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เหตกุำรณ์ส ำคญั

คงเป้ำหมำยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำใหม่ 1 กิกะวัตต์: บี.กริม 
เพาเวอร ์คงเป้าหมายในการไดม้าซึง่สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ใหม่
รวมเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมดไม่น้อยกว่า 1 กกิะวตัต์ ในปีนี้ 
จากทัง้โครงการ greenfield และการเขา้ซื้อกจิการ ขณะที่ก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานนัน้มเีป้าหมาย
เตบิโตรอ้ยละ 10-15 จาก 3,254 เมกะวตัต์ ณ สิน้ปี 2564

ลูกค้ำ IU ใหม่ 23 เมกะวตัต์ใน Q1 จำกเป้ำทัง้ปี 55 เมกะวตัต์ :
ธุรกจิกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) เติบโตจากลูกค้าใหม่ที่เชื่อมต่อ
ระบบรวม 23 เมกะวตัต์ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าใน Q1’2565 จาก
เป้าหมายทัง้ปีที ่55 เมกะวตัต์ ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้ IU ใน
ประเทศโต y-on-y รอ้ยละ 7.0 สู่ระดบัสงูสุดที ่871 กกิะวตัต์-ชัว่โมง

รำคำกำ๊ซธรรมชำติท่ีสูงขึ้น: ราคาก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัโรงไฟฟ้า
ประเภท SPP ปรบัสูงขึ้นเท่าตวั y-on-y เป็น 442 บาทต่อล้าน BTU
ใน Q1’2565 ประมาณการทัง้ปีของเรา ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 400-450
บาทต่อล้าน BTU โดยภายหลังจากการลงนามสัญญาการใช้
ความสามารถการให้บริการสถานี (Terminal Use Agreement) กบั 
ปตท. ใน Q1’2565 เราจะเริม่น ำเข้ำ LNG ในต้นปี 2566 เพื่อใชก้บั
กลุ่มลูกค้า IU เป็นหลกั ทัง้ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า SPP ใหม่เพื่อ
ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม และโรงไฟฟ้า SPP โรงอื่น ซึ่งอ้างอิงตาม
สญัญาระยะยาว

ลดปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติต่อหน่วยลงร้อยละ 15 ส ำหรบั 
โรงไฟฟ้ำ SPP 5 โครงกำรในช่วงปลำยปี 2565: โครงการโรงไฟฟ้า 
SPP ใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อแทนที่ 5 โครงการเดมิ ด้วย
เทคโนโลยใีหม่ มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ และช่วยลดปรมิาณการใชก้๊าซ
ต่อหน่วยลงประมาณรอ้ยละ 15

SG&A ลดลงร้อยละ 7.5 ตำมแผนลดค่ำใช้จ่ำยไม่ต ำ่กว่ำ 100
ล้ำนบำท ในปี 2565:ใน Q1’2565 เราประสบความส าเร็จในการลด
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) รอ้ยละ 7.5 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนตามแผนการลดค่าใชจ้่ายไมต่ ่ากว่า 100 ลา้นบาทในปีนี้

รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยเพ่ิมขึน้: ค่า Ft (ซึง่สะทอ้นราคาขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลกูคา้ IU) เพิม่ขึน้ 0.1671 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็น 0.0139 
บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในเดอืน ม.ค.-เม.ย. 2565 และ 0.2338 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็น 0.2477 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในเดือน 
พ.ค.- ก.ย. 2565 ส าหรบัการปรบัเพิม่ขึน้ในรอบถดัไปช่วงเดอืน ก.ย.-
ธ.ค. 2565 คาดว่า จะพจิารณาปรบัเพิม่ตามราคาพลงังานของโลก

เงินสดในมือ 26 พนัล้ำนบำท: สถานะทางการเงินของ บี.กริม 
เพาเวอร ์ยงัคงแขง็แกร่งดว้ยเงนิสดในมอืกว่า 26 พนัลา้นบาท ณ สิ้น 
Q1’2565 ด้วยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงนิรวมที ่1.6 เท่า (เทยีบกบัทีธ่นาคารก าหนดไวท้ี ่3.0 เท่า)

ควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร

ในเดอืน ม.ค. 2565 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ประกาศตัง้บรษิัทร่วมทุน กบั 
SCG Cleanergy และ  AMATA เพื่อ ร่ วมด า เนินธุ รกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทติย์ชนิดตดิตัง้บนหลงัคา ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง เพื่อส่งเสรมิการใช้พลงังานสะอาดใน ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย

ในเดอืน ก.พ. 2565 เราร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) เพื่อพฒันาหลกัสูตร และจดัการองค์
ความรูด้้านการพฒันาพลงังานสะอาด และความมัน่คงดา้นพลงังาน
อย่างยัง่ยืน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกระบวนการผลติ (Digital Transformation)

ในเดอืน ม.ีค. 2565 บ.ีกรมิ และกลุ่มทรู ประกาศความร่วมมอืในการ
พฒันานวตักรรมดิจทิลัเพื่อธุรกจิพลงังาน และทรพัยากรทางธุรกิจ 
โดยครอบคลุม 1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วย
พลงังานอจัฉรยิะ 2) การพฒันาโครงการนวตักรรมเทคโนโลย ี5G 3)
การพฒันาระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่และการส่งเสริมสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทย และ 4) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ

มติท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565

เมื่อวนัที่ 27 เม.ย. บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดร้บัการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นใน
การขยายวงเงนิหุน้กู้เป็นไม่เกนิ 100,000 ลา้นบาท ในระยะเวลาไม่
เกนิ 5 ปี (2565-2569) เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิ การออกหุน้กูน้ี้เป็น
หนึ่งในเครื่องมอืการเงนิจากหลายเครื่องมอื เช่น การแปลงสภาพ
สนิทรพัย์, การน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ,
กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน, การออกตราสารทีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน ฯลฯ

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า SPP 5 โครงการ (ABP1, ABP2, 
BPLC1 และ BGPM1&2) เพือ่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ ก าลงัผลติไฟฟ้า
รวมทั ้งหมด  700 เมกะวัตต์  มีค ว ามคืบห น้ าร้ อ ยละ  70-97
มกี าหนดการ COD ใน 2H’2565

การก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ 2 โครงการ (BGPAT2&3)
ก าลงัผลติไฟฟ้ารวม 280 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 23-33
มกี าหนดการ COD ในปี 2566

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน อู่ตะเภา เฟสแรก 
มคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 65 เป็นไปตามก าหนดการ COD ในปี 2565
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Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 10,453 12,986 14,758 41.2% 13.6%
EBITDA* 3,294 2,495 2,172 (34.1%) (12.9%)
ก าไรสุทธิ 848 493 91 (89.3%) (81.5%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 611 195 23 (96.2%) (88.2%)
(ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 168 (36) (8) n/a n/a
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 0 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 1,016 456 83 (91.8%) (81.8%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 646 212 34 (94.7%) (84.0%)
อตัราก าไร EBITDA (%) 31.5% 19.2% 14.7%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (%) 9.7% 3.5% 0.6%
สดัส่วนก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ (%) 63.6% 46.5% 41.0%
*EBITDA = ก ำไรกอ่นดอกเบี้ย ภำษเีงนิได,้ คำ่เสือ่มและคำ่ตดัจ ำหน่ำย - รำยได ้(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
• รำยได้รวมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 41.2 เป็น 14,758 ล้ำนบำท 

โดยมีปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยอยู่ท่ี 3,490 กิกะวตัต-์ชัว่โมง จาก 1)
ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยให้แก่ กฟผ. เพิม่ขึ้นร้อยละ 65.8 (จาก
กลไกการส่งผ่านค่าเชื้อเพลงิตามราคาก๊าซธรรมชาติ) และให้แก่
ลูกค้า IU เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.1 (จากการเพิม่ขึน้ของค่า Ft) 2) การ
เติบโตร้อยละ 7.0 ของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า IU
ในประเทศ จากทัง้ลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่จ านวน 23
เมกะวัตต์  และ 3) การเติบโตจากโครงโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยแ์ละโครงการพลงังานลมในประเทศไทย และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าใน สปป. ลาว

• ส ำหรบัธรุกิจพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศเวียดนำม รายได้
รวมฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง q-on-q ด้วยการเติบโตของรายได้
ร้อยละ 40.2 และปริมาณไฟฟ้าร้อยละ 47.7 เนื่องจากความเข้ม
แสงที่สูงขึ้น และปรมิาณการรบัซื้อไฟฟ้าฟ้ืนตวั ส าหรบั y-on-y 
รายได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมี
การแบ่งแยกกิจการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
DT1&2 ในเดือน ก.ค. 2564 (จากการถือหุ้นร้อยละ 55 ใน 420 
เมกะวตัต์ เป็นรอ้ยละ 100 ใน 240 เมกะวตัต์)

EBITDA และ EBITDA margin
• EBITDA ลดลง y-on-y ร้อยละ 34.1 เป็น 2,172 ล้านบาท และ

ขณะท่ี EBITDA margin ลดลง เป็นร้อยละ 14.7 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาติทีเ่พิม่ขึน้สูงถงึรอ้ยละ 100.4 เป็น 
442 บาทต่อล้าน BTU  ใน Q1’2565 แต่มคีวามล่าช้าในการปรบั
ค่า Ft

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่อยู่ท่ี 

34 ล้ำนบำท ลดลง y-on-y รอ้ยละ 94.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.4 ของราคาก๊าซธรรมชาต ิซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจกลุ่มลูกค้า IU (คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของรายได้รวม) 
ในทางตรงกนัขา้ม การเปลี่ยนแปลงของค่า Ft เพิม่ขึน้ตามล าดบั 
เริม่จาก 16.17 สตางค์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในเดอืน ม.ค., 23.38 
สตางค์ต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ในเดือน พ .ค. และคาดว่าจะปรับ
เพิม่ขึน้อกีครัง้ในเดอืน ก.ย.

• เราคาดว่ามหีลายปัจจัยสนับสนุนผลการด าเนินงานในช่วง 12 
เดอืนขา้งหน้า จาก 1) การปรบัขึน้ของค่า Ft ทุกๆ 4 เดอืน 2) การ
น าเขา้ LNG ภายใต้สญัญาระยะยาว นับตัง้แต่ต้นปี 2566 เป็นต้น
ไป 3) คาดการณ์ว่าการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์รวมก าลงัการผลติ 88 เมกะวตัต์ ในเครอื Re-Nikola
จะเสรจ็สมบรูณ์ภายในปี 2565 4) การเขา้ซื้อกจิการอื่นๆ ในพอร์ต
การลงุทน 5) การขยายฐานลูกคา้ IU อย่างต่อเนื่อง และ 6) การ
ควบคุมค่าใชจ้่าย

ก ำไรสทุธิ
• ก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่อยู่ท่ี 23 ล้ำนบำท ลดลง

y-on-y ร้อยละ 96.2 โดยส่วนต่างจากก าไรสุทธิจากการด าเนิน
งานมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง
(จากสถานะสุทธขิองหนี้และธุรกรรมอื่นทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั)
และส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ใน Q1’2565 เพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 59.6 เป็น 9,982 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. ลดลง y-on-y ร้อยละ 3.9

ส ำหรบัQ1’2565 เป็น 2,212 กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากการซ่อม
บ ารุงตามแผนข องโครงการ ABP3 และการบรหิารจดัการ
โหลด (Load Management) ของโครงการ BGPM1&2 เพื่อ
สรา้งก าไรสงูสุดในช่วงสญัญาต่ออายุโรงไฟฟ้า

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 65.8 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 4.51 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง จาก 2.72 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
100.4

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม 
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทย

ส ำหรบั Q1’2565 เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.6 เป็น 3,014 ลา้น
บาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ เติบโต

y-on-y ร้อยละ 7.0 ส ำหรับ Q1’2565 เป็น 871 กิกะวัตต์-
ชัว่ โมง ด้วยการ เติบโตของปริมาณใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ ม
อเิลก็ทรอนิกส์, กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้าน และกลุ่มยางรถยนต์ จากทัง้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ และการเชือ่มเขา้ระบบตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าของลกูคา้รายใหมจ่ านวน 23 เมกะวตัต์ ใน Q1’2565  

นอกจากนี้ เรายงัคงขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
จะมลีกูคา้รายใหมเ่ชือ่มเขา้ระบบตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าอย่าง
น้อย 55 เมกะวตัต์ ในปี 2565

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
y-on-y ร้อยละ 7.1 ใน Q1’2565 มาอยู่ที ่3.46 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง จาก 3.23 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของค่า Ft เป็น 1.39 
สตางค์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดอืน ม.ค.- เม.ย. 2565 จาก 
-15.23 สตางคต่์อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ทัง้นี้ กกพ. ไดม้กีารประกาศปรบัเพิม่ค่า Ft เป็น 24.77 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดอืน พ.ค. - ส.ค. 2565

* รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และรำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์
และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ๆ

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 6,254 8,837 9,982 59.6% 13.0%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,630 2,704 3,014 14.6% 11.5%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 310 372 354 14.2% (4.8%)
กฟภ./ กฟน./ Rooftop 217 252 269 24.0% 6.7%
การไฟฟ้าลาว 29 113 45 55.2% (60.2%)
การไฟฟ้าเวยีดนาม 639 368 516 (19.2%) 40.2%
การไฟฟ้ากมัพชูา 37 38 41 10.8% 7.9%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 10,116 12,683 14,220 40.6% 12.1%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 200 202 255 27.5% 26.2%
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 12 10 12 0.0% 20.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร* 125 91 271 116.8% 197.8%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 10,453 12,986 14,758 41.2% 13.6%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศเวียด

นำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.2 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 354
ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำ IU ในประเทศเวียดนำม 
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.3 ส ำหรับ Q1’2565 เป็น 136 
กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก จากความตอ้งการ
ใชไ้ฟฟ้าทิเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้รายเดมิ อย่างไรก็ตาม ปรมิาณ
ขายไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย q-on-q ร้อยละ 3.8 จากวนัหยุด
เทศกาลเตด็ ในเดอืน ม.ค. 

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 10.6 ส ำหรบั Q1’2565
เป็น 2.60 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ตามวธิรีาคาต้นทนุบวก
ก าไรส่ วนเพิ่ม เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่น

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

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 24.0 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 269 ลา้น
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความเขม้แสงทีสู่งในประเทศไทย
และการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลม BTW ในเดอืน ส.ค. 2564

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย ไ ฟ ฟ้ ำ ใ ห้ แ ก่ ก ำ ร ไ ฟ ฟ้ ำ ล ำ ว

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 55.2 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 45 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า อย่างไรกต็าม ลดลง 
q-on-q รอ้ยละ 60.2 ตามฤดกูาล

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• กำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำได้รบัผลกระทบจำกกำร

แบง่แยกกิจกำร ในเดอืน ก.ค. 2564 จากเดมิถอืหุน้รอ้ยละ 55 
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  DT1&2 420 
เมกะวตัต์ เป็นปัจจุบนัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในโครงการ DT2 240 
เมกะวัตต์ ขณะที่ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจาก 231 เมกะวัตต์ เป็น 240 เมกะวตัต์ ดังนัน้ 
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามลดลง 
y-on-y ร้อยละ 19.2 ส าหรบั Q1’2565 เป็น 516 ล้านบาท แต่
เพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ 40.2 จากความเข้มแสงที่สูงขึ้นและ
ปรมิาณการรบัซื้อไฟฟ้าฟ้ืนตวั 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพชูำ
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพูชำเพ่ิมขึ้น 

y-on-y ร้อยละ 10.8 เป็น 41 ลา้นบาท จากอตัราแลกเปลีย่น ซึ่ง
สกุลเงนิบาทอ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยเพ่ิม

ขึ้น y-on-y ร้อยละ 27.5 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 255 ลา้นบาท 
จากราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้

• ปริมำณไอน ้ ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทย
ลดลง y-on-y ร้อยละ 3.8 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 238,166
ตัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการโหลด 
(Load Management) ของโครงการโรงไฟฟ้า BGPM1&2 
ในช่วงสญัญาต่ออายุโรงไฟฟ้า 

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 32.4 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 1,070
บาทต่อตัน สอดคล้องกับราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น ซึ่ง
สะทอ้นไปยงัราคาไอน ้า

4

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

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 2,300 2,439 2,212 (3.9%) (9.3%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 387 380 393 1.5% 3.4%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 152 176 196 29.0% 11.3%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 168 179 184 9.6% 2.5%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 60 38 45 (25.8%) 16.3%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 44 48 50 13.2% 5.2%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 4 4 4 4.9% 2.3%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 814 825 871 7.0% 5.6%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 132 142 136 3.3% (3.8%)

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 38,155 39,978 38,953 2.1% (2.6%)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 30,972 30,034 29,308 (5.4%) (2.4%)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 65,916 58,361 66,973 1.6% 14.8%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 112,552 88,904 102,933 (8.5%) 15.8%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 247,595 217,277 238,166 (3.8%) 9.6%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

y-on-y q-on-q
ไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 2.72 3.62 4.51 65.8% 24.6%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.23 3.28 3.46 7.1% 5.5%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.35 2.63 2.60 10.6% (1.1%)
ไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 808.04 929.02 1,069.90 32.4% 15.2%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 220.64 335.09 442.17 100.4% 32.0%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนกำ๊ซธรรมชำติอยู่ท่ี 10,917 ล้ำนบำท ส ำหรบั Q1’2565 

เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 97.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก ราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ y-on-y ร้อยละ 100.4 ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติ
จะอา้งองิกบัราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ 
ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 14.3 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 327 ลา้นบาท ตามปรมิาณ
การขายไฟฟ้า

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

ร้อยละ 3.4 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 783 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการขยายก าลงัการผลติ จากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโรงไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงตามแผน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง y-on-y ร้อยละ 

7.5 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 345 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการควบคุมค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 5,538 8,761 10,917 97.1% 24.6%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 286 334 327 14.3% (2.1%)
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 757 793 783 3.4% (1.3%)
ค่าเสือ่มราคา - COGS 1,263 1,209 1,169 (7.4%) (3.3%)
ตน้ทุนอื่น* 283 241 263 (7.1%) 9.1%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 8,127 11,338 13,459 65.6% 18.7%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 373 409 345 (7.5%) (15.6%)
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 39 30 38 (2.6%) 26.7%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 8,539 11,777 13,842 62.1% 17.5%

*  รวมตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรกอ่สรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้ำ ใหแ้ก ่กฟผ. และตน้ทนุจำกกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ ในประเทศฟิลปิปินส์
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ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำอยู่ ท่ี 3

ล้ำนบำท ส ำหรบั Q1’2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรทีล่ดลง
จาก ABPIF และส่วนแบ่งขาดทุนจาก UVBGP เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ ได้แก่ 1)
ราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิม่ขึ้นสูง 2) การซ่อมบ ารุงตามแผนของ
โครงการโรงไฟฟ้า PPTC และ 3) การบนัทกึดอกเบีย้จ่ายจากเงนิ
กูย้มืในการควบรวมกจิการ

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บนัทึกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนอยู่ท่ี 14 ล้ำนบำท ส ำหรบั
Q1’2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสกุลเงนิบาทแขง็ค่าเมื่อเทยีบ
กบัโครนาสวเีดน ในการจ่ายเงนิส าหรบัข้อตกลงการให้บริการ
ระยะยาว (LTSA) ในช่วงเวลาดงักล่าว

• ขณะเดยีวกนั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงินัน้มา
จากยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ใหแ้ก่กจิการที่เกีย่วขอ้ง
กนั กบัการอ่อนค่าของสกุลเงนิทอ้งถิน่เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั
ในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดอ้ื่น 28 58 51 82.1% (12.1%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
การร่วมคา้ 50 (11) (3) n/a n/a
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 302 27 14 (95.4%) (48.1%)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 4 59 11 175.0% (81.4%)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 298 (32) 3 (99.0%) n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน

• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง y-on-y ร้อยละ 35.7 ส ำหรับ
Q1’2565 เป็น 860 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ และไม่มดีอกจ่ายแก่ ABPIF
รายละเอยีดดงันี้:

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 12.1 
ส าหรบั Q1’2565 เป็น 836 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการออกหุน้กูร้ะดบับรษิทั ในเดอืน ก.ค. 2564;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF เป็นศูนย์ ซึ่งดอกเบี้ยเป็นไปตาม
การก าหนดการโอนผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ 
ABP2 ภายใต ้ABPIF;

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่เกดิขึ้นจรงิ 16 ล้าน
บาท ส าหรบั Q1’2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคนื
หนี้ สกุลดอลลาร์สหรัฐกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน 
(อย่างไรก็ด ีภายหลงัการรวมก าไรที่เกดิขึ้นจรงิอันมาจาก
การจ่ายเงนิส าหรบัขอ้ตกลงการใหบ้รกิารระยะยาว (LTSA) 
ดงัที่กล่าวไว้ในหน้า 7 ท าให้บรษิัทมกี าไรสุทธิจาก FX ที่
เกดิขึน้จรงิ 27 ลา้นบาท);

• ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (FX) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื อยู่ที่ 5 ลา้นบาท ส าหรบั Q1’2565
ซึง่เป็นรายการทีไ่มก่ระทบกระแสเงนิสด เกดิจากเงนิกูย้มื
สกุลดอลลารส์หรฐั ซึง่อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้งวด สกุล
เงนิบาทแขง็ค่าเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง y-on-y ร้อยละ 73.6 ส ำหรับ

Q1’2565 เป็น 29 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก ก าไรที่ต้อง
เสยีภาษลีดลง

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 746 787 836 12.1% 6.2%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 114 9 0 n/a n/a
ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ (17) (5) (16) n/a n/a
ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 466 (68) (5) n/a n/a
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 29 61 45 55.2% (26.2%)
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,338 784 860 (35.7%) 9.7%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 95 45 41 (56.8%) (8.9%)
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 (39) (12) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 110 6 29 (73.6%) 383.3%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุท ธิ จำกกำรด ำ เ นินงำน -ส่ วน ท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่ ลดลง y-on-y ร้อยละ 94.7 ส ำหรบั Q1’2565 เป็น 34 ลา้น
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึ้น y-on-y
รอ้ยละ 100.4 ซึง่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิกลุ่มลูกคา้ IU (คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.4 ของรายไดร้วม) 

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน Q1’2565 
จากรายการดงันี้:

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกก ำไรจำกอตัรำแลก 
เปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัจากการบนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้น
จรงิจากการแปลงหนี้สกุลดอลลารส์หรฐั

ก ำไรสุทธิ
• ก ำไรสทุธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ลดลงร้อยละ 96.2 เป็น 23

ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’64 Q4’64 Q1’65
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 611 195 23 (96.2%) (88.2%)
ก าไรสุทธิ 848 493 91 (89.3%) (81.5%)
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 168 (36) (8) n/a n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 0 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 1,016 456 83 (91.8%) (81.8%)

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 370 244 49 (86.8%) (79.9%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ 646 212 34 (94.7%) (84.0%)
ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อหุน้
(บำทต่อหุน้) 0.25 0.08 0.01 (94.7%) (84.0%)
จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ (ลำ้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรัพย์รวมเ พ่ิมขึ้น ร้อยละ  2.1 จาก ณ สิ้ น ปี  2564
เป็น 152,398 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2565 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.4 จาก ณ สิ้นปี 2564
เป็น 95,918 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 จาก ณ สิ้นปี 2564 เป็น 
42,465 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2565 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงดงักล่าว

• ดงันัน้ จำกท่ีกล่ำวมำทัง้หมด อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้นลดลง เป็น 1.6 เท่า ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2565

10

สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 27,046 26,383 (2.5%)

รวมสนิทรพัย์ 149,198 152,398 2.1%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 94,631 95,918 1.4%

รวมหนี้สนิ 108,382 109,933 1.4%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 40,816 42,465 4.0%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 29,471 30,628 3.9%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.7 1.6 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ควำมคบืหน้ำในกำรกอ่สรำ้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

83%

70%

97%

70%

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 กฟผ. 30 เมกะวตัต์ /
25 ปี

30 เมกะวตัต์ /
25 ปี

30 เมกะวตัต์ /
25 ปี

60 เมกะวตัต์ /
25 ปี

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2*

ประเภทเช้ือเพลิง
พลงังานแสงอาทติย์ + 
ระบบกกัเกบ็พลงังาน

โรงงานไฟฟ้า
พลงัความรอ้นรว่ม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้
18 เมกะวตัต ์+ 

50 เมกะวตัต-์ชัว่โมง
80 เมกะวตัต์

สดัส่วนกำรถือหุ้น 100.0% 100.0%

SCOD 2H’2565 สิน้ปี 2566

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 15 เมกะวตัต ์/ 25 ปี 80 เมกะวตัต ์/ 25 ปี

1. SPP Replacement

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 กฟผ. 90 เมกะวตัต์ / 25 ปี 90 เมกะวตัต์ / 25 ปี

BGPAT2

33%

23%

BGPAT2

BGPAT3

% ควำมคืบหน้ำโครงกำร

65%ระยะท่ี 1

*   NTP in 2022

ระยะที่ 1

ABP1

BPLC1
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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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