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ข้อมลูสรปุ

2564: กำรวำงรำกฐำนส ำหรบัควำมพร้อมในอนำคต
1. มุ่งสู่ เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย ์
ภำยในปี 2593
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อยู่ระหว่างกระบวนการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า SPP
5 โครงการใหม ่ทีจ่ะช่วยลดความเขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง
ร้อยละ 15 นอกจากนี้  มีการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนไปยงัประเทศโปแลนด์ เกาหลใีต้ และมาเลเซยี ควบคู่
กบัการศึกษากระบวนการดักจับคารบ์อน และการลงทุนในเชือ้เพลิง
ทางเลือก
2. ใช้เทคโนโลยี Digital Twins เพ่ิมประสิทธิภำพ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ น าเทคโนโลยี Digital Twins มาใช้เพิ่มประสทิธิภาพ
โรงไฟฟ้าและลดการหยุดซ่อมฉุกเฉนิ และมุง่พฒันาดา้นการน าดจิทิลั มา
ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ
โรงไฟฟ้าดว้ย
3. กำรปรบัปรงุกระบวนกำร และแผนควบคมุค่ำใช้จ่ำย
บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มโปรแกรมปรับปรุงกระบวนการ (Process 
Transformation) ด้วย 4 กระบวนการหลักของธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างาน และลดกระบวนการทีไ่มเ่กดิมลูคา่ นอกจากนี้
เรามแีผนควบคุมค่าใชจ้่ายทีส่ามารถลดค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
ไดร้อ้ยละ 19.4 ในปี 2564 ดว้ย
4. อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรน ำเข้ำ LNG ในช่วงต้นปี 2566
จากการที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดร้บัใบอนุญาตการน าเขา้ LNG 1.2 ลา้นตนั
ต่อปี เราจะเริม่น าเขา้ LNG ปรมิาณ 5 แสนตนั ในปี 2566 โดยคาดว่าจะ
มรีาคาทีต่ ่ากว่าการซื้อก๊าซธรรมชาตแิหล่งปัจจุบนัราวร้อยละ 7-10
5. โครงกำรน ำร่อง Energy Trading
ด้วยแผนการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรใีนอนาคต บี.กริม 
เพาเวอร์ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการซื้อขายแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้า 
เพือ่ท าโครงการเชงิพาณิชย์ใหต้อบโจทย์ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยเราไดเ้ริม่
โครงการน าร่อง Energy Trading ทีต่กึส านกังานของ บ.ีกรมิ
6. บรรล ุ5 ดีล ขยำยก ำลงักำรผลิตตำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำสู่ 4 กิกะ
วตัต์
• โครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้รวม

ทัง้สิน้ 360 เมกะวตัต์ ภายใตก้ารถอืหุน้รอ้ยละ 45 ใน UVBGP
• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดก าลัง

การผลติติดตัง้ 95.78 เมกะวตัต์ ในประเทศเกาหลใีต้ ด้วยสดัส่วน
การถอืหุน้รอ้ยละ 49.9

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Huong Hoa 1 ขนาดก าลงัการผลติ
ตดิตัง้ 48 เมกะวตัต์ ในประเทศเวยีดนาม ดว้ยสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ย
ละ 80

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์reNIKOLA 3 โครงการขนาด
ก าลงัการผลติตดิตัง้ 88 เมกะวตัต์ ในประเทศมาเลเซยี ดว้ยสดัส่วน
การถอืหุน้รอ้ยละ 40.6

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 14.1 เมกะ
วตัต์ ในประเทศโปแลนด ์ดว้ยสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 90

7. พนัธมิตรชัน้น ำทำงธรุกิจ
ความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิ เป็นหนึ่งในค่านิยมหลกัของ บ.ีกรมิ 
และเราได้เสริมความแขง็แกร่งและขยายความร่วมมอืนี้อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2564 เราไดป้ระกาศความร่วมมอืและการร่วมทุนกบั AMATA,
SCG, PTT Global LNG, บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน), นิคม
อุตสาหกรรมเอเชยี, reNIKOLA ในประเทศมาเลเซีย, Truong Thanh
Energy ใ น ปร ะ เ ทศ เ วี ย ดน าม ,  Renewable Energy Korea แล ะ 
visaVento Holding AG ในยุโรป

แนวโน้มปี 2565
• วางเป้าหมายการได้มาของโครงการใหม่ๆ อย่างน้อย 1 กิกะวตัต์

เพิม่ก าลงัการผลติจากการด าเนินการรอ้ยละ 10-15 จากการเขา้ซื้อ
กจิการและการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ และเพิม่จ านวนลูกคา้ IU
รายใหมต่ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างน้อย 55 เมกะวตัต์

• ลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดย 1) การแทนที่ 5 โครงการ
โรงไฟฟ้า SPP เดมิ ด้วยเทคโนโลยใีหม่ ซึ่งช่วยลดปรมิาณการใช้
ก๊าซลงร้อยละ 15 ต่อโครงการ และ 2) การปรบัปรุงประสทิธภิาพ
โครงการโรงไฟฟ้า BPWHA และ ABP4 จะช่วยลดต้นทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาตลิง 20-25 ลา้นบาทต่อปี

• การด าเนินการตามแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย
อย่างน้อย 100 ลา้นบาท

• การเพิม่ขึ้นของค่า Ft 16.71 สตางค์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็น 1.39
สตางคต่์อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในเดอืน ม.ค.-เม.ย. 2565 และคาดการณ์
ว่าจะปรบัเพิม่ขึน้อกีในระหว่างปี

• ตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาตต่ิอหน่วยที ่350-400 บาทต่อลา้น BTU โดย
คาดว่าจะสงูสุดใน Q1’2565

โครงกำรนวตักรรม
กลุ่ม บี.กริม มกีารลงทุนในสตาร์ทอัพ และเวนเจอร์ แคปปิตลั ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปี ซึง่เมือ่พรอ้มจะโอนยา้ย
ไปยงัหน่วยงานทีเ่หมาะสม
ในปี 2565 บี.กริม ร่วมมือกับ Global Innovation Catalyst (บริษัทที่
ปรกึษาที่มเีครอืข่ายทัว่โลก มปีระสบการณ์การท างานกว่าทศวรรษใน 
Silicon Valley) เพื่อสร้างวฒันธรรมนวตักรรม และเพิม่ความพร้อมใน
อนาคตใหแ้ก่ บ.ีกรมิ นอกจากนี้เรายงัร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
และพนัธมติรทางธุรกจิ เพือ่สรา้งและสนบัสนุนนวตักรรมในประเทศไทย
ติดอนัดบั S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และ
คว้ำรำงวลั “Industry Mover”
นับเป็นครัง้แรกที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร ับคัดเลือกให้อยู่ ในรายงาน 
The S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และ ได้ ร ับ รางวัล 
“Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มพีฒันาการด้านความยัง่ยืนสูงสุด
ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ในปีที่ผ่าน
มา

ซึ่งตอกย ้าความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความโอบอ้อมอาร ีผ่าน
แนวปฏิบตัิทางธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื ครอบคลุมทัง้มติิด้านเศรษฐกิจ
สิง่แวดลอ้ม และสงัคม สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรเงิน

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดอ้นุมตักิรอบการออกหุน้กูเ้พิม่สู่ระดับ 100,000 ลา้น
บาท ในระหว่างปี 2565-2569 เพื่อรองรบัการเตบิโตมุ่งสู่เป้าหมายและ
จดัโครงสร้างทางการเงนิให้แขง็แรง โดยจะน าเสนอขออนุมตัทิี่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565

คงอตัรำกำรจ่ำยปันผลท่ีร้อยละ 45
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประกาศจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ส าหรบั
ปี 2564 ประกอบดว้ยเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึ่ง 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ่ายปันผลเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และเหลอืเงินปันผลจ่าย
งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัการอนุมตัิของที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 โดยคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลที่
รอ้ยละ 45 ของก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40
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2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 44,087 46,628 5.8% 10,435 11,714 12,986 24.4% 10.9%
EBITDA* 13,003 12,392 (4.7%) 3,107 3,079 2,495 (19.7%) (19.0%)
ก าไรสุทธิ 3,755 3,417 (9.0%) 1,056 606 493 (53.3%) (18.6%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,175 2,276 4.6% 576 447 195 (66.1%) (56.4%)
(ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 242 502 107.4% (268) 297 (36) n/a n/a
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 311 0 n/a 16 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 4,308 3,919 (9.0%) 803 903 456 (43.2%) (49.5%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่ 2,617 2,440 (6.8%) 516 571 212 (58.9%) (62.9%)
อตัราก าไร EBITDA (%) 29.5% 26.6% 29.8% 26.3% 19.2%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (%) 9.8% 8.4% 7.7% 7.7% 3.5%
สดัส่วนก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – ส่วนที่
เป็นของบรษิทัใหญ่ (%) 60.7% 62.3% 64.3% 63.2% 46.5%
*EBITDA = ก ำไรกอ่นดอกเบี้ย ภำษเีงนิได,้ คำ่เสือ่มและคำ่ตดัจ ำหน่ำย - รำย ได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน
**ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน = ก ำไรสทุธ ิ-ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รำยได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้รวมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 5.8 เป็น 46,628 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2564 โดยมีปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำย เพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 2.4 เป็น 14,794 กิกะวตัต์-ชัว่โมง จาก 1) การเติบโต
รอ้ยละ 17.5 ของปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า IU ในประเทศ 
จากการเชื่อมเขา้ระบบของลูกค้า IU รายใหม่ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 43.1 เมกะวตัต์ ในปี 2564 และลูกค้ารายเดมิ 2) การเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
Ray Power ในประเทศกมัพูชา ในเดอืน ธ.ค. 2563 และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม BTW ในประเทศไทย ในเดอืน ส.ค. 2564
ขณะทีร่ายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศ
เวียดนามลดลง จากการแบ่งแยกกิจการของโครงการพลงังาน
แสงอาทติย์ DT1&2 ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจากการล็อค
ดาวน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความเขม้แสงที่
ลดลง

• ส ำหรบั Q4’2564 รำยได้รวมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 24.4 เป็น
12,986 ล้ำนบำท จากรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในไทยและเวียดนามรวมทัง้การเพิ่มขึ้นของค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างอิงตามราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีส่งูขึน้

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ลดลง y-on-y ร้อยละ 4.7 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 12,392

ล้านบาท และร้อยละ 19.7 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 2,495 ล้าน
บาท ขณะที ่EBITDA margin ลดลง y-on-y เป็นร้อยละ 26.6 
ส ำหรบัปี 2564 และร้อยละ 19.2 ส ำหรบั Q4’2564 เนื่องจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ เพิ่มขึ้น  y-on-y ร้อยละ 8.8 และ 56.4
ตามล าดบั การซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP ที่มากขึ้น
และรายได้ที่ลดลงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศเวยีดนาม

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (NNP)
• ส าหรบัปี 2564 มกีารเตบิโตทีด่ขีองปรมิาณขายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้ 

IU สู่ระดบัสงูสุดที ่3,314 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และประสบความส าเรจ็
ในการควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและใหบ้รกิาร โดยลดลงรอ้ยละ 
19.4 อย่างไรก็ตาม ทัง้หมดนี้ไม่สามารถชดเชยกบัการเพิ่มของ
ราคาก๊าซธรรมชาติทีสู่งขึน้ (เพิม่ขึน้y-on-y รอ้ยละ 8.8 เป็น 266 
บาทต่อลา้น BTU ส าหรบัปี 2564 และรอ้ยละ 56.4 เป็น 335 บาท
ต่อล้าน BTU ส าหรับ Q4’2564) ดังนั ้น ก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำน-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลง y-on-y ร้อยละ 
6.8 เป็น 2,440 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2564 และร้อยละ 58.9 เป็น 
212 ล้ำนบำท ส ำหรบั Q4’2564   

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

ร้อยละ 4.6 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 2,276 ล้านบาท แต่ลดลง
y-on-y ร้อยละ 66.1 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 195 ล้านบาท โดย
ส่วนต่างจากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน มาจากผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (จากสถานะสุทธขิองหนี้และ
ธุรกรรมอื่นทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั) และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจ
ควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

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

5.1 ส ำหรับปี 2564 เป็น 29,766 ล้านบาท และร้อยละ 37.8
ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 8,837 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ . คงท่ี y-on-y ส ำหรับ

ปี 2564 เป็น 9,701 กิกะวัตต์-ชัว่โมง และเพ่ิมขึ้น y-on-y 
ร้อยละ 2.3 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 2,439 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 
เนื่องจาก กฟผ. มกีารปิดซ่อมสายส่งในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 5.1 ส ำหรับปี 2564 เป็น 3.07 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง และร้อยละ 34.6 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 3.62 บาทต่อ
กิ โ ล วัต ต์ - ชั ว่ โ ม ง เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ข อ ง
ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างองิตามราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 8.8 และ 56.4 ตามล าดบั

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม 
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศเพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 16.3 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 10,779 ล้านบาท และ
ร้อยละ 9.1 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 2,704 ลา้นบาท 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศเติบโต y-on-y
ร้อยละ 17.5 ส ำหรบัปี 2564 สู่ระดบัสูงสุดที่ 3,314 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง และร้อยละ 7.9 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 825 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง เนื่องจาก 1) มลีกูคา้รายใหม่เชื่อมเขา้ระบบตามสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 43.1 เมกะวตัต์ ในปี 2564 และ 2) ความต้องการใช้
ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากหลายกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะ
กลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์, กลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น, กลุ่มโลหะ และ
ยางรถยนต์ ดว้ยการเตบิโต y-on-y รอ้ยละ 29.8, 15.5, 12.0 และ 
12.5 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2564

นอกจากนี้ เรายงัคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
จะมลีูกค้ารายใหม่เชื่อมเขา้ระบบตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าอย่าง
น้อย 55 เมกะวตัต์ ในปี 2565

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยลดลง y-on-y 
ร้อยละ 1.2 ในปี 2564 มาอยู่ที ่3.25 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่ง
เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ที ่กกพ. ประกาศลดค่า Ft
เป็น -15.23 สตางค์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2564 จาก -11.60 
สตางค์ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดอืน ม.ค.- ส.ค. 2563 และ 
-12.43 สตางคต์่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในช่วงเดอืน ก.ย. - ธ.ค. 2563 
แต่เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 1.2 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 3.28 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง

* รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และรำยไดจ้ำกกำรกอ่สรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ ใน สปป.ลำว
** รวม * และรำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 28,330 29,766 5.1% 6,411 7,516 8,837 37.8% 17.6%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย 9,270 10,779 16.3% 2,479 2,762 2,704 9.1% (2.1%)
ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,214 1,348 11.0% 339 300 372 9.7% 24.0%
กฟภ./ กฟน./ Rooftop 772 877 13.6% 151 199 252 66.9% 26.6%
การไฟฟ้าลาว 338 377 11.5% 113 160 113 0.0% (29.4%)
การไฟฟ้าเวยีดนาม 2,941 2,257 (23.3%) 551 515 368 (33.2%) (28.5%)
การไฟฟ้ากมัพชูา 7 152 2,071.4% 7 38 38 442.9% 0.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 42,872 45,555 6.3% 10,050 11,491 12,683 26.2% 10.4%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 894 799 (10.6%) 232 209 202 (12.9%) (3.3%)
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 44 45 2.3% 11 11 10 (9.1%) (9.1%)
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 277* 229** (17.3%) 142* 4 91** (35.9%) 2,175.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 44,087 46,628 5.8% 10,435 11,714 12,986 24.4% 10.9%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ

เวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 11.0 ส ำหรับปี 2564
เ ป็น 1 ,348 ล้านบาท และเ พ่ิมขึ้น  y-on-y ร้อยละ 9 .7
ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 372 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำ IU ในประเทศเวียดนำม 
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 5.4 ส ำหรับปี 2564 เป็น 538
กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากความต้องการใช้ไฟฟ้าทีสู่งของลูกค้า
รายเดมิ ในช่วง 1H’2564 และคงท่ีส ำหรบั Q4’2564 อยู่ที่
142 กิกะวัตต์-ชัว่โมง จากการผ่อนปรนล็อคดาวน์ตัง้แต่ 
Q4’2564

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 5.5 ส ำหรบัปี 2564 เป็น
2.51 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง และร้อยละ 9.6 ส ำหรบั 
Q4’2564 เป็น 2.63 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง (ตามวธิรีาคา
ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น

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

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 13.6 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 877 ล้าน
บาท และร้อยละ 66.9 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 252 ล้านบาท 
จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลม BTW ในประเทศไทย ในเดอืน ส.ค. 2564

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 11.5 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 377 ล้านบาท และ
คงท่ีส ำหรบั Q4’2564 ที่ 113 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• กำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำได้รบัผลกระทบจำกกำร

แบ่งแยกกิจกำรในเดอืน ก.ค. 2564 จากเดมิถอืหุน้รอ้ยละ 55 
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  DT1&2 420 
เมกะวตัต์ เป็นปัจจุบนัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในโครงการ DT2 240 
เมกะวตัต์ ขณะที่ก าลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึ้น
เลก็น้อยจาก 231 เมกะวตัต์ เป็น 240 เมกะวตัต์ ดงันัน้ รายได้
จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามลดลง y-on-y
ร้อยละ 23.3 ส าหรบัปี 2564 เป็น 2,257 ล้านบาท และร้อยละ 
33.2 ส าหรบั Q4’2564 เป็น 368 ลา้นบาท รวมทัง้ความเขม้แสง
ทีล่ดลงจากสภาพอากาศ ในปี 2564

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพชูำ
• การเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

Ray Power ในประเทศกมัพูชา ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 39
เมกะวตัต์ เมือ่วนัที ่15 ธ.ค. 2563 ท าใหม้รีายได ้152 ลา้นบาท 
ส าหรบัปี 2564 และ 38 ลา้นบาท ส าหรบั Q4’2564

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยลด 

ลง y-on-y ร้อยละ 10.6 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 799 ล้านบาท 
และร้อยละ 12.9 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 202 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากราคาขายไอน ้าทีล่ดลงของโครงการโรงไฟฟ้า 
BGPM ในช่วงต่ออายุโรงไฟฟ้าตามสญัญา ก่อนทีจ่ะมลีูกคา้ราย
ใหม่เชื่อมเขา้ระบบ ดว้ยสญัญาซื้อขายไอน ้า 108 ตนัต่อชัว่โมง 
ที่ลงนามกบัโครงการโรงไฟฟ้า BGPM replacement (ก าหนด
เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ธ.ค. 2565)

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยเพ่ิม 
ขึ้น y-on-y ร้อยละ 9.0 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 989,201 ตนั 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ที่
แหลมฉบงั และมาบตาพุด และลดลง y-on-y ร้อยละ 14.2
ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 217,277 ตนั เนื่องจากความต้องการ
ทีล่ดลงในมาบตาพุด 

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทย
ลดลง y-on-y ร้อยละ 18.0 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 807.96
บาทต่อตนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายไอน ้าที่ลดลง
ของโครงการโรงไฟฟ้า BGPM ภายใต้สญัญาช่วงต่ออายุ
โรงไฟฟ้า แต่เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 1.4 ส ำหรบั Q4’2564
เป็น 929.02 บาทต่อตนั
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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

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 9,714 9,701 (0.1%) 2,384 2,445 2,439 2.3% (0.2%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,302 1,535 17.9% 365 385 380 4.0% (1.3%)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 509 675 32.6% 137 178 176 28.6% (1.2%)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 628 678 8.0% 166 170 179 8.0% 5.8%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 213 221 4.1% 52 60 38 (27.0%) (36.7%)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 156 190 21.7% 41 48 48 17.2% 0.0%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 13 15 10.6% 3 4 4 12.6% 2.1%
นิคมอุตสาหกรรมเวลิด์ ฟู๊ด วลัเลย์ ไทยแลนด์ 0 0 n/a 0 0 0 n/a n/a
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,821 3,314 17.5% 764 844 825 7.9% (2.3%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
เวียดนำม 510 538 5.4% 141 114 142 0.1% 24.0%

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 132,786 155,804 17.3% 37,976 40,563 39,978 5.3% (1.4%)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 126,371 122,989 (2.7%) 37,264 31,516 30,034 (19.4%) (4.7%)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 197,500 241,051 22.1% 56,472 56,807 58,361 3.3% 2.7%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 440,845 469,358 6.5% 121,662 155,352 88,904 (26.9%) (42.8%)
นิคมอุตสาหกรรมเวลิด์ ฟู๊ด วลัเลย์ ไทยแลนด์ 9,803 0 n/a 0 0 0 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 907,305 989,201 9.0% 253,375 284,238 217,277 (14.2%) (23.6%)

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

y-on-y y-on-y q-on-q
ไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 2.92 3.07 5.1% 2.69 3.07 3.62 34.6% 17.9%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.29 3.25 (1.2%) 3.24 3.27 3.28 1.2% 0.3%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.38 2.51 5.5% 2.40 2.63 2.63 9.6% 0.0%
ไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 985.75 807.96 (18.0%) 916.16 733.66 929.02 1.4% 26.6%

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่
บาทต่อ
ลา้น BTU 244.41 266.04 8.8% 214.28 268.30 335.09 56.4% 24.9%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 12.4 ส ำหรบัปี

2564 เป็น 27,796 ลา้นบาท และร้อยละ 60.5 ส ำหรบั Q4’2564
เป็น 8,761 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 56.4 ตามล าดบั (ซึ่ง
ราคาก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกบัราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของก๊าซ
ธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 11.2 ส ำหรับปี 2564 เป็น 1,220 ล้านบาท และ
ร้อยละ 10.6 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 334 ลา้นบาท ตามปรมิาณ
การขายไฟฟ้าและอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

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

ร้อยละ 11.3 ส ำหรับปี 2564 เ ป็น 3,080 ล้านบาท และ
ร้อยละ 3.5 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 793 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการขยายก าลงัการผลติ การเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า 
และการซ่อมบ ารุงตามแผนของโครงการโรงไฟฟ้า SPP ในปี 
2564

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง y-on-y ร้อยละ 19.4

ส ำหรบัปี 2564 เป็น 1,527 ลา้นบาท และร้อยละ 25.5 ส ำหรบั
Q4’2564 เป็น 409 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการควบคุม
ค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 24,726 27,796 12.4% 5,458 7,096 8,761 60.5% 23.5%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,097 1,220 11.2% 302 269 334 10.6% 24.2%
ตน้ทุนการด าเนินงานและ
การบ ารุงรกัษา 2,768 3,080 11.3% 766 815 793 3.5% (2.7%)
ค่าเสือ่มราคา - COGS 5,350 4,993 (6.7%) 1,332 1,253 1,209 (9.2%) (3.5%)
ตน้ทุนอื่น 907* 846** (6.7%) 310* 151 241*** (22.3%) 59.6%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 34,848 37,935 8.9% 8,168 9,584 11,338 38.8% 18.3%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 1,895 1,527 (19.4%) 549 375 409 (25.5%) 9.1%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 144 146 1.4% 51 38 30 (41.2%) (21.1%)
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 36,887 39,608 7.4% 8,768 9,997 11,777 34.3% 17.8%
* รวมตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และรำยไดจ้ำกกำรกอ่สรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ ใน สปป.ลำว
** รวม * และรำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์
*** รวมรำยไดจ้ำกกำรกอ่สรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ ใน สปป.ลำว
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ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง y-on-y 

ร้อยละ 24.1 ส ำหรบัปี 2564 เป็น 44 ลา้นบาท และบนัทึกส่วน
แบ่งขำดทุน 11 ล้ำนบำท ส ำหรบั Q4’2564 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากก าไรที่ลดลงจาก ABPIF และส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
UVBGP เนื่องจากการบนัทึกค่าที่ปรึกษา ส าหรับธุรกรรมการ
ควบรวมกจิการ โดยธุรกรรมดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วและเริ่ม
รบัรู ้ก าไร(ขาดทุน) ตัง้แต่วนัที ่21 ธ.ค. 2564

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บนัทึกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 756 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 
2564 และ 27 ล้ำนบำท ส ำหรบั Q4’2564 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึ้นจริงใน Q2 ’2564
จากส่วนต่างอตัราแลกเปลีย่นเมือ่มกีารรบัช าระคนืหนี้ เงนิกูส้กุล
ดอลลารส์หรฐัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ในขณะเดียวกนั ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่
เกดิขึน้จรงินัน้มาจากยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ให้แก่
กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั กบัการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินท้องถิ่น
เมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 251 188 (25.1%) 42 57 58 38.1% 1.8%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 58 44 (24.1%) 15 14 (11) n/a n/a

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (334) 756 n/a (221) 100 27 n/a (73.0%)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (37) 425 n/a (31) 24 59 n/a 145.8%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (297) 331 n/a (190) 75 (32) n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 34.7 ส ำหรบัปี

2564 เป็น 4,293 ลา้นบาท และร้อยละ 125.3 ส ำหรบั Q4’2564
เป็น 784 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ยจ่ายจากเงนิ
กู้ยืมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen
ในเดอืน ธ.ค. 2563 และ DT2 ในเดอืนส.ค 2564 การออกหุน้กู้
ในระดบับรษิทัวงเงนิ 12,000 ลา้นบาทในเดอืน ก.ค. 2564 รวม
ทัง้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจ ริงซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้:
• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 12.5

ส าหรบัปี 2564 เป็น 3,156 ลา้นบาท และรอ้ยละ 8.7 ส าหรบั 
Q4’2564 เป็น 787 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทกึดอกเบีย้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศเวยีดนาม และการออกหุน้กูร้ะดบับรษิทั;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลง y-on-y รอ้ยละ 38.3 ส าหรบั 
ปี 2564 เป็น 66 ล้านบาท และร้อยละ 71.0 ส าหรับ
Q4’2564 เ ป็น  9 ล้านบาท ตามการก าหนดการโอน
ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ ABP2 ภายใต ้ABPIF;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่ าหนึ่ ง ปี ลดลงจนไม่มียอดคงเหลือ ในปี 2564
จากการครบก าหนดเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้างของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT2 และ Phu Yen ใน 
Q3’2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิจากการประเมนิ
โดยการคดิลดมลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะยาวของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ตาม
มาตรฐานบญัช;ี

• ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (FX) ทีเ่กดิขึน้จรงิ 77 ลา้น
บาท ส าหรบัปี 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคืน
หนี้ สกุลดอลลาร์สหรัฐกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิ 
(อย่างไรก็ด ีภายหลงัการรวมก าไรที่เกดิขึ้นจรงิอันมาจาก
การไดร้บัช าระเงนิกูจ้ากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแลว้ ดงัทีก่ล่าว
ไว้ในหน้า 7 ท าให้บรษิัทมกี าไรสุทธิจาก FX ที่เกดิขึ้นจริง 
348 ลา้นบาท)

• ผลขาดทุนจาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
กูย้มื อยู่ที่ 833 ล้านบาท ส าหรบัปี 2564 และก าไรจ านวน 
68 ลา้นส าหรบั Q4’2564 ซึ่งเป็นรายการทีไ่ม่กระทบกระแส
เงินสดเกิดจากเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด สกุลเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 27.9 ส ำหรบัปี 

2564 เป็น 298 ลา้นบาท เนื่องจากการสิ้นสุดการยกเวน้ภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคลตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับ
โครงการ ABP3 ในช่วงปลาย Q3’2563 และการเกบ็ภาษีรอ้ยละ 
50 ของโครงการ ABPR2 ตัง้แต่เดอืน พ.ค. 2564 ขณะท่ีลดลง
y-on-y ร้อยละ 94 .0  ส ำหรับ Q4’2564 เ ป็น  6 ล้านบาท 
เนื่องจากก าไรที่ต้องเสยีภาษีลดลง และสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อ
การตดับญัช ีจากผลขาดทุนทางภาษยีกมา

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 2,806 3,156 12.5% 724 875 787 8.7% (10.1%)
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 107 66 (38.3%) 31 11 9 (71.0%) (106.5%)
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง
ทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 223 0 n/a 1 0 0 n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ 8 77 862.5% 32 (69) (5) n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (55) 833 n/a (458) 372 (68) n/a n/a
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 97 161 66.0% 18 36 61 238.9% (93.4%)
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 3,186 4,293 34.7% 348 1,225 784 125.3% (36.0%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 311 383 23.2% 120 93 45 (62.5%) (51.6%)
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (78) (84) n/a (21) (38) (39) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 233 298 27.9% 100 55 6 (94.0%) (89.1%)
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุท ธิ จำกกำรด ำ เ นินงำน -ส่ วน ท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่ส ำหรบัปี 2564 อยู่ที ่2,440 ลา้นบาท และส ำหรบั Q4’2564 
อยู่ท่ี 212 ล้ำนบำท ลดลง y-on-y ร้อยละ 6.8 และ 58.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 8.8
และ 56.4 และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม จากการล็อค
ดาวน์ชัว่คราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน 
Q3’2564และความเขม้แสงทีล่ดลงใน Q4’2564
โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบัปี
2564 และ Q4’2564 จากรายการดงันี้:

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 502 ล้านบาท และ 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 36 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
มสีาเหตุหลกัจากการบนัทกึขาดทุน/ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการแปลงหนี้สกุลดอลลารส์หรฐั

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

4.6 ส ำหรับปี 2564 เป็น 2,276 ล้านบาท และลดลง y-on-y
ร้อยละ 66.1 ส ำหรบั Q4’2564 เป็น 195 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2563 2564
เปล่ียน
แปลง

Q4’63 Q3’64 Q4’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,175 2,276 4.6% 576 447 195 (66.1%) (56.4%)
ก าไรสุทธิ 3,755 3,417 (9.0%) 1,056 606 493 (53.3%) (18.6%)
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 242 502 107.4% (268) 297 (36) n/a n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 311 0 n/a 16 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 4,308 3,919 (9.0%) 803 903 456 (43.2%) (49.5%)
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,691 1,479 (12.5%) 287 331 244 (15.0%) (26.3%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 2,617 2,440 (6.8%) 516 571 212 (58.9%) (62.9%)
ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อหุน้
(บำทต่อหุน้) 1.00 0.94 (6.8%) 0.20 0.22 0.08 (58.9%) (62.9%)
จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ (ลำ้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
149,198 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.3 จาก ณ สิ้นปี
2563 เป็น 94,631 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการ
ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
40,816 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงดงักล่าว

• ดงันัน้ จำกท่ีกล่ำวมำทัง้หมด อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้ เป็น 1.7 เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 19,992 27,046 35.3%

รวมสนิทรพัย์ 130,696  149,198 14.2%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 77,370 94,631 22.3%

รวมหนี้สนิ 91,392 108,382 18.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 39,304 40,816 3.8%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 27,470 29,471 7.3%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.7 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ควำมคบืหน้ำในกำรกอ่สรำ้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

74%

57%

91%

56%

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

เฟส 1 เฟส 2

ประเภทเช้ือเพลิง
พลงังานแสงอาทติย์ + 
ระบบกกัเกบ็พลงังาน

โรงงานไฟฟ้าพลงัความรอ้น
รว่ม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้
18 เมกะวตัต ์+ 

50 เมกะวตัต-์ชัว่โมง
80 เมกะวตัต์

สดัส่วนกำรถือหุ้น 100.0% 100.0%

SCOD 2H’2565 สิน้ปี 2566

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
15 เมกะวตัต ์/ 

25 ปี
15 เมกะวตัต ์/ 

25 ปี

1. SPP Replacement
ABP1

BPLC1

2. U-Tapao (Hybrid Power Plant)  

3. BGPAT2 & BGPAT3
BGPAT2 BGPAT3

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 
(เมกะวตัต)์

140 140

ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ (ตนั/ชัว่โมง) 30 30
สดัส่วนกำรถือหุ้น 70.0% 70.0%

SCOD 2023 2023

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 90 เมกะวตัต์ / 25 ปี 90 เมกะวตัต์ / 25 ปี

BGPAT2

21%

14%

BGPAT2

BGPAT3

% ควำมคืบหน้ำโครงกำร

47%เฟส 1

*   NTP in 2022

เฟส1
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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 การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก

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

BGPAT2 บรษิทั บ.ีกรมิ อ่างทอง 2 จ ากดั

BGPAT3 บรษิทั บ.ีกรมิ อ่างทอง 3 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

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้
บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร

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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