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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนยงัคงแขง็แกร่งท่ี 646 ล้ำนบำท
ส ำหรบั Q1’2564 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประกาศก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ที ่611
ลา้นบาท เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 654.3 และ q-on-q รอ้ยละ 6.1 หากไม่
รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จริง ก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานอยู่ที ่646 ลา้นบาท เตบิโต q-on-q รอ้ยละ 25.2 แต่
ลดลง y-on-y รอ้ยละ 5.3 (ดว้ยการปรบัตวัดขี ึน้ของโครงการโรงไฟฟ้า
ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม (SPP) แต่มผีลการด าเนินงานที่ลดลงจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม เนื่องจาก
การบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย หลงัสิ้นสุดระยะเวลาเครดิตตามสญัญาด้าน
วศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง (EPC) และการลดปริมาณการรับ
ซือ้ไฟฟา้ชัว่คราว)
ผลการด า เนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า SPP ปรับตัวดีข ึ้น
อย่างมนีัยส าคญั y-on-y จาก 1) การเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 5.5 ของ
ปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย , 2) การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซของโครงการ
โรงไฟฟ้า ABPR 1 และ ABPR 2 ในช่วงเดอืน ม.ิย.-ต.ค. 2563 และ 
3) ราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 17.4
ธุรกจิพลงังานทดแทนรบัรูร้ายได้เต็มไตรมาสจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศกมัพูชา ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
ในเดอืน ธ.ค. 2563 อย่างไรกด็ ีรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนามลดลงชัว่คราว จากการลดปรมิาณการ
รบัซื้อไฟฟ้า (จากปัญหาดา้นสายส่ง และผลกระทบต่อความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19) ซึ่งได้รบัการแก้ไข 
และปรมิาณการรบัซื้อไดป้รบัตวัดขี ึน้อย่างมนีัยส าคญัจนใกลเ้คยีงกบั
ภาวะปกต ิในช่วงเดอืน ม.ีค. - เม.ย.
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม ขึ้นสู่ระดบัสูงสุด 
814 กิกะวตัต-์ชัว่โมง
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโต 
y-on-y รอ้ยละ 5.5 และ q-on-q รอ้ยละ 6.5 เป็น 814 กกิะวตัต์-ชัว่โมง
จากการเติบโตจากทุกกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลกั โดยเฉพาะกลุ่ ม
ชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บา้น ซึ่งเตบิโต y-on-y รอ้ยละ 8.5, 7.6 และ 4.7 ตามล าดบั ควบคู่กบั
การเชื่อมเขา้ระบบของลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 10.3 เมกะวตัต์ ส าหรบั Q1’2564
EBITDA Margin ท่ีระดบัสงูสดุร้อยละ 31.5
EBITDA margin ปรบัตวัดขี ึน้ 230 basis points จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน สูร่ะดบัสงูสดุทีร่อ้ยละ 31.5 ส าหรบั Q1’2564 ซึง่มาจากการ
ปรบัตวัดขี ึน้ของผลการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า SPP ดงักล่าว
ขา้งตน้

ฐำนะกำรเงินแขง็แกร่งด้วยเงินสด 2.1 หม่ืนล้ำนบำท
สถานะทางการเงนิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ยงัคงแขง็แกร่งดว้ยเงนิสดใน
มอืกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท ณ Q1’2564 ดว้ยอตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.4 เท่า (เทยีบกบัเงื่อนไขทางการเงินที่ธนาคาร
ก าหนดไว้ที่ 3.0 เท่า) นอกจากนี้  ยังมีกระแสเงินสดที่ม ัน่คงจาก
โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการแล้ว 48 โครงการ และการ
สนบัสนุนจากหลายสถาบนัการเงนิ ซึ่งเพยีงพอในการพฒันาโครงการ
ทีอ่ยู่ในแผนทัง้หมด

ควำมร่วมมือกบั กฟน. เพ่ือกำรขยำยธรุกิจในอนำคต
ในเดือน เม.ย. 2564 บี.กริม เพาเวอร์ เข้าท าบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอืกบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้าน
พลังงานทดแทน, ระบบการบริหารจัดการพลังงานและธุรกิจอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องร่วมกัน เช่น ระบบกักเก็บพลงังาน (ESS), ระบบการซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า (Energy Trading), ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติตดิตัง้ 16 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในจงัหวดัมุกดาหาร มคีวามคบืหน้าใน
การก่อสรา้งรอ้ยละ 94 โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ใน 
1H’2564 
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 5 โครงการ 
(ABP1, ABP2, BPLC1 และ  BPAM1&2) ภาย ใต้แผนการสร้า ง
โรงไฟฟ้าส าหรบัภาคอุตสาหกรรม (SPP) โครงการใหม่เพื่อทดแทน
โรงไฟฟ้าเดมิ โดยมคีวามคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 26, 19, 41
และ 16 ตามล าดับ มีก าหนดการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน 
2H’2565
กำรคำดกำรณ์ส ำหรบัปี 2564*
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่ไม่น้อยกว่า 40 
เมกะวตัต์
รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม
ทีค่าดว่าจะฟ้ืนตวัอย่างมนียัส าคญัใน Q2’2564 หลงัจากความต้องการ
ใช้ไฟมแีนวโน้มฟ้ืนตัว และประเด็นการลดปริมาณการรบัซื้อไฟฟ้า
ไดร้บัการแกไ้ข โดยปรมิาณการรบัซื้อไดป้รบัตวัดขี ึน้อย่างมนีัยส าคญั
ตัง้แต่เดอืน ม.ีค. เป็นตน้มา
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มเีป้าหมายทีจ่ะมกี าลงัการผลติรวมของโครงการใหม ่
ไมน้่อยกว่า 1,000 เมกะวตัต์ ภายในปีนี้ทัง้จากโครงการที่ก่อสรา้งใหม่
และการเข้าซื้อกิจการ โดยคงเป้าหมายการมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
7,200 เมกะวตัต์ ภายในปี 2568 
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*การคาดการณ์ ประกอบดว้ย “การคาดการณ์ลว่งหน้า” ซึง่อาจมคีวามไมแ่น่นอน และเปลีย่นแปลงตามปัจจยัอื่นทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทั ดงันัน้จงึใคร่ขอใหน้ักลงทุนใชว้จิารณญาณใน
การใชข้อ้มลูการคาดการณ์ดงักลา่ว
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำย เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 1.6 เป็น 3,564

กิกะวตัต์-ชัว่โมง โดยมีรำยได้รวม 10,453 ล้ำนบำท ลดลง 
y-on-y ร้อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) ราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 17.4 ซึ่งท าใหอ้ตัราก าไรเพิม่ขึน้ 
แมว้่าค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ลดลง และ 2) รายได้
ที่ลดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
เวยีดนามเนื่องจากความเขม้แสงที่ลดลง และการลดปริมาณการ
รับซือ้ไฟฟ้าในเดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 ซึ่งปรมิาณการรบัซื้อฟ้ืน
ตวัอย่างมนียัส าคญัแลว้ในเดอืน ม.ีค. 2564

• ในทางตรงกันข้าม รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 2.9 จาก
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ และการเชื่อมเขา้ระบบของลูกคา้
อุตสาหกรรมรายใหม่ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 10.3 เมกะวตัต์
ใน Q1’2564 หรือ 34.0 เมกะวัตต์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยงัมีการรบัรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ Ray Power 39 เมกะวตัต์ ในประเทศกมัพูชา เต็ม
ไตรมาสเป็นครัง้แรกจ านวน 37 ลา้นบาท หลงัการเปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิยใ์นเดอืน ธ.ค. 2563

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.5 ส ำหรับ Q1’2564 เป็น

3,294 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ดขี ึน้ของโครงการ
โรงไฟฟ้า SPP และการเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า ATP ในเดอืน
มี.ค. 2563 แม้ว่ามีการลดลงของผลด าเนินงานของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึน้สงูสดุท่ีระดบัร้อยละ 31.5 ส ำหรบั 
Q1’2564 จาก 1) การเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 2.9 ของรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย , 2) การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของโครงการ
โรงไฟฟ้า ABPR 1 และ ABPR 2 ในช่วงเดอืน ม.ิย.-ต.ค. 2563 
และ 3) ราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 17.4

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน                           
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำ เ นินงำน–ส่วนท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่ เพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ 25.2 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 646
ล้านบาท จาก 1) การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Ray Power ในประเทศกมัพูชา 
ดงักล่าวขา้งต้น และ 2) การขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

• แต่ลดลง y-on-y ร้อยละ 5.3 ส ำหรับ Q1’2564 ด้วยผลการ
ด าเนินงานทีล่ดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศเวยีดนาม เนื่องจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย หลงัสิ้นสุด
ระยะเวลาเครดิตตามสญัญาด้านวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์และ
ก่อสรา้ง (EPC) และการลดปริมาณการรับซือ้ไฟฟา้ชัว่คราว ในทาง
กลบักนั ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟา้ SPP ปรบัตวัดขี ึน้ 
จากการเติบโตของปรมิาณขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม, 
การปรบัปรุงประสทิธภิาพ และราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง แมว้่ามี
การซ่อมบ ารุงตามแผนทีเ่พิม่ขึน้

ก ำไรสุทธิ
• ก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ

654.3 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 611 ล้านบาท ต่างจากก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานเนื่องจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งั
ไมเ่กดิขึน้จรงิ 168 ลา้นบาท (จากสถานะสุทธขิองหนี้และธุรกรรม
อื่นทีเ่ป็นสกุลดอลลารส์หรฐั)

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564

เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,223 10,435 10,453 (6.9%) 0.2%
EBITDA* 3,278 3,107 3,294 0.5% 6.0%
ก าไรสุทธิ 159 1,056 848 433.3% (19.7%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 81 576 611 654.3% 6.1%
(ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 886 (268) 168 (81.0%) n/a
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 113 16 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 1,158 803 1,016 (12.3%) 26.5%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 682 516 646 (5.3%) 25.2%
อตัราก าไร EBITDA (%) 29.2% 29.8% 31.5%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (%) 10.3% 7.7% 9.7%
สดัส่วนก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ (%) 58.9% 64.3% 63.6%

*EBITDA = ก ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษเีงนิได้, ค่ำเสือ่มและค่ำตดัจ ำหน่ำย - รำย ได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
**ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำน = ก ำไรสุทธ ิ-ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น – รำยได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ลดลง y-on-y ร้อยละ

11.9 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 6,254 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

1.6 ส ำหรับ Q1’2564 เป็น 2,300 กิกะวัตต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า ATP ในเดอืน 
ม.ีค. 2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y ร้อย
ละ 13.1 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 2.72 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
จาก 3.13 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั Q1’2563 เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่ง
อ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 17.4
ส าหรบั Q1’2564

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม 
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ

เ พ่ิ ม ขึ้ น  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  2.9 ส า ห รั บ Q1’2564 เ ป็ น 
2,630 ลา้นบาท 
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศ

ไทย เติบโต y-on-y ร้อยละ 5.5 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 814
กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากการเชือ่มเขา้ระบบของลกูคา้อุตสาหกรรม
รายใหมต่ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 10.3 เมกะวตัต์ ใน Q1’2564
หรือ 34 เมกะวัตต์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงจากหลายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลกั
โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม และ
กลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น ดว้ยการเตบิโต y-on-y รอ้ยละ 8.5, 
7.6 และ 4.7 ตามล าดบั

นอกจากนี้ ในปี 2564 เรายงัคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์การลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ามากกว่า 40
เมกะวตัต์

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
ลดลง y-on-y ร้อยละ 2.4 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 3.23 บาท
ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง จาก 3.31 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่ง
เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ที ่กกพ. ประกาศลดค่า 
Ft เป็น -15.23 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง ในช่วงเดือน
ม.ค.- เม.ย. 2564 จาก -11.60 สตางค์ต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง 
ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 7,095 6,411 6,254 (11.9%) (2.4%)
ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,555 2,479 2,630 2.9% 6.1%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 294 339 310 5.4% (8.6%)
กฝภ./ กฟน./ Rooftop 211 151 217 2.8% 43.7%
การไฟฟ้าลาว 23 113 29 26.1% (74.3%)
การไฟฟ้าเวยีดนาม 793 551 639 (19.4%) 16.0%
การไฟฟ้ากมัพชูา 0 7 37 n/a 428.6%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 10,970 10,050 10,116 (7.8%) 0.7%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 240 232 200 (16.7%) (13.8%)
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 12 11 12 0.0% 9.1%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 1 142* 125* 12400.0% (12.0%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 11,223 10,435 10,453 (6.9%) 0.2%

* รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติยต์ดิตัง้บนทุ่นลอยน ้ำ ใหแ้ก่ กฟผ. และรบัรูต้ำมควำมคบืหน้ำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ 
Tadsakhoi
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในปร ะ เท ศ เ วี ยดน ำม  เ พ่ิ ม ขึ้ น  y-on-y ร้ อ ย ละ  5.4                              
ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 310 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 8.3 ส ำหรบั
Q1’2564 เป็น 132 กิกะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น ำ ม ล ด ล ง  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  2.9
ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 2.35 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ตาม
การปรบัตวัของตน้ทุน โดยเป็นการก าหนดราคาจายดว้ยวธิี
ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ./ กฟน./ Rooftop
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กฟภ . / กฟน. / Rooftop

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 2.8 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 217 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าความเขม้แสงทีด่ใีนประเทศไทย 
และการเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop)

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 26.1 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 29 ลา้นบาท เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเ วียดนำม

ส ำหรบั Q1’2564 อยู่ที ่639 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ
16.0 จากการที ่DT2 กลบัมาผลติไฟฟ้าตามปกต ิหลงัจากมกีาร
ซ่อมบ ารุงของโครงการ DT2 ในช่วง Q4’2563 แต่ลดลง y-on-y
ร้อยละ 19.4 เนื่องจากค่าความเขม้แสงทีล่ดลงตามสภาพอากาศ 
และการลดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. 
2564 เป็นการชัว่คราวก่อนการฟ้ืนตวัอย่างมนีัยส าคัญในเดอืน 
ม.ีค. 2564

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพชูำ
• การเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

Ray Power ในประเทศกมัพูชา ก าลงัการผลิตติดตัง้ 39 เมกะ
วตัต์ เมื่อ วนัที่ 15 ธ.ค. 2563 ท าให้มรีายได้ 37 ล้านบาทใน
Q1’2564

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 16.7 ส ำหรับ Q1’2564 
เป็น 200 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับราคาขายไฟฟ้าและการ
ลดลงของราคาก๊าซธรรมชาต ิแมว้่าปรมิาณขายไอน ้าเพิม่ขึน้

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.0 ส ำหรับ Q1’2564 เป็น 
242,352 ตนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความต้องการไอน ้าที่
เพิม่ขึน้ในทุกพืน้ที่

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 21.9 ส ำหรบั Q1’2564 
เป็น 825.53 บาทต่อตนั สอดคลอ้งกบัราคาก๊าซธรรมชาติที่
ลดลง ซึง่สะทอ้นไปยงัราคาไอน ้า
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ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564 เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

GWh GWh GWh y-on-y q-on-q

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 2,265 2,384 2,300 1.6% (3.5%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 367 365 387 5.5% 6.0%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 134 137 152 13.4% 10.9%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 173 166 168 (2.9%) 1.0%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 55 52 60 8.6% 14.5%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 40 41 44 9.7% 8.9%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 3 3 4 15.7% 9.9%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 772 764 814 5.5% 6.5%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 122 141 132 8.3% (6.9%)

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564 เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 33,598 37,976 38,155 13.6% 0.5%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 30,678 37,264 30,972 1.0% (16.9%)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 54,167 56,472 60,673 12.0% 7.4%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 107,201 121,662 112,552 5.0% (7.5%)
จงัหวดัอ่างทอง 859 0 0 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 226,503 253,375 242,352 7.0% (4.4%)

5

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564 เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

y-on-y q-on-q
ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.13 2.69 2.72 (13.1%) 1.1%
ราคาขายไฟฟ้า – ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.31 3.24 3.23 (2.4%) (0.3%)
ราคาขายไฟฟ้า – ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.42 2.40 2.35 (2.9%) (2.1%)
ราคาขายไอน ้า – ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,057.62 916.16 825.53 (21.9%) (9.9%)
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 267.06 214.28 220.64 (17.4%) 3.0%
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติลดลง y-on-y ร้อยละ 15.4 ส ำหรับ
Q1’2564 เป็น 5,538 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีล่ดลงรอ้ยละ 17.4 (ซึง่ราคาก๊าซธรรมชาตจิะอา้งองิกบั
ราคาเฉลีย่ถ่วงน้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 5.5 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 286 ลา้นบาท ตามปรมิาณ
การขายไฟฟ้า

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ
• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 19.0 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 757 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการขยายก าลงัการผลติ ผ่านการเปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิยแ์ละการเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงตาม
แผน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ลดลง y-on-y ร้อยละ 16.6

ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 373 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การควบคุมค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 6,545 5,458 5,538 (15.4%) 1.5%

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 271 302 286 5.5% (5.3%)
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 636 766 757 19.0% (1.2%)
ค่าเสือ่มราคา - COGS 1,294 1,332 1,263 (2.4%) (5.2%)
ตน้ทุนอื่น 165 310* 283* 71.5% (8.7%)
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 8,911 8,168 8,127 (8.8%) (0.5%)
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 447 549 373 (16.6%) (32.1%)
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 29 51 39 34.5% (23.5%)
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 9,387 8,768 8,539 (9.0%) (2.6%)

* รวมต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์ตดิตัง้บนทุ่นลอยน ้ ำ ใหแ้ก่ กฟผ . และรบัรู้ตำมควำมคบืหน้ำในกำรก่อสรำ้ง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำ Tadsakhoi
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วม เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 85.2 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 50 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากส่วนแบ่งก าไรจาก ABPIF 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บนัทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 302 ล้ำนบำท ส ำหรับ 
Q1’2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากยอดคงเหลอืของเงนิให้กู้ยืม
ระยะสัน้ในสกุลดอลลาร์สหรฐัแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน โดยสกุล
เงนิทอ้งถิน่อ่อนค่า เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดอ้ื่น 92 42 28 (69.6%) (33.3%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 27 15 50 85.2% 233.3%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (213) (221) 302 n/a n/a
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเ งินลดลง y-on-y ร้อยละ 12.6 ส ำหรับ

Q1’2564 เป็น 1,338 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ และ
ไมม่กีารบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาเครดิตตามสัญญา EPC
ขณะทีด่อกเบี้ยจ่ายจากเงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 6.6 จาก
การขยายก าลงัการผลติ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้:
• ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มื เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 6.6 ส าหรบั 

Q1’2564 เป็น 746 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิ
กูย้มืส าหรบัจ่ายช าระคนืเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ในประเทศเวยีดนาม ในช่วง 2H’2563;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่  ABPIF เพิ่มขึ้น  y-on-y ร้อยละ 185.0
ส าหรบั Q1’2564 เป็น 114 ล้านบาท ตามการโอน
ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ ABP2 ภายใต ้ABPIF;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี ลดลงและไมม่ยีอดคงเหลอื ใน Q1’2564 จาก
การครบก าหนดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ DT และ Phu Yen TTP ในปี 2563 ซึ่ง
เป็นรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิจากการประเมนิโดยการคิดลด
มลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะยาวตามมาตรฐานบญัชี ส าหรบั
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
เวยีดนาม;

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื คอื รายการทีไ่มก่ระทบกระแสเงนิสด
เกดิจากเงนิกูย้มืสกุลดอลลาร์สหรฐั ซึ่งอตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิน้งวด สกุลเงนิบาทอ่อนค่าเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั จาก 
30.2 บาท/ดอลลาร์สหรฐั ณ สิ้นปี 2563 เป็น 31.5 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้น Q1’2564 ท าให้บันทึกขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง 466 ล้านบาท ใน
Q1’2564

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 103.7 ส ำหรบั
Q1’2564 เป็น 110 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการสิ้นสุด
การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัโครงการ ABP3 ในช่วง
ปลาย Q3’2563 และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้รอการ
ตัดบัญชี จากการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญา
ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารระยะยาว (LTSA)

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 700 724 746 6.6% 3.0%

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 40 31 114 185.0% 267.7%

ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี 98 1 0 n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 673 (458) 466 (30.8%) n/a

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 20 49 12 (40.0%) (75.5%)

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,531 347 1,338 (12.6%) 285.6%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 72 120 95 31.9% (20.8%)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (18) (21) 14 n/a n/a

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 54 100 110 103.7% 10.0%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

เพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ 25.2 ส ำหรบั Q1’2564 เป็น 646 ล้าน
บาท เนื่องจาก 1) การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ray Power ในประเทศกมัพูชา 
ดงักล่าวข้างต้น และ 2) การขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

• แต่ลดลง y-on-y ร้อยละ 5.3 ส ำหรับ Q1’2564 ด้วยผลการ
ด าเนินงานที่ลดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย หลงัสิ้นสุด
ระยะเวลาเครดิตตามสญัญาด้านวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และ
ก่อสรา้ง (EPC) และการลดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าชัว่คราว ในทาง
กลบักนั ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า SPP ปรบัตวัดขี ึน้ 
จากการเติบโตของปรมิาณขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม , 
การปรบัปรุงประสทิธภิาพ และราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง แม้ว่ามี
การซ่อมบ ารุงตามแผนทีเ่พิม่ขึน้

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
ส าหรบั Q1’2564 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 186 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการบนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่
เกดิขึน้จรงิจากการแปลงหนี้สกุลดอลลารส์หรฐั

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q1’2564 ก าไรสุทธ ิ/ ก าไรสุทธ-ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 433.3 / 654.3 เป็น 848 ลา้นบาท และ 611
ลา้นบาท ตามล าดบั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2563 Q4’2563 Q1’2564
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 81 576 611 654.3% 6.1%
ก าไรสุทธิ 159 1,056 848 433.3% (19.7%)
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 886 (268) 168 (81.0%) n/a

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 113 16 0 n/a n/a

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 1,158 803 1,016 (12.3%) 26.5%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 476 287 370 (22.3%) 28.9%

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 682 516 646 (5.3%) 25.2%
ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 0.26 0.20 0.25 (5.3%) 25.2%

จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ (ลำ้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
133,150 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.2 จาก ณ สิ้นปี 2563
เป็น 78,323 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2564 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
41,145 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงดงักล่าว

• ดงันัน้จำกท่ีกล่ำวมำทัง้หมด อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น ลดลง จาก 1.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็น 
1.4 เท่า ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2564

10

สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 19,992 21,447 7.3%

รวมสนิทรพัย์ 130,696  133,150 1.9%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 77,370 78,323 1.2%

รวมหนี้สนิ 91,392 92,006 0.7%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 39,304 41,145 4.7%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 27,470 28,975 5.5%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.4 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ควำมคบืหน้ำในกำรกอ่สรำ้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

26%

19%

41%

16%

ABP1

ABP2

BPLC1

BPAM

% ความคบืหน้าโครงการ

โครงกำร ABP1 ABP2 BPLC1 BPAM #1&2

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 
(เมกะวตัต)์

140 140 140 280

ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ
(ตนั/ชัว่โมง)

30 30 30 60

สดัส่วนกำรถือหุ้น 50.7% 51.2% 100.0% 70.0%

SCOD 2565 2565 2565 2565

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 30 เมกะวตัต์ / 
25 ปี

30 เมกะวตัต์ / 
25 ปี

30 เมกะวตัต์ /
25 ปี

60 เมกะวตัต์ /
25 ปี

Bo Thong 1&2 Projects

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานลม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (เมกะวตัต)์ 16 เมกะวตัต์

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 92.2%

SCOD 1H’2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 เมกะวตัต ์ / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 93.5%

SPP Replacement2

BPLC1

BPAM

Bo Thong 1&21
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COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation 
Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม 

Ft คา่ไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัรว่มทุน

KWh / GWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง / กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา

Q-o-Q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

Y-o-Y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่า่นมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ABPIF กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

ABP1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั

ABP2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั

ABP3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั

ABP4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั

ABP5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั

ABPR1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั

ABPR2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั

ABPR3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั

ABPR4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั

ABPR5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั

BGPSK บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 

BGSENA บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั

BGYSP บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั

BIP1 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั

BIP2 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั

BPLC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั

BPLC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั

BPWHA1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project

PIC Progress Interchem

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน
พืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร

DT Dau Tieng Ninh Energy Solar Plant Project (Xuan 
Cau)

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Solar Plant Project (Phu Yen)

SPP1 Glow SPP 1 Limited

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Bo Thong 1&2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

LK โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า
หลกัชยั

Management’s Discussion and Analysis
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ค านิยาม

ชือ่โครงการ

ค ำนิยำม 
& ช่ือโครงกำร

ผลประกอบการทางการเงนิ ค ำนิยำม & ช่ือโครงกำรขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



Disclaimer

None of the Company makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained
in this document or otherwise made available nor as to the reasonableness of any assumption contained herein or therein, and any liability therein
(including in respect of any direct, indirect or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. Nothing contained herein or therein is, or
shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to the past or the future and no reliance, in whole or in part, should be placed on
the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained herein. Further, nothing in this document should be construed as
constituting legal, business, tax or financial advice.

This material contains “forward-looking” statements that relate to future events, which are, by their nature, subject to significant risks and
uncertainties. These forward-looking statements reflect our current views with respect to future events and are not a guarantee of future
performance. Actual results may differ materially from information contained in these forward-looking statements as a result of a number of
factors. We do not undertake to update our forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

The information in these materials is provided as at the date of this document and is subject to change without notice.
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