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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
7 ยุทธศำสตร์ มุ่งสร้ำงพลงัให้กบัสงัคมโลกด้วยควำมโอบ
อ้อมอำรี
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ประกาศ 7 ยุทธศาสตรร์ะยะยาว กา้วสู่การเป็นผูผ้ลติ
พลงังานชัน้น าระดบัโลกในรปูแบบของ Sustainable Utility Solution
Provider โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกจิดว้ยความโอบออ้มอารี และสรา้ง
คุณค่าใหก้บัสงัคมอย่างยัง่ยนื
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าทัง้จากก๊าซธรรมชาติ
และพลงังานสะอาดภายใต้รูปแบบสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกบั
ภาครฐัในประเทศต่างๆ ทัว่โลก (B2G) - มุ่งสู่เป้าหมายสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ 10,000 เมกะวตัต์ ในปี 2573 เพื่อใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีม่ ี
ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพสงูอนัเป็นรากฐานส าคญัต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างบทบาทส าคัญในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) และเชือ้เพลงิสะอาด - โดยปัจจุบนัไดร้บัโควต้าการน าเขา้ LNG
ในประเทศไทยเป็นจ านวน 1,200,000 ตนัต่อปี น ามาสู่โอกาสในการ
บรหิารตน้ทุนการผลติทีด่ขี ึน้ และโอกาสในการขยายธุรกจิใหม่ ทัง้ดา้น
ธุรกจิไฟฟ้าและการจ าหน่าย LNG
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขยายขอบเขตให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรมด้าน
สาธารณูปโภคแบบครบวงจร (B2B) - และขยายพื้นทีก่ารใหบ้รกิารที่
นอกเหนือไปจากนิคมอุตสาหกรรมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
สนบัสนุนแนวโน้มการกระจายตวัแบบไมร่วมศนูย ์มุง่สนบัสนุนการเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติของภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ให้บรกิารสาธารณูปโภคครบวงจรส าหรบักลุ่มอาคาร
พาณิชย์ - ในรูปแบบการน าเสนอโซลูชัน่ทางด้านสาธารณูปโภค
ภายใต้การผนึกก าลงัของบรษิัทต่างๆ ในเครอื บี.กริม เพื่อน าเสนอ
โซลชูัน่ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น
ยุทธศาสตร์ที ่5: ขยายธุรกจิระบบการส่งและระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า
ในภูมภิาค - เพื่อสนับสนุนการส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
ไปสู่ผูใ้ช ้โดยอาศยัความช านาญมากกว่า 25 ปี ในการสรา้งและควบคุม
ระบบการส่งและระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่งทัง้
ในประเทศไทย เวยีดนาม และกมัพชูา
ยุทธศาสตรท์ี ่6: ใหบ้รกิารพลงังานทีม่คีุณภาพและเสถยีรภาพผ่านการ
ซื้อขายในระบบ energy trading - โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกค้า
โดยตรง ไมผ่่านระบบของการไฟฟ้า ซึง่อาศยัโครงขา่ยอจัฉรยิะ (Smart 
Grid) ทีพ่ฒันาโดย บ.ีกรมิ เพาเวอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7: เดินหน้าพัฒนาโมเดลธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
รองรบั “ดจิทิลั ทรานฟอร์เมชัน่” –ดว้ยความร่วมมอืกบัพนัธมติรชัน้น า
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการขบัเคลือ่นดว้ยทมีงานคนรุ่นใหม่

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนท่ีระดบัสงูสดุ 1,011 ล้ำนบำท
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ รายงานก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (NNP) -ส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 1,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 50.0 
โดยมปัีจจยัส าคญัจาก 1) ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 47.4, 2) การเปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในกมัพูชาเมื่อเดือน ธ.ค 
2563, 3)การเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ABPR1 และ 2 ในช่วง 
2H’2563, 4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง (SG&A) y-on-y 
ร้อยละ 17.6 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย, 5) การลดลงของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ y-on-y ร้อยละ 8.9 และ 6) ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ169 ลา้นบาท จากการรบัช าระคนืหนี้เงนิกูส้กุลดอลลาร์
สหรฐัฯ จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ทัง้นี้ NNP -ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ใน Q2’2564 ยงัเพิม่ขึน้ q-on-q
รอ้ยละ 56.5 จาก 1) ปรมิาณไฟฟ้าที่ขายใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้ y-on-y
รอ้ยละ 9.4 ดว้ยการซ่อมบ ารุงตามแผนทีล่ดลง และ 2) ปรมิาณการรบั
ซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศเวยีดนาม
ฟ้ืนตวัเพิม่ขึน้ q-on-q รอ้ยละ 11.5 ดว้ยการรบัซื้อไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมท่ีระดบัสูงสุด 
831 กิกะวตัต-์ชัว่โมง
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
สู่ระดบัสงูสุดที ่831 กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากหลายกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม
หลกั โดยเฉพาะกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์, ยางรถยนต์, กลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
ในบา้นและกลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม ดว้ยการเตบิโต y-on-y รอ้ยละ 91.7, 
50.6, 32.9 และ 20.9 ตามล าดบั ควบคู่กบัการเชือ่มเขา้ระบบของลูกคา้
อุตสาหกรรมรายใหม่ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 21.2 เมกะวตัต์ ส าหรบั 
Q2’2564 จากเป้าหมายไมต่ ่ากว่า 40 เมกะวตัต์ในปีนี้
ได้รบัควำมเหน็ชอบเพ่ิมปริมำณกำรน ำเข้ำ LNG
เมือ่วนัที ่28 ม.ิย. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั ไดร้บัความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการเพิ่ม
ปริมาณการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกจ านวนไม่เกิน 
550,000 ตันต่อปี รวมเป็น 1,200,000 ตันต่อปี และเห็นชอบใหเ้พิ่ม
รายชื่อลูกค้าเพื่อจัดจ าหน่ายเพิ่มเติมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด าเนินการของ บี.กริม เพาเวอร ์อีกจ านวน 13 ราย เพิ่มโอกาสในการ
บรหิารตน้ทนุและขยายธุรกิจมากขึน้ 
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลที ่
0.15 บาทต่อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงาน 6M’2564 มีก าหนดขึ้น
เครือ่งหมาย XD วนัที ่26 ส.ค. 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลใน วนัที ่10 ก.ย. 2564
โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 16 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในจงัหวดัมุกดาหาร มกี าหนดการเปิด 
COD ในเดอืน ส.ค. 2564
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 5 โครงการ 
(ABP1, ABP2, BPLC1และBGPM1&2) เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ มี
ความคืบหน้าร้อยละ 56, 28, 60 และ 26 ตามล าดับ มีก าหนดการ 
COD ใน 2H’2565
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6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 22,466 21,928 (2.4%) 11,243 10,453 11,475 2.1% 9.8%
EBITDA* 6,500 6,818 4.9% 3,221 3,294 3,524 9.4% 7.0%
ก าไรสุทธิ 1,841 2,319 26.0% 1,682 848 1,471 (12.5%) 73.5%
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,098 1,633 48.7% 1,017 611 1,022 0.5% 67.3%
(ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 201 241 19.9% (685) 168 73 n/a (56.5%)
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 219 0 n/a 105 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 2,260 2,560 13.3% 1,102 1,016 1,544 40.1% 52.0%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่ 1,356 1,656 22.1% 674 646 1,011 50.0% 56.5%
อตัราก าไร EBITDA (%) 28.9% 31.1% 28.6% 31.5% 30.7%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (%) 10.1% 11.7% 9.8% 9.7% 13.5%
สดัส่วนก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – ส่วนที่
เป็นของบรษิทัใหญ่ (%) 60.0% 64.7% 61.2% 63.6% 65.5%
*EBITDA = ก ำไรกอ่นดอกเบี้ย ภำษเีงนิได,้ คำ่เสือ่มและคำ่ตดัจ ำหน่ำย - รำย ได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน
**ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน = ก ำไรสทุธ ิ-ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รำยได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• ป ริมำณไฟ ฟ้ ำ ท่ี ขำย เ พ่ิม ขึ้ น  y-on-y ร้ อยละ  7.1 เ ป็ น 

3,861 กิกะวัตต์ -ชัว่ โมง  ส ำหรับ  Q2’2564 โดยมีรำยได้
รวม 11,475 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น y-on-y รอ้ยละ 2.1 มสีาเหตุหลกั
จากปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม (IU) ในประเทศ
ทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 47.4 เนื่องจากความต้องการทีเ่พิ่มขึ้น และการ
เชื่อมเข้าระบบของลูกค๊า IU รายใหม่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
21.2 เมกะวตัต์ ใน Q2’2564 หรอื 31.5 เมกะวตัต์ ใน 6M’2564

• ป ริมำณไฟ ฟ้ ำ ท่ี ขำย เ พ่ิม ขึ้ น  y-on-y ร้ อยละ  4.5 เ ป็ น 
7,425 กิกะวัตต์ -ชัว่ โมง  ส ำหรับ  6M’2564 โดยมีรำยได้
รวม 21,928 ล้ำนบำท ลดลง y-on-y ร้อยละ 2.4 จาก 1) ค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ที่สอดคล้องกับราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิี่ลดลง y-on-y ร้อยละ 13.1 (แต่อตัราก าไรจะเพิม่ขึ้น) 
และ 2) รายไดท้ีล่ดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ประเทศเวยีดนาม เนื่องจากการลดปริมาณการรบัซือ้ในช่วงต้นปี 
2564 ซึ่งฟ้ืนตวัอย่างมนีัยสาคญัแลว้ตัง้แต่เดอืน มี.ค. 2564 เป็น
ตน้มา

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 9.4 ส ำหรับ Q2’2564 เป็น

3,524 ล้านบาท และร้อยละ 4.9 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 6,818 
ลา้นบาท จากการเตบิโตของปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายให้ IU, การเปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศกมัพชูาขนาด 39 เมกะวตัต์ในเดอืน ธ.ค. 2564 และการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายท าให้ SG&A ลดลง y-on-y รอ้ยละ 17.6  ใน 
Q2’2564 และ รอ้ยละ 17.1 ใน 6M’2564

• อตัรำก ำไร EBITDA ยงัคงแขง็แกร่งอยู่ท่ีร้อยละ 30.7 ส ำหรบั 
Q2’2564 และร้อยละ 31.1 ส ำหรบั 6M’2564 จาก 1) การเพิ่ม 
ขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม , 2) การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของโครงการ
โรงไฟฟ้า ABPR1 และ ABPR2 ในช่วงเดอืน ม.ิย.-ต.ค. 2563 และ 
3) ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 8.9 ใน Q2’2564 
และรอ้ยละ 13.1 ใน 6M’2564

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (NNP)
• ก ำไรสุท ธิจำกกำรด ำ เ นินงำน -ส่วน ท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 50.0 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 1,011 
ล้านบาท และร้อยละ  22.1 ส ำหรับ  6M’2564 เ ป็น  1,656
ลา้นบาท จาก 1) การ COD ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศกมัพชูา ดงักล่าวขา้งตน้, 2) การขยายฐานลูกคา้ IU อย่าง
ต่อเนื่อง, 3) การเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า , 4) การ
ควบคุมค่าใชจ้่าย และ 5) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดขึน้จรงิ
สุทธ ิ169 ลา้นบาท จากการรบัช าระคนืหนี้เงนิกูส้กุลดอลลารส์หรฐั
จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ก ำไรสุทธิ
• ก ำ ไ รสุท ธิ - ส่ วน ท่ี เ ป็นของบ ริษัท ใหญ่ เ พ่ิม ขึ้น  y-on-y

ร้อยละ 0.5 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 1,022 ลา้นบาท และร้อยละ
48.7 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 1,633 ล้านบาท โดยส่วนต่างจาก
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน มาจากกผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (จากสถานะสุทธขิองหนี้และธุรกรรม
อื่นทีเ่ป็นสกุลดอลลารส์หรฐั) และส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมที่
เกีย่วขอ้ง



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

3

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ลดลง y-on-y ร้อยละ 7.8

ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 7,159 ลา้นบาท และร้อยละ 9.7 ส ำหรบั
6M’2564 เป็น 13,413 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. ลดลง y-on-y ร้อยละ 1.6

ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 2,516 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยในปีทีแ่ลว้ 
กฟผ. มกีารซ่อมบ ารุงสายส่ง 500kV กระทบการรบัซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าของ บี.กรมิ เพาเวอร์ 7 โครงการ ใน Q1’2563
ซึ่งมกีารชดเชยรบัซื้อไฟฟ้าในไตรมาส Q2’2563 ทัง้นี้ในส่วน
ของ 6M’2564 มปีริมาณรบัซื้อไฟฟ้าค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y
เป็น 4,816 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ .  ต่อหน่วย ลดลง y-on-y
ร้อยละ 6.3 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 2.85 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง และร้อยละ 9.4 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 2.79 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาติที่
ลดลง y-on-y รอ้ยละ 8.9 และรอ้ยละ 13.1 ตามล าดบั ในช่วง
เวลาดงักล่าว

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม 
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ เพ่ิมขึ้น 

y-on-y ร้อยละ 43.3 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 2,682 ลา้นบาท และ
ร้อยละ 20.0 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 5,313 ลา้นบาท 
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ เติบโต 

y-on-y ร้อยละ 47.4 ส ำหรบั Q2’2564 สู่ระดับสูงสุดที่ 831
กิกะวัตต์-ชัว่โมง และร้อยละ 23.1 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 
1,645 กิกะวัตต์-ชัว่โมง เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่เข้าเชื่อม
ระบบตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 21.2 เมกะวตัต์ ใน Q2’2564
หรอื 31.5 เมกะวตัต์ ใน 6M’2564 และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่
สูงจากหลายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะกลุ่ม
ชิน้ส่วนยานยนต์, ยางรถยนต์, กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้นและ
กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม ด้วยการเติบโต y-on-y ร้อยละ 91.7,
50.6, 32.9 และ 20.9 ตามล าดบั

นอกจากนี้ ในปี 2564 เรายงัคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์การลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ามากกว่า 40
เมกะวตัต์

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
ลดลง y-on-y ร้อยละ 2.7 ส ำหรบั Q2’2564 และร้อยละ 
2.4 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 3.23 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่ง
เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ที ่กกพ. ประกาศลดค่า 
Ft เป็น -15.23 สตางค์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดอืน พ.ค.-
ส.ค. 2564 จาก -11.60 สตางค์ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนหน้า

* รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. 
** รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 14,861 13,413 (9.7%) 7,766 6,254 7,159 (7.8%) 14.5%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย 4,427 5,313 20.0% 1,872 2,630 2,682 43.3% 2.0%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 563 675 19.9% 270 310 366 35.6% 18.1%
กฟภ./ กฟน./ Rooftop 421 426 1.2% 210 217 209 (0.5%) (3.7%)
การไฟฟ้าลาว 75 104 38.7% 52 29 75 44.2% 158.6%
การไฟฟ้าเวยีดนาม 1,618 1,374 (15.1%) 825 639 735 (10.9%) 15.0%
การไฟฟ้ากมัพชูา 0 76 n/a 0 37 38 n/a 2.7%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 21,965 21,381 (2.7%) 10,995 10,116 11,265 2.5% 11.4%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 440 389 (11.6%) 200 200 189 (5.5%) (5.5%)
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 22 24 9.1% 10 12 12 20.0% 0.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 39* 135** 246.2% 38* 125** 10** (73.7%) (92.0%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 22,466 21,929 (2.4%) 11,243 10,453 11,476 2.1% 9.8%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ

เวียดนำม เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 35.6 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 
366 ล้านบาท และร้อยละ 19.9 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 675 
ลา้นบาท

• ป ริมำณไฟ ฟ้ ำ ท่ี ข ำย ใ ห้ แ ก่ลู กค้ ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม เ พ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 25.0
ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 150 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ
16.6 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 282 กิกะวัตต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้
รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 8.5 ส ำหรบั  
Q2’2564 เป็น 2.43 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ
2.6 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 2.39 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง
ตามวธิรีาคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 

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

คงท่ี y-on-y ส ำหรบั Q2’2564 อยู่ที่ 209 ลา้นบาท และเพ่ิมขึ้น
y-on-y ร้อยละ 1.2 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 426 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop)

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 44.2 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 75 ล้านบาท และร้อยละ
38.7 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 104 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้
ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเ วียดนำม

ส ำหรบั Q2’2564 อยู่ที ่735 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ
15.0 หลังจากปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า ฟ้ืนตัวอย่างมีนัยส าคัญ
ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2564 ขณะที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 10.9
ส ำห รับ  Q2’2564 และร้ อ ยละ  15.1 ส ำหรับ  6M’2564
เนื่องจากค่าความเขม้แสงทีล่ดลงตามสภาพอากาศ และการลด
ปรมิาณการรบัซื้อไฟฟ้าในช่วงตน้ปี 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพชูำ
• การเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

Ray Power ในประเทศกัมพูชา ก าลังการผลิตติดตั ้ง  39
เมกะวตัต์ เมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 2563 ท าให้มรีายได้ 38 ล้านบาท 
ส าหรบั Q2’2564 และ 76 ลา้นบาท ส าหรบั 6M’2564

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 5.5 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น
189 ล้านบาท และร้อยละ 11.6 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 389 
ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัราคาขายไฟฟ้าและการลดลงของราคา
ก๊าซธรรมชาต ิแมว้่าปรมิาณขายไอน ้าเพิม่ขึน้

• ปริมำณไอน ้ ำ ท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเ พ่ิมขึ้น  y-on-y ร้อยละ  26.9 ส ำหรับ
Q2’2564 เป็น 240,092 ตัน และร้อยละ 17.3 ส ำหรับ 
6M’2564 เป็น 487,686 ตนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความ
ตอ้งการไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในทุกพืน้ที่

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 25.6 ส ำหรบั Q2’2564 
เ ป็น  786.29 บาทต่อตัน  และร้อยละ  24.6 ส ำหรับ
6M’2564 เป็น 797.34 บาทต่อตนั สอดคล้องกบัราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีล่ดลง ซึง่สะทอ้นไปยงัราคาไอน ้า
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 4,822 4,816 (0.1%) 2,557 2,300 2,516 (1.6%) 9.4%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 608 771 26.9% 241 387 384 59.5% (0.7%)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 234 321 37.6% 100 152 170 70.1% 11.8%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 307 329 6.9% 134 168 161 19.6% (4.1%)
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 106 123 15.9% 50 60 63 24.0% 4.2%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 75 94 25.3% 35 44 50 43.3% 12.4%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 6 7 13.7% 3 4 4 11.7% (0.3%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 1,336 1,645 23.1% 563 814 831 47.4% 2.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
เวียดนำม 242 282 16.6% 120 132 150 25.0% 14.1%

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 58,688 75,263 28.2% 25,090 38,155 37,108 47.9% (2.7%)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 50,973 61,439 20.5% 20,295 30,972 30,467 50.1% (1.6%)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 93,056 125,883 35.3% 38,889 65,916 59,967 54.2% (9.0%)
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 209,217 225,102 7.6% 102,015 112,552 112,550 10.3% (0.0%)
จงัหวดัอ่างทอง 3,828 0 n/a 2,969 0 0 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 415,761 487,686 17.3% 189,258 247,595 240,092 26.9% (3.0%)

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

y-on-y y-on-y q-on-q
ไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.08 2.79 (9.4%) 3.04 2.72 2.85 (6.3%) 4.8%

ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.31 3.23 (2.4%) 3.32 3.23 3.23 (2.7%) 0.0%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมใน
เวยีดนาม

บาทต่อ kWh 2.33 2.39 2.6% 2.24 2.35 2.43 8.5% 3.4%

ไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,057.34 797.34 (24.6%) 1,057.01 808.04 786.29 (25.6%) (2.7%)

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่
บาทต่อ
ลา้น BTU

264.71 230.10 (13.1%) 262.41 220.64 238.98 (8.9%) 8.3%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติลดลง y-on-y ร้อยละ 3.0 ส ำหรับ
Q2’2564 เ ป็น 6,400 ล้านบาท  และร้อยละ  9.2 ส ำหรับ 
6M’2564 เป็น 11,939 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคา
ก๊าซธรรมชาติที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 8.9 และร้อยละ 13.1
ส าหรับQ2’2564 และ  6M’2564 ตามล าดับ  (ซึ่ ง ร าคาก๊ าซ
ธรรมชาติจะอ้างองิกบัราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของก๊าซธรรมชาติ
ทัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 35.5 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 332 ล้านบาท และร้อยละ
19.6 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 617 ล้านบาท ตามปรมิาณการขาย
ไฟฟ้า

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

ร้อยละ 12.2 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 715 ล้านบาท และร้อยละ
15.6 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 1,472 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายก าลงัการผลติ ผ่านการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
และการเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงตามแผน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง y-on-y ร้อยละ 17.6

ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 370 ลา้นบาท และร้อยละ 17.1 ส ำหรบั
6M’2564 เป็น 743 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการควบคุม
ค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 13,144 11,939 (9.2%) 6,599 5,538 6,400 (3.0%) 15.6%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 516 617 19.6% 245 286 332 35.5% 16.1%
ตน้ทุนการด าเนินงานและ
การบ ารุงรกัษา 1,273 1,472 15.6% 637 757 715 12.2% (5.5%)
ค่าเสือ่มราคา - COGS 2,651 2,530 (4.6%) 1,357 1,263 1,268 (6.6%) 0.4%
ตน้ทุนอื่น 360* 454** 26.1% 195* 283** 171** (12.3%) (39.6%)
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 17,944 17,012 (5.2%) 9,033 8,127 8,886 (1.6%) 9.3%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 896 743 (17.1%) 449 373 370 (17.6%) (0.8%)
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 66 78 18.2% 37 39 39 5.4% 0.0%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 18,906 17,833 (5.7%) 9,519 8,539 9,295 (2.4%) 8.9%

* รวมตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. 
** รวมตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และตน้ทนุตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์
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ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง y-on-y

ร้อยละ 24.1 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 41 ลา้นบาท และบนัทกึสว่น
แบ่งขาดทุน 9 ลา้นบาท ส าหรบั Q2’2564 เนื่องจากการปรบัปรุง
รายการในส่วนของส่วนแบ่งก าไรจาก ABPIF ซึ่งบนัทกึส่วนแบ่ง
ก าไรใน Q1’2564 ทีส่งูเกนิจรงิ (รายละเอยีดหน้า 8) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บนัทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 327 ล้ำนบำท ส ำหรับ
Q2’2564 และ 629 ล้ำนบำท ส ำหรบั 6M’2564 โดยมกี าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 338 ลา้นบาทอนัเนื่องมาจากส่วน
ต่างอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อมกีารรบัช าระคนืหนี้เงนิกู้สกุลดอลลาร์
สหรัฐจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทัง้นี้  เมือหักลบกับรายการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ต้นทุนทาง
การเงนิแล้ว (รายละเอียดหน้า 8) ท าให้บรษิัทมกี าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิสุทธ ิ169 ลา้นบาทใน Q2’2564 
ส าหรบัก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงินัน้
มาจากยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ในแก่กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนั กบัการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิทอ้งถิน่ เมื่อเทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 169 72 (57.4%) 76 28 45 (40.8%) 60.7%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 54 41 (24.1%) 27 50 (9) n/a n/a

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (11) 629 n/a 202 302 327 61.9% 8.3%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 5 342 6,740% 6 4 338 5,533% 8,350%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (16) 287 n/a 196 298 (11) n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 189.3 ส ำหรับ

Q2’2564 เ ป็น  946 ล้านบาท  และร้ อยละ  22.9 ส ำหรับ 
6M’2564 เป็น 2,283 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้:

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 10.2 
ส าหรับ Q2’2564 เ ป็น 748 ล้านบาท และร้อยละ 8.3 
ส าหรบั 6M’2564 เป็น 1,494 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากเงนิกูย้มืส าหรบัจ่ายช าระคนืเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในประเทศเวยีดนาม ในช่วง
2H’2563;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF มบีนัทกึรายการเป็นบวกที่ 68 ลา้น
บาท ใน Q2’2564 จากการปรับปรุงรายการหลังบันทึก
ดอกเบี้ยจ่ายจาก ABP2 ที่สูงเกินจริงใน Q1’2564 โดย
ตวัเลขในช่วง 6M’2564 ลดลง รอ้ยละ 30.8 y-on-y เป็น 45
ล้านบาท ตามการก าหนดการโอนผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของ ABP2 ภายใต ้ABPIF;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี ลดลงและไม่มยีอดคงเหลอืใน Q2’2564 จาก
การครบก าหนดเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้างของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT1&2 และ Phu Yen TTP ใน
2H’2563 ซึง่เป็นรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิจากการประเมนิโดย
การคิดลดมูลค่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาวตามมาตรฐาน
บญัช;ี

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่เกิดขึ้นจริง 168 
ลา้นบาท ใน Q2’2564 อนัเนื่องมาจากการช าระคนืหนี้สกุล
ดอลลาร์สหรฐักบัการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิ อย่างไรกด็ ีมี
การหกักลบกบัรายการก าไรจาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิอนัมาจาก
การได้ร ับช าระเงนิกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ท าให้
บรษิทัมกี าไรจาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ 169 ลา้นบาท

• ผลขาดทุนจาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
กูย้มื คอื รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงนิสดเกดิจากเงินกูย้มื
สกุลดอลลาร์สหรฐั ซึ่งอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิ้นงวด สกุล
เงนิบาทอ่อนค่าเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั ท าใหบ้นัทกึขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง 63 ล้านบาท ใน
Q2’2564 และ 529 ลา้นบาท ใน 6M’2564

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 16.4 ส ำหรบั
Q2’2564 เ ป็น 128 ล้านบาท และร้อยละ  220.3 ส ำหรับ 
6M’2564 เป็น 237 ล้านบาท ส าหรับ 6M’2564 เนื่องจากการ
เตบิโตของก าไร และ การสิ้นสุดการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ตามนโยบายส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ส าหรบัโครงการ ABP3
ในช่วงปลาย Q3’2563

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 1,379 1,494 8.3% 679 746 748 10.2% 0.3%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 65 45 (30.8%) 26 114 (68) n/a n/a
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง
ทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 188 0 n/a 90 0 0 n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ (13) 151 n/a (5) (17) 168 n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 184 529 187.5% (489) 466 63 n/a (86.5%)
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 53 64 20.8% 26 29 35 34.6% 20.7%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,857 2,283 22.9% 327 1,338 946 189.3% (29.3%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 113 245 116.8% 41 95 150 265.9% 57.9%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (39) (8) n/a (21) 14 (22) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 74 237 220.3% 110 110 128 16.4% 16.4%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 50.0 ส ำหรบั Q2’2564 เป็น 1,011 ล้าน
บาท และร้อยละ 22.1 ส ำหรบั 6M’2564 เป็น 1,656 ล้านบาท
โดยมีปัจจัยส าคัญจาก 1) ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 47.4 ด้วย
ลูกคา้ใหม่ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 31.5 เมกะวตัต์ใน 6M‘2564, 
2) การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในกัมพูชาเมื่อ เดือน ธ .ค 2563,  3 )  การเพิ่ม
ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า ABPR1 และ 2 ในช่วง 2H’2563, 4) การ
ควบคุมค่าใชจ้่าย ลด SG&A ลง รอ้ยละ 17.6 y-on-y, 5) การลดลง
ของราคาก๊าซธรรมชาต ิy-on-y รอ้ยละ 8.9 และ 6) ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิสุทธ ิ169 ลา้นบาท จากการรบัช าระคนืหนี้
เงนิกูส้กุลดอลลารส์หรฐัฯ จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั 
Q2’2564 และ 6M’2564 จากรายการดงันี้:

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 73 ล้านบาท และ 
241 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัจากการบนัทึก
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลง
หนี้สกุลดอลลารส์หรฐั

ก ำไรสุทธิ
• ก าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.5

ส าหรบั Q2’2564 เป็น 1,022 ลา้นบาท และร้อยละ 48.7 ส ำหรบั 
6M’2564 เป็น 1,633 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’63 6M’64
เปล่ียน
แปลง

Q2’63 Q1’64 Q2’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,098 1,633 48.7% 1,017 611 1,022 0.5% 67.3%
ก าไรสุทธิ 1,841 2,319 26.0% 1,682 848 1,471 (12.5%) 73.5%
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 201 241 19.9% (685) 168 73 n/a (56.5%)
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 219 0 n/a 105 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 2,260 2,560 13.3% 1,102 1,016 1,544 40.1% 52.0%
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 904 904 0.0% 428 370 534 24.8% 44.3%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,356 1,656 22.1% 674 646 1,011 50.0% 56.5%
ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อหุน้
(บำทต่อหุน้) 0.52 0.64 22.1% 0.26 0.25 0.39 50.0% 56.5%
จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ (ลำ้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
139,147 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6 จาก ณ สิ้นปี 2563
เป็น 84,048 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2564 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
41,070 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงดงักล่าว

• ดงันัน้ จำกท่ีกล่ำวมำทัง้หมด อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น คงท่ีท่ี 1.5 เท่า ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2564
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 19,992 22,873 14.4%

รวมสนิทรพัย์ 130,696  139,147 6.5%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 77,370 84,048 8.6%

รวมหนี้สนิ 91,392 98,077 7.3%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 39,304 41,070 4.5%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 27,470 28,788 4.8%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.5 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ควำมคบืหน้ำในกำรกอ่สรำ้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

56%

28%

60%

26%

ABP1

ABP2

BPLC1

BGPM

% ควำมคืบหน้ำโครงกำร

โครงกำร ABP1 ABP2 BPLC1 BGPM #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 ส.ค. 2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 เมกะวตัต์ / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 95.6%

SPP Replacement2

BPLC1

Bo Thong 1&21

ABP1
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COD 
วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

Ft คา่ไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
ครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัรว่มทุน

KWh / GWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง / กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา

q-on-q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

y-on-y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่า่นมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

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

BGPAT1 บรษิทั บ.ีกรมิ อ่างทอง 1 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

BTW โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบอ่ทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

BGPM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี 
(เดมิชื่อ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั – SPP1)

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

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

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

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

PIC Progress Interchem

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project

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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