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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 1 ปี 2564



เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสที่ 1 ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบันน้ัน ส่งผลกระทบ
อย่างจ ากัดต่อปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 เพ่ือรองรับการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยปัจจุบันศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส (GPSC G-COVID Center) มีมาตรการ
คุมเข้มขั้นสูงสุด เช่น ก าหนดให้พ้ืนท่ีกระบวนการผลิตเป็นพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษ ตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจของแต่ละโรงไฟฟ้า ห้ามบุคคลภายนอก
เข้าพ้ืนท่ีส านักงานและพ้ืนท่ีปฏิบัติการ พร้อมออกระเบียบให้พนักงานสายงานสนับสนุน ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) 100% เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ COVID-19 และสร้างความม่ันคงต่อระบบผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ไอน ้า และสาธารณูปโภคของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 

• บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) โดยได้ขายหุ้น GRP ในสัดส่วนร้อยละ 50 
ให้กับ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 
4 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการจาก GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าภายในกลุ่ม ปตท.

• เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า
แล้วเสร็จ ซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ท่ี TOP ถืออยู่โดยตรงท้ังหมดให้แก่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.91 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ปัจจุบัน TOP ถือหุ้นร้อยละ 20.78 ของทุนช าระแล้ว 

•

• การด าเนินงานด้าน S-Curve ของบริษัทฯ เพ่ือการพัฒนา value chain ของธุรกิจแบตเตอร่ี การพัฒนาโครงการและ applications ต่างๆ 
เพ่ือเป็น One-stop service smart solution provider มีความคืบหน้าต่างๆ ดังน้ี 

• วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (OR) เปิดตัวโครงการ G-Box 
ระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอร่ี ขนาด 150 kWh เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการพลังงานร่วมกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

• วันท่ี 26 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จ ากัด (Swap & Go) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา
และพัฒนาต่อยอดการใช้งานแบตเตอร่ี G-Cell ส าหรับใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบสลับเปลี่ยนแบตเตอร่ีได้ (Battery Swapping) 
โดยไม่ต้องรอชาร์จ

• วันท่ี 29 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงนาม MOU กับกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า 9 บริษัท ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอด G-Cell
สู่ชุดแบตเตอร่ี (Common Battery Pack) เพ่ือพัฒนาระบบสับเปลี่ยนแบตเตอร่ีในยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีบริการชาร์จในอนาคต

• โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ขนาด 30 MWh ต่อปี ยังคงมีความคืบหน้าตามแผนและคาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีน้ี

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติตั้งแต่วันท่ี 2 เมษายน 2564 หลังจากท่ีมีการหยุดเดินเคร่ือง (Unplanned 
outage) ในช่วง 4 มิถุนายน – 18 ตุลาคม 2563 และ 6 ธันวาคม 2563 – 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาสาเหตุและ
ด าเนินการด้านประกันภัย 

บทสรุปผู้บริหำร
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*ภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ 
ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC รวม 44.45% โดยคาดว่า
ธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

เ ม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (ปตท.) ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ 
ปตท. โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ากัด (SMH)
(SMH เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) ซ้ือหุ้นของ GPSC จากบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคัล จ ากัด (มหาชน) (GC) จ านวนร้อยละ 12.73 โดยภายหลังธุรกรรมการ
ปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน
ร้อยละ 42.54 และ 1.91 ตามล าดับ และ GC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 
10.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ภายหลังการ
การปรับโครงสร้างฯ จะเป็นดังแผนภาพด้านขวามือ
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ปี 2564

หมายเหตุ: 1. ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย คือ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการเข้าซ้ือกิจการ GLOW” (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 23)

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ล้านบาท, %) ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บรกิำร (ล้านบาท, %)

ไฟฟ้า + รายได้จากสัญญา
เช่าการเงิน (IPP)

ไฟฟ้า (SPP+VSPP)

ไอน ้า

น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ไนโตรเจน น ้าเย็น และอ่ืน ๆ

YoY -9% YoY -13%

ก๊าซธรรมชาติ (IPP)

ก๊าซธรรมชาติ 
(SPP+VSPP)

ถ่านหิน
ค่าบ ารุงรักษา
ต้นทุนอ่ืน ๆ

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) Q1/63 Q4/63 Q1/64

เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รายได้จากการด าเนินงาน 18,308 16,532 16,624 (9%) 1%

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย) (12,943) (11,601) (11,285) (13%) (3%) 

ก ำไรขัน้ต้น1 5,365 4,931 5,339 (0.5%) 8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (418) (528) (434) 4% (18%) 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 4 5 5 25% (8%) 

EBITDA 4,951 4,409 4,910 (1%) 11%

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (2,074) (2,046) (2,053) (1%) 0%

EBIT 2,877 2,362 2,856 (1%) 21%

ต้นทุนทางการเงิน (1,041) (965) (974) (6%) 1%

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 174 133 264 52% 98% 

เงินปันผลรับและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม
และการร่วมค้า

(68) 367 297 537% (19%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (254) (141) (453) 78% 222%

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำรพิเศษ 1,688 1,757 1,990 18% 13%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (30) 12 2 106% (85%) 

ก ำไรสุทธิ 1,658 1,769 1,992 20% 13%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (78) (311) (19) (76%) (94%) 

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,580 1,458 1,973 25% 35%

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย
(Adjusted Net Income)1

1,948 1,813 2,359 21% 30%

อัตรำก ำไรขัน้ต้น (%) 29% 30% 32% 10% 8%

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 9% 9% 12% 38% 35%

Adjusted Net Income Margin (%) 11% 11% 14% 33% 29%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

QoQ +1%
QoQ -3%



โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)
4,269 ล้ำนบำท | 80%

ก ำไรขัน้ต้น

5,339

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและอื่นๆ (VSPP) 
51 ล้ำนบำท | 1%

โรงไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)
1,019 ล้ำนบำท | 19%

บทสรุปผู้บริหำร

สัดส่วนก ำไรขัน้ต้น ไตรมำส 1 ปี 2564 (ล้านบาท, %)

ก ำไรขัน้ต้น ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า
5,339 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ในขณะท่ีเพ่ิมขึ้น 408
ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2563

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ปี 2564

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 1,973 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 393 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสที่ 1 ปี 2563
โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี และก าไรจากการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล
เพาเวอร์ จ ากัด รวมถึง เงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด แม้ว่าผลจากการด าเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP)
ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน และโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ท าให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง แต่กลุ่มโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) มี margin สูงขึ้นจากการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหิน รวมถึงความต้องการใช้ไอน ้าท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ลูกค้าอุตสาหกรรม

• ก าไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 515 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าบ ารุงรักษาลดลง 
เน่ืองจากในไตรมาส 4 มีการซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP ของโกลว์ ก าไรขั้นต้นจากการขายไอน ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
ประกอบกับ การรับรู้ก าไรจากการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด 

• บริษัทฯ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษีจ านวน 224 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ซ่ึงส่วนหลักได้รับจากการ
บริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงรักษา การใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร่วมกัน และการบริหารจัดการเถ้าถ่านหิน (Coal ash) 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลง 97 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลงจาก (1) โรงไฟฟ้า
เก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน 
และ (2) โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีมีการหยุดซ่อมบ ารุงตาม
แผนงานและนอกแผนงานรวม 21.5 วัน 

• ขณะท่ี โรงไฟฟ้าศรีราชามีก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจากรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย และ margin จากการขายไฟฟ้าให้ 
กฟผ. เพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาท่ีลดลง

• รายได้จากโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของ โรงไฟฟ้ำขนำด เล็ ก  (SPP) เ พ่ิ มขึ้ น 
562 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าบ ารุงรักษา
ลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้า SPP ของ GLOW มีการหยุดซ่อมบ ารุง
ตามแผนงานไปเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563 นอกจากน้ี ยังมี margin 
จากการขายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563
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• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ ( IPP) ลดลง 440
ล้านบาท หรือร้อยละ 30 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลงจาก (1) โรงไฟฟ้า
เก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน 
และ (2) โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีมีการหยุดซ่อมบ ารุงตาม
แผนงานและนอกแผนงานรวม 21.5 วัน 

• รายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ 
(USD-linked AP) ของโรงไฟฟ้า IPP ลดลง เป็นผลมาจาก
การแข็งค่าของเงินบาท 

• รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะท่ีลดลงตามปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าท่ีลดลง อันเน่ืองมาจากการบริหารจัดการน ้าจากภาวะ
ภัยแล้งเม่ือปี 2563

• ก ำไ รขั้ นต้ น ของ โ รงไฟ ฟ้ ำขนำด เ ล็ ก  (SPP) เ พ่ิ ม ขึ้ น
435 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคา
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวลดลง ท าให้ margin จากการ
ขายไฟฟ้าและไอน ้ าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น รวมถึง
ปริมาณการขายไอน ้ารวมเพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้า
รวมลดลงเล็กน้อย
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส (ต่อ) 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 ส่วนหน่ึงมาจากการขายหุ้น
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
โดยธุรกรรมดั งกล่ าวได้ด า เ นินการแล้ว เส ร็จ เ ม่ือ วัน ท่ี 
4 มกราคม 2564 ส่งผลให้รับรู้ผลประกอบการของ GRP เป็น
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบกับรายได้ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง จาก
ปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลง

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
รายได้อ่ืนๆ มีจ านวน 270 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 120 ล้านบาท สาเหตุ
หลักมาจากรับรู้รายได้จากการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อย
ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 115 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนมีจ านวน 3,914 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 234 ล้านบาท 
โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีจากการด าเนินงานท่ีสูงขึ้นจาก
การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอ่ืนซ่ึงมีอัตราภาษีร้อยละ 20 แทน
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ท่ีหยุดเดินเคร่ือง ซ่ึงมีอัตรา
ภาษีร้อยละ 10 และปี 2563 มีการใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี
ยกมา (Tax Loss Carry forwards)

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เท่ากับ 297 ล้านบาท ลดลง 
70 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้า
พลังน ้าไซยะบุรี ลดลง 118 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ี
ลดลงตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากัด จ านวน 90 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 292 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ท่ีลดลง 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
ลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
โดยมีสาเหตุจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อิ จิ โนเซกิ 1 ( ISP1) ลดลง จากปริมาณความเข้มของแสง
ท่ีน้อยกว่าปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
รายได้อ่ืนมีจ านวน 270 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 122 ล้านบาท สาเหตุหลัก
จากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อย
ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 115 ล้านบาท โดย
ธุรกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2564
ค่าใช้จ่ายอ่ืนมีจ านวน 3,914 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 127 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีจากการด าเนินงานท่ีสูงขึ้นจากการ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอ่ืนซ่ึงมีอัตราภาษีร้อยละ 20 แทนโรงไฟฟ้า
โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ท่ีหยุดเดินเคร่ือง ซ่ึงมีอัตราภาษี
ร้อยละ 10 และปี 2563 มีการใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมา 
(Tax Loss Carry forwards) 

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เท่ากับ 297 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 365 ล้านบาท หรือร้อยละ 537 โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่ง
ก าไรของจากโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเพ่ิมขึ้น 207 ล้านบาท เน่ืองจาก
ปริมาณน ้าท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ส่งผลให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเพ่ิมขึ้น 24 ล้านบาท 
จากบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) รวมถึง
เ งินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรี เพา เวอร์ จ ากัด จ านวน 
90 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 59 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ท่ีลดลง เน่ืองจากมีการ
หยุดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าตามแผนงานจ านวน 37 วัน  

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564



เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นองค์กรท่ีได้อยู่ในบัญชีรายช่ือ Sustainability Yearbook 2021 
จากการเข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีแรก ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับท่ี 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) 
ของประเทศไทย สะท้อนการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าช้ันน าด้านนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนในระดับสากล

เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล ประเภทกลุ่มพลังงาน ประกอบด้วย (1) Most Innovative Sustainable Company 
Thailand 2021 และ (2) Best Investor Relation Company Thailand 2021 จำกเวที International Business Magazine Award 2021 จัดโดย 
International Business Magazine นิตยสารทางธุรกิจและรางวัลการเงินช้ันน าจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นับเป็นความส าเร็จและ
ความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ท่ีให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความม่ันคงของระบบพลังงาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3 และ ร้อยละ 4.7 ในปี 2564 และ 
2565 ตามล าดับ โดยขยายตัวต ่ากว่าท่ีประมาณการณ์ไว้เน่ืองจากยังคงมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนมีความแตกต่างกัน โดยความเสี่ยงส าคัญจากการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 และประสิทธิผลของ
วัคซีน การฟ้ืนตัวของธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนความต่อเน่ืองของการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านเสถียรภาพของระบบการเงิน ส าหรับอัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตัวภายหลังการกระจายวัคซีนอย่างท่ัวถึงท้ังในไทยและต่างประเทศ
จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565

ค่ำเอฟที คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ส าหรับการเรียกเก็บรอบเดือนพฤษภาคม
ถึงสิงหาคม 2564 โดยยังคงเรียกเก็บท่ี -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ซ่ึงทาง กกพ. ให้เหตุผลส าหรับการตรึงค่าเอฟทีต่อเน่ืองไปอีก 4 เดือน เน่ืองจาก
มองเห็นแนวโน้มการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลงในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาน ้ามันดิบดูไบเท่ากับ 
60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพ่ือสะท้อนถึงสถานการณ์แนวโน้มราคาน ้ามัน และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีเม่ือค านึงถึงการรักษา
เสถียรภาพค่า Ft และการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ กกพ. จึงพิจารณาให้ตรึงค่า Ft 
ดังกล่าว ท้ังน้ี หากแนวโน้มราคาพลังงานยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ประมาณการค่า Ft ปรับตัวขึ้น ภาครัฐต้องพิจารณาปัจจัย
ดังกล่าวร่วมกับสถาวะเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงปีหลังและผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป  

6

รำงวัลที่ได้รับในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 และคำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2564

ทิศทำงเศรษฐกิจ ปี 2564

รำงวัลท่ีได้รับ ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 1,477 1,265 1,087 (26%) (14%) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 2,894 2,316 2,548 (12%) 10%

เงินรับเพ่ือน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 4 3 6 45% 104%

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 4,375 3,584 3,641 (17%) 2%

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน 218 193 145 (33%) (25%) 

รายได้จากการขายน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 11 0   0 (100%) N/A

รวมรำยได้ 4,604 3,777 3,786 (18%) 0.2% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ¹ 1,187 857 1,669 41% 95%

ถ่านหิน 1,537 1,322 768 (50%) (42%) 

อ่ืน ๆ 39 24 48 24% 102%

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 2,763 2,203 2,484 (10%) 13%

ค่าบ ารุงรักษา 144 174 148 3% (15%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 238 285 135 (43%) (53%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 3,145 2,661 2,767 (12%) 4%

ก ำไรขัน้ต้น 1,459 1,116 1,019 (30%) (9%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 32% 30% 27% (5%) (3%) 

หมายเหต:ุ 1. รวมค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ ซ่ึงเป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย (%)

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 95% 90% 99.8% 5% 10%

อัตราค่าความพร้อมจ่าย – โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 100% 90% 76% (24%) (14%) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 96% 94% 59% (37%) (35%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 398 285 581 (32%) (6%) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 0 0 269 N/A N/A

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าเก็คโควั่น 1,369 1,378 846 (38%) (39%) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 101 67 91 (10%) 36%

รวมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ 1,868 1,730 1,787 (4%) 3%

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 2.47 2.18 2.12 (14%) (3%) 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2564 มีมูลค่า 3,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.2 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 512 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) ท่ี เ พ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น
และรายได้ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP)
ท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 503 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีลดลง 869 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน 
อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์
ไอพีพีเพ่ิมขึ้น ตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้น 
นอกจากน้ี รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจาก
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2564 มีมูลค่า 3,786 ล้านบาท ลดลง 818 ล้านบาท หรือร้อยละ 
18 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 83 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ท่ี
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ลดลง
เล็กน้อยจากการแข็งค่าของเงินบาท

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 901 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีลดลง 1,134 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน  และ
รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะลดลง 22 ล้านบาท จากปริมาณ
การขายไฟฟ้าท่ีลดลงตามแผนบริหารจัดการน ้า อย่างไรก็ตาม 
รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีเพ่ิมขึ้น 
255 ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามแผนการ
เรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย (AP) ลดลง เ น่ืองจาก มีการหยุด ซ่อมบ า รุ ง
ตามแผนงานและนอกแผนงานรวม 21.5 วัน 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำและ
กำรให้บริกำร

Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 3,125 2,185 4,526 45% 107%

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 0 9.6 1,890 N/A N/A

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหิน (Ton JPU) 484,259 491,477 298,919 (38%) (39%) 

ราคาเฉลี่ยถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 90.9 79.2 68.7 (24%) (13%) 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564



9

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 2,767 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 106 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 812 ล้านบาท ตามปริมาณ
การใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้าโกลว์
ไอพีพีท่ีเพ่ิมขึ้นตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน ลดลง 554 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการใช้
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง สาเหตุจากการหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 2,767 ล้านบาท ลดลง 378 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 12 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 482 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าศรีราชาและ
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีท่ีเพ่ิมขึ้น ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ 
กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น  

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน ลดลง 769 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการใช้
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงตาม
แผนงานจ านวน 37 วัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลง

ก าไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 1,019 ล้านบาท ลดลง 440 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง เน่ืองจาก
มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน และโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีมีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง เน่ืองจากมีการหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงานรวม 21.5 วัน ถึงแม้ว่าจะมี margin จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากปริมาณการขายไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมขึ้นตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. นอกจากน้ีรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะลดลง ตามปริมาณขายไฟฟ้าท่ี
ลดลงซ่ึงเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน ้าจากภาวะภัยแล้ง

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) ลดลง
จากการแข็งค่าของเงินบาท ถึงแม้ว่า margin จากการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้นตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าก็ตาม 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ก าไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง 97 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง จากการ
หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน และรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง เน่ืองจากมีการหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงานรวม 21.5 วัน อย่างไรก็ตาม รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น จากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย และ margin จากการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาท่ีลดลง

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า 9,881 9,057 9,075 (8%) 0%

รวมรายได้จากการขายไอน ้า 3,513 3,312 3,448 (2%) 4%

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 185 214 219 18% 2%

รวมรำยได้ 13,579 12,583 12,742 (6%) 1%

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ 7,716 6,586 6,590 (15%) 0%

ถ่านหิน 780 613 626 (20%) 2%

วัตถุดิบอ่ืน ๆ 163 208 216 33% 4%

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 8,659 7,407 7,432 (14%) 0%

ค่าบ ารุงรักษา 338 683 334 (1%) (51%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 748 785 707 (5%) (10%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 9,745 8,876 8,473 (13%) (5%) 

ก ำไรขัน้ต้น 3,834 3,707 4,269 11% 15%

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 28% 29% 34% 6% 5% 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GPSC (GWh) 1,018 1,139 1,140 12% 0%

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GLOW (GWh) 2,201 2,095 2,009 (9%) (4%) 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้ารวมเฉลี่ย (บาท/kWh) 3.07 2.80 2.88 (6%) 3%

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปริมาณการขายไอน ้าของ GPSC (พันตัน) 1,598 1,758 1,713 7% (3%) 

ปริมาณการขายไอน ้าของ GLOW (พันตัน) 1,656 1,981 1,992 20% 1%

รำคำขำยไอน ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไอน ้ารวมเฉลี่ย (บาท/ตัน) 1,080 886 931 (14%) 5%
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มี
มูลค่า 12,742 ล้านบาท ลดลง 837 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตุ
ส่วนหนึ่ งมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ ปรับตัวลดลง 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ ดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW ลดลง 941 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวลดลงท า
ให้ราคาไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ. และราคาไอน ้าที่ขายให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมลดลง ประกอบกับปริมาณขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ลดลง ในขณะที่ มี ร ายไ ด้จากการขายไฟฟ้าให้ กับลู กค้ า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้จาก
การขายไอน ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการขาย ไอน ้าที่
เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาขายจะปรับตัวลดลงก็ตาม

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท 
โดยรายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มขึ้น 250
ล้านบาท จากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน ้า ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ที่ เพิ่มขึ้น ในส่วนของรายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน 
เพาเวอร์ลดลง 146 ล้านบาท จากปริมาณขายไอน ้าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมลดลง ในขณะที่ปริมาณขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และ
ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มี
มูลค่า 12,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท าให้ราคาไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ. และ
ราคาไอน ้าที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า
ปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. จะลดลงก็ตาม

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท 
โดยรายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท 
จากปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่า
ปริมาณการขายไอน ้าจะลดลงก็ตาม นอกจากนี้ รายได้รวมของ
โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ ยังคงใกล้เคียงกับไตรมาส
ก่อนหน้า โดยมีปริมาณขายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีปริมาณ
การขายไอน ้าลดลง

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสนิค้ำ
และกำรให้บริกำร

Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 12,142 13,217 13,074 8% (1%) 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 16,170 16,604 16,198 0% (2%) 

รำคำเฉล่ียก๊ำซธรรมชำติ

ราคาก๊าซธรรมชาติรวมเฉลี่ย (บาท/MMBTU) 273 221 225 (17%) 2%

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหินของ GLOW (Ton JPU) 282,675 261,037 265,257 (6%) 2%

ราคาเฉลี่ยถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 77.8 67.8 69.4 (11%) 2%

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563
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12

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 8,473 ล้านบาท ลดลง 1,272 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 13 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 1,126 ล้านบาท (ลดลงจาก 
GPSC 352 ล้านบาท และลดลงจาก GLOW 774 ล้านบาท) จาก
ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ก็ตาม

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน ลดลง 154 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาถ่านหินท่ีปรับตัวลดลงและปริมาณการใช้ถ่านหินท่ีลดลง 

• ค่ำบ ำรุงรักษำ ลดลงเล็กน้อย 4 ล้านบาท

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 8,473 ล้านบาท ลดลง 402 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 4 ล้านบาท (เพ่ิมจาก 
GLOW 22 ล้านบาท และลดลงจาก GPSC 18 ล้านบาท) จาก
ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะท่ีปริมาณ
การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าและ
ไอน ้ารวมท่ีลดลง 

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมขึ้น 13 ล้านบาท จากปริมาณการใช้
ถ่านหินและราคาถ่านหินเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึ้น

• ค่ำบ ำรุงรักษำ ลดลง 349 ล้านบาท เ น่ืองจากไตรมาส 4
ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP
ของ GLOW

ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 4,269 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 435 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก ไตรมาสท่ี 1
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวลดลง ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้ารวมจะลดลงก็ตาม

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมขึ้น 562 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าบ ารุงรักษาลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้า SPP ของ GLOW มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานไปเม่ือไตรมาส 4 ปี 2563 นอกจากน้ี ยังมี margin จาก
การขายไอน ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้น

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้า (GWh) 6 20 5.2 (13%) (74%) 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 11.39 6.06 9.38 (18%) 55%

น ้ำเย็น

ปริมาณการขายน ้าเย็น (พันตันความเย็นช่ัวโมง) 6,886 5,884 5,822 (15%) (1%) 

ราคาขายน ้าเย็นเฉลี่ย (บาท/ตันความเย็นช่ัวโมง) 7.05 7.31 7.34 4% 1%

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รำยได้

รายได้จากการขายไฟฟ้า 71 124 49 (31%) (60%) 

รายได้ขายน ้าเย็น 49 43 43 (13%) (1%) 

รายได้อ่ืน ๆ 5 5 4 (25%) (25%) 

รวมรำยได้ 125 172 96 (23%) (44%) 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบอ่ืน ๆ 29 33 19 (35%) (43%) 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 29 33 19 (35%) (43%) 

ค่าบ ารุงรักษา 9 18 13 45% (27%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 15 13 13 (16%) (3%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 53 64 45 (16%) (31%) 

ก ำไรขัน้ต้น 72 108 51 (29%) (52%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 58% 63% 53% (5%) (10%) 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

หมายเหตุ: โรงไฟฟ้า VSPP และอื่น ๆ ประกอบไปด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค จ ากัด (ISP1) โรงผลิตเช้ือเพลิง RDF

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อ่ืน ๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มี มูลค่า 45 ล้านบาท ลดลง 19
ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• ต้นทุนขายสินค้าและบริการลดลง ส่วนหน่ึงมาจากบริษัทฯ ได้

ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาวเวอร์ จ ากัด 
(GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของ GRP
เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่น ๆ ในไตรมาสที ่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 45 ล้านบาท ลดลง 10
ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• ต้นทุนขายสินค้าและบริการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม 

จ ากัด (CHPP) ลดลง 7 ล้านบาท ตามปริมาณการขายน ้าเย็นที่

ลดลง 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 51 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 ( ISP1) ลดลง จากปริมาณความเข้มของแสง
ท่ีน้อยกว่าปี 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 เน่ืองจาก
บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) โดยธุรกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของ GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบกับรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง จากปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลง

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 
1 ปี 2564 มีมูลค่า 96 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 จาก
สาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 75 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมา

จากบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการ
ของ GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม นอกจากนี้ 
รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง 
เนื่องจากปริมาณความเข้มของแสงน้อยกว่าไตรมาสที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 

• รำยได้อ่ืน ๆ ลดลงเล็กน้อย 1 ล้านบาท

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 
1 ปี 2564 มีมูลค่า 96 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จาก
สาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 22 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) 
ลดลงเนื่องจากปริมาณความเข้มของแสงที่น้อยกว่าปี 2563 ส่งผล
ให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 

• รำยได้อ่ืน ๆ ลดลง 7 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จากการ
ขายน ้าเย็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 
ลดลง ตามปริมาณการขายที่ลดลง 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ผลประกอบกำรบริษัท
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ รำยไตรมำส 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 3,912 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสที่  1 ปี 2564
มีมูลค่า 434 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

• ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 
2,053 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากไตรมาสที่ 1
ปี 2563

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 974 ล้านบาท 
ลดลง 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

• ค่ ำใ ช้จ่ ำยภำ ษี เงิ นได้ : ในไตรมาสที่  1  ปี  2 564 มี มู ลค่ า 
453 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 312 ล้านบาท หรือร้อยละ 78 จากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีจากการด าเนินงานที่
สูงขึ้นจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอ่ืนซ่ึงมีอัตราภาษีร้อยละ 20 แทน
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ท่ีหยุดเดินเครื่อง ซ่ึงมีอัตราภาษี
ร้อยละ 10 และปี 2563 มีการใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมา 
(Tax Loss Carry forwards)  

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 31 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 106 จากไตรมาส 1 ปี 2563 ประกอบด้วย 

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเป ล่ียนที่ ยังไม่ เ กิด ข้ึนจริง เ พ่ิม ข้ึน 
64 ล้านบาท

2. ก าไรจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 
61 ล้านบาท  

3. ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 34 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 3,912 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
244 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสที่  1 ปี 2564
มี มูลค่า 434 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 18
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา และผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงจากงวดก่อนหน้า

• ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 
2,053 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากไตรมาส
ที่ 4 ปี 2563 

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีมูลค่า 974 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563

• ค่ ำใ ช้จ่ ำยภำ ษี เงิ นได้ : ในไตรมาสที่  1  ปี  2 564 มี มู ลค่ า 
453 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 312 ล้านบาท หรือร้อยละ 221 จากไตรมาส
ที่ 4 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีจากการด าเนินงาน
ที่สูงข้ึนจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอ่ืนซ่ึงมีอัตราภาษีร้อยละ 20
แทนโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ท่ีหยุดเดินเคร่ือง ซ่ึงมี
อัตราภาษีร้อยละ 10 และปี 2563 มีการใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี
ยกมา (Tax Loss Carry forwards)  

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 2 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 85 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ประกอบด้วย 

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเป ล่ียนที่ ยั งไม่ เ กิด ข้ึนจริ ง ลดลง
18 ล้านบาท 

2. ก าไรจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ ลดลง 
26 ล้านบาท

3. ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง ลดลง 3 ล้านบาท

ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 4 ปี 2563

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอ่ืน ๆ (หน่วย : ล้านบาท) Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 418 528 434 4% (18%) 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,074 2,046 2,053 (1%) 0.3% 

ต้นทุนทางการเงิน 1,041 965 974 (6%) 1%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 254 141 453 78% 221%

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 30 (12) (2) (106%) 85%

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 3,817 3,668 3,912 2% 7%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564



ผลประกอบกำรบริษัท

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่า 207 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 139 ล้านบาท หรือร้อยละ 405 
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2563

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)

ส่ วน แ บ่ งก าไ รจาก โ ร งไฟฟ้ า
พลังน ้ าไซยะบุรี (XPCL) เ พ่ิมขึ้น 

197 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี  1 ปี 2563 เน่ืองจากปริมาณน ้ามากขึ้น 
ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ประกอบกับต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง 
และ เ ม่ื อ เ ที ยบกั บ ไตรมาส ท่ี  4 ปี  2563 ส่ วนแ บ่งก าไ รลดลง 
118 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณน ้าท่ีลดลงตามฤดูกาล

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)

ส่วนแบ่งก าไรจากเ งินลงทุนใน NNEG เ พ่ิมขึ้น
12 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และ
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 สาเหตุหลักจากปริมาณความต้องการไฟฟ้า
และไอน ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น 

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC)

ส่ วนแ บ่งก าไ รจาก เ งินลงทุนใน BIC เ พ่ิ มขึ้ น 
5 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1

ปี 2563 และ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุจาก
ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NL1PC เพ่ิมขึ้น
1 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และลดลง 

2 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ีลดลง
ตามฤดูกาล

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TSR เพ่ิมขึ้น 13 ล้านบาท 
และ 29 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และ
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ตามล าดับ สาเหตุจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของแผงโซล่าร์เซลล์ 
ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น

16

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วน

กำรถือหุ้น 
Q1/63 Q4/63 Q1/64

เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 25% (235) 90 (28) 88% (131%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 25% 32 30 37 17% 25%

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) 30% 30 24 42 40% 75%

บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 40% 16 19 17 9% (8%) 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 40% 88 72 101 14% 40%

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (ESCE) 33% 2 9 14 601% 56%

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) 50% 0 0 24 n/a n/a

รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ (68) 244 207 405% (15%) 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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บทวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท, %)

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (ล้านบาท)

+0.5% +0.5%

สินทรัพย์

ณ วัน ท่ี  3 1 มีน าคม 25 64 บ ริ ษัทใหญ่ แ ล ะบ ริ ษัทย่ อย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 257,925 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,269 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.5 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียด
ของการเพ่ิมขึ้นท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• สินทรัพย์หมุนเวียน เ พ่ิมขึ้น 175 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น 4,874 ล้านบาท และลูกหน้ีการค้าลดลง
1,718 ล้านบาท

• เงินลงทุนบริษัทในเครือ เพ่ิมขึ้น 695 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท 
โกลบอล รีนิวเอเ บิล เพาวเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 เ ม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2564 และได้ จัดประเภท
เงินลงทุนดังกล่าวส่วนท่ีเหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึ้น 484 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 3 1 มีนาคม 2564 บริษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยมี
หน้ีสินรวม มูลค่า 143,829 ล้านบาท ลดลง 960 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 0.7 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียดของ
การเพ่ิมขึ้นท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 140 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4
โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหน้ีงานก่อสร้างและเจ้าหน้ีอ่ืน ลดลง 655 
ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหน้ีการค้า เพ่ิมขึ้น 132 ล้านบาท และหน้ีสิน
ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 365 ล้านบาท 

• หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว เพ่ิมขึ้น 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.01 จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 42 ล้านบาทและหุ้นกู้ลดลง 
35 ล้านบาท

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 827 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
โดยมีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ ลดลง 867
ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 
3 1 มีนาคม 2564 มี มูล ค่ ารวม 114,096 ล้ านบาท เ พ่ิ มขึ้ น 
2,229 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
สาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้ จัดสรร เ พ่ิมขึ้น 
1,973 ล้านบาท องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือ หุ้นลดลง 
169 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมขึ้น 
86 ล้านบาท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, %)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมี
เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ยกเว้นหนี้สินสัญญาเช่า) จ านวน 
104,322 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 
15,071 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 และหน้ีสินไม่หมุนเวียน
จ านวน 89,251 ล้านบาท หรือร้อยละ 86

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่หมุนเวียน

15,071 ล้ำนบำท | 14%

104,322
เงินกู้ยืมระยะยำว

และหุ้นกู้ ส่วนที่ ไม่หมุนเวียน

89,251 ล้ำนบำท | 86%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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บทวิเครำะห์กระแสเงินสด 

กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2564

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,103

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 15 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,247) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน) 4,871

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 4,874

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 20,289

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 25,163 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิจากสิ้นปี 2563 จ านวน 4,874 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 15 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯ 
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1,658 ล้านบาท เงินสดรับจากการลงทุน 
495 ล้านบาท และเงินปันผลรับ และอ่ืน ๆ รวม 1,178 ล้านบาท

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 6,103 ล้านบาท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดจ านวน 
6,203 ล้านบาท และเป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินได้จ านวน 100 ล้านบาท

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้เงินสด
สุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,247 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดได้รับ
จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ านวน 3,878 ล้านบาท เป็นการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ านวน 4,179 ล้านบาท เป็นเงิน
สดจ่ายดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
จ านวน 879 ล้านบาท และเป็นการช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 
67 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

กำรลงทุน (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2564

CAPEX และ สินทรัพย์ถำวร (1,658)

เงินสดรับจำกกำรลงทุน 495

เงินปันผลรับและอื่น ๆ 1,178

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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อัตรำส่วนและข้อมูลกำรเงินที่ส ำคัญ

I N TEREST COVERAGE RAT IO  | t ime s

อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรช ำร ะดอก เบี้ ย  |  เ ท่ า

TOTAL  D / E  & NET D / E  | t ime s

อัตรำส่ วนห น้ีสิ นรวมและห นี้ สิ นสุ ทธิต่ อ ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น |  เ ท่ า

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)

2.76x
2.39x

2.93x

Q1/63 Q4/63 Q1/64

EARN ING P ER  SHARE ( EP S )  | T HB /Sha r e

ก ำไรต่อหุ้ น  |  บาท /หุ้ น

RETURN ON EQU I TY ( ROE )  | %

อัตรำส่ วนก ำไรสุทธิต่ อส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น  |  %

6.77 

7.37 
7.77 

Q1/63 Q4/63 Q1/64

0.56 0.52 

0.70 

Q1/63 Q4/63 Q1/64

CURRENT RAT IO  | t ime s

อัตรำส่ วนสภำพคล่อ ง |  เ ท่ า

QU I CK RAT IO  | t ime s

อัตรำส่ วนสภำพคล่อ งห มุน เร็ ว  |  เ ท่ า

อัตรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุน้ หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ +
เงินลงทุนช่ัวคราว)) / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่าย

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนช่ัวคราว +
ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน

1.34x 1.29x 1.26x

0.82x 0.75x 0.67x

Q1/63 Q4/63 Q1/64

1.78x 1.97x
1.75x

Q1/63 Q4/63 Q1/64

1.32x

0.82x

1.40x

Q1/63 Q4/63 Q1/64

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน

โ ค ร ง ก า รผ ลิ ต เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  RDF 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิม
ด า เ นินการคัดแยกขยะและผลิ ต 
เช้ือเพลิง RDF ตั้งแต่ปี 2561

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF อยู่
ระหว่างการก่อสร้างและการทดสอบระบบต่าง ๆ 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 98.8 และมีแผน
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาสท่ี 2
ปี 2564

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร 
Rayong Waste to Energy (WTE)

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำก
กำกน ้ำมัน Energy Recovery Unit (ERU)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความคืบหน้า งานด้านวิศวกรรมและการ    
ออกแบบมากกว่า 97% ส่วนงานจัดซ้ือ ก าลังด าเนินการ
จัดส่ง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ Boiler ชุดท่ี 1, 2 และ 3 
ความคืบหน้าการก่อสร้าง งานด้านโครงสร้าง งานฐาน

ราก ของอุปกรณ์หลัก CFB Boiler Stack ท้ัง 3 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก าลังด าเนินการ ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ Boiler ท้ัง 3 ชุด, 
งานฐานราก Pitch Solidification และโครงสร้างคอนกรีต Cooling 
Tower โดยภาพรวมโครงการปัจจุบันมีความก้าวหน้า ร้อยละ 63.8 และ
มีแผนด าเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2566

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความก้าวหน้าทางด้านการออกแบบวิศวกรรม 
การสั่งซ้ือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และ การก่อสร้างโดยรวม
ประมาณร้อยละ 25 และก าลังด าเนินงานโครงสร้างงาน
ฐานรากส าหรับ Gas Turbine, HRSG และ Pipe Rack
ซ่ึงเป็นไปตามแผนงาน

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างโรงงาน ติดตั้ง
อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรหลักแล้วเสร็จ เม่ือไตรมาส
ท่ี 4 ปี 2563 โดยเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563
สามารถผลิตแบตเตอร่ี “G-Cell” ท่ีใช้เทคโนโลยี 

semi-solid เซลล์แรก ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตของ 24m และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อม
เร่ิมด าเนินการผลิต (Start of Regular Production)
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ ในช่วงไตรมาส 2 
ปี 2564 และสามารถเดินได้ เต็มก าลังการผลิต ท่ี 
30 MWh ในช่วงปลายปีน้ี 

โครงกำร SPP Replacement | Glow Energy Phase 2

โครงกำร

ก ำลังกำรผลิต

ไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต์)

ก ำลังกำรผลิต

ไอน ้ำ

(ตันต่อช่ัวโมง)

สัญญำ PPA 

กับ กฟผ.

(เมกะวัตต์)

SCOD

โครงกำร SPP Replacement ระยะท่ี 1

• โกลว์ พลังงำน 

ระยะท่ี 2
192 300 60 (2 สัญญา) 2565

โครงกำร SPP Replacement ระยะท่ี 21

• โกลว์ เอสพีพี 2 192 300 60 (2 สัญญา) 2567

• โกลว์ เอสพีพี 3 120 200 60 (2 สัญญา) 2567, 2568

หมายเหตุ: 1. โครงการ SPP Replacement ระยะท่ี 2 อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การลงทุนเพ่ือขออนุมัติการลงทุนต่อไป

โรงงำนผลิตหน่วยกักเก็บพลังงำน 
(Energy Storage Unit) |
30 MWh Semi-Solid 

SCOD |  Q2/2564 SCOD |  2566

SCOD |  Q4/2565Start of regular
Product ion Q2/2564

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนท่ีตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นท่ี
ด ำเนินกำรแล้ว

(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น

(ตัน/ ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ศรีราชา ก๊าซ
ธรรมชาติ ศรีราชา GPSC (100%) 700 700 700 - EGAT 2000

โกลว์ไอพีพี ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 

ชลบุรี 1
GLOW (95%) 713 677 677 - EGAT 2003

ห้วยเหาะ พลังงานน ้า จ. อัตตะปือ
สปป. ลาว GLOW (67%) 152 102 102 - EGAT/ EDL 1999

เก็คโค่วัน ถ่านหิน นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (65%) 660 429 429 - EGAT 2012

XPCL พลังงานน ้า ลาว GPSC (25%) 1,285 321 321 - EGAT/ EDL 2019

RPCL ก๊าซ
ธรรมชาติ ราชบุรี GPSC (15%) 1,400 210 210 - EGAT 2008

รวมก ำลังกำรผลิต IPP 4,910 2,439 2,439

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

CUP-1 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) 226 226 226 890 EGAT/ IU 2006

CUP-2 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม
อาร์ไอแอล GPSC (100%) 113 113 113 170 EGAT/ IU 2008

CUP-3 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) - - - 280 IU 2009

ระยองส่วนขยาย (CUP-3) ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) 15 15 15 - IU 2019

CUP-4 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย GPSC (100%) 49 49 49 140 IU 2019

โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 1 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) - - - 250 IU 1994

โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 2 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) 281 281 281 300 EGAT/ IU 1996

โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 4 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) 77 77 77 137 EGAT/ IU 2005

โกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ก๊าซ
ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) 328 328 328 160 EGAT/ IU 2011

โกลว์ เอสพีพี 2/ 
โกลว์ เอสพีพี 3

ถ่านหิน และ
ก๊าซ

ธรรมชาติ

นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) 513 513 513 190 EGAT/ IU 1999

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

GLOW (100%) 120 120 120 - EGAT/ IU 2000

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

GLOW (100%) 42 42 42 - EGAT/ IU 2006

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

GLOW (100%) 110 110 110 - EGAT/ IU 2012

โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ถ่านหิน นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด GLOW (100%) 85 85 85 79 - 2010

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนท่ีตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นท่ี
ด ำเนินกำรแล้ว

(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น
(ตัน/ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

IRPC-CP ระยะท่ี 1 ก๊าซธรรมชาติ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี

GPSC (51%) 45 23 23 86.7 EGAT/ IU 2015

IRPC-CP ระยะที่ 2 ก๊าซธรรมชาติ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี

GPSC (51%) 195 99.4 99.4 66.3 EGAT / IU 2017

NNEG ก๊าซธรรมชาติ
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม

นวนคร
GPSC (30%) 125 38 38 9 EGAT / IU 2016

NNEG ส่วนขยาย ก๊าซธรรมชาติ
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม

นวนคร
GPSC (30%) 60 18 - 3 IU 2020

BIC-1 ก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน GPSC  (25%) 117 29.25 29.25 5 EGAT/ IU 2013

BIC-2 ก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน GPSC  (25%) 117 29.25 29.25 5 EGAT/ IU 2017

รวมก ำลังกำรผลิต SPP 2,618 2,196 2,196 2,771

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP)
Rayong Waste to 
Energy (WTE)
(ก าลังก่อสร้าง)

RDF ระยอง GPSC (100%) 9.8 9.8 - - PEA 2021

โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ พลังงาน
แสงอาทิตย์

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย

GLOW 
(100%) 1.55 1.55 1.55 - PEA 2012

CHPP ก๊าซธรรมชาติ ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ GPSC (100%) 5 5 5 -

MEA / 
ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ 

2008

CHPP (Solar) พลังงาน
แสงอาทิตย์ จันทบุรี GPSC (100%) 5 5 5 - PEA 2016

ISP1 พลังงาน
แสงอาทิตย์ ญ่ีปุ่น GPSC (99%) 20.8 20.59 20.59 - Tohoku 2017

GRP (NPS,WXA,PPS) พลังงาน
แสงอาทิตย์

พิจิตร สุพรรณบุรี
ลพบุรี ขอนแก่น GPSC (50%) 39.5 19.75 19.75 - PEA 2014-15

GRP1 (Solar ไต้หวัน)
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น)

พลังงาน
แสงอาทิตย์ ไต้หวัน GPSC (45%) 55.8 25.11 - - TaiPower 2016-21

TSR (SSE1) พลังงาน
แสงอาทิตย์

สุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรี GPSC (40%) 80 32 32 - PEA 2013

NL1PC พลังงานน ้า ลาว GPSC (40%) 65 26 26 - EDL 2019

Chonburi Clean Energy 
(CCE)

ขยะ
อุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 

ชลบุรี 1
GLOW (33%) 8.6 2.87 2.87 - PEA / IU 2019

Private PPA 
(กลุ่มจีพีเอสซี)

พลังงาน
แสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

จ านวนหลายแห่ง

GPSC Gr. 
(100%) 21.90 21.90 4.08 IU 2018-21

รวมก ำลังกำรผลิต VSPP และอื่น ๆ 313 170 117 -

อื่น ๆ

ERU
(ก าลังก่อสร้าง)

กากน ้ามัน
(Petroleum 

Pitch)
ชลบุรี GPSC (100%) 250 250 - 175 Thai Oil PLC 2023

รวม ERU 250 250 - 175
รวม 8,091 5,055 4,752 2,964

Note: ก าลังการผลิตคามสัดส่วนการถือหุ้นรวม ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2564 ซ่ึงรวมถึงการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (GLOW)
บริษัท เอนเนอร์ย่ี รีคอฟเวอร่ี ยูนิต (จ ากัด) (ERU) และ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน (จ ากัด) (GRP1)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW

ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้การซ้ือกิจการต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการท่ีเข้าซ้ือโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ปัจจุบัน ดังน้ันในการเข้าซ้ือกิจการ GLOW บริษัทฯ ได้ด าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมเทียบกับราคาในการเข้าซ้ือกิจการร้อยละ 69.11 จาก ENGIE
Global Developments B.V. เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ท่ีราคาเข้าซ้ือ 93,001 ล้านบาท เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
ดังน้ี 

รำยกำร
มูลค่ำทำงบัญชี
ของ GLOW

มูลค่ำยุติธรรม
ของ GLOW

ส่วนต่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรม

สินทรัพย์ 107,655 155,500 47,845

หนี้สิน (56,246) (66,497) (10,251)

สินทรัพย์สุทธิของ GLOW ณ วันท่ี 14 มีนำคม 2562 51,409 89,003 37,594

หัก ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ร้อยละ 30.89 (32,092)

สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำในกำรเข้ำซ้ือ ร้อยละ 69.11 56,911

ค่ำควำมนิยม 36,090

รำคำเข้ำซ้ือกิจกำร 93,001
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หน่วย : ล้านบาท
จากมูลค่ายุติธรรมตามตาราง ส่วนใหญ่

เป็นการตีมูลค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
จ านวน 37,594 ล้านบาท ซ่ึงจะมีการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมในแต่ละปี โดยการทยอยตัด
จ าหน่ายสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามอายุ
สัญญาท่ีคงเหลือของโรงไฟฟ้า ซ่ึงได้ปรากฏใน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนด้วยวิธี เส้นตรง ตาม
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 5 ถึง 31 ปี

ค่ำตัดจ ำหน่ำยจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562-2594 
(โดยคิดสัดส่วนกำรถือหุ้น GLOW ร้อยละ 100)

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย (Adjusted Net Income)

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย คือ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ
กิจการ GLOW” จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิและการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ โดยค านวณย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 
2562 (วันแรกท่ีรับรู้ผลประกอบการของ GLOW ในงบการเงินรวม) ซ่ึงก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย (Adjusted Net Income) น้ี
สามารถสะท้อนให้ เ ห็นถึงผลการด า เ นินงานของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง โดยในปี 2563 ค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวมีมูล ค่าสุทธิรวม 
1,454 ล้านบาท  

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(หน่วย: ล้านบาท)

Q1/63 Q4/63 Q1/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก าไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,580 1,458 1,973 25% 35%

บวกกลับ: ค่าตัดจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพยส์ทุธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ 

GLOW
368 354 386 5% 9%

Adjusted Net Income 1,948 1,813 2,359 21% 30%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
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ติดต่อทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์:

+662 140 4646 

+662 140 5318

ir@gpscgroup.com

www.gpscgroup.com


