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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2564



เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสที่ 2 ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

• บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19)

เข้มข้นสูงสุดผ่านศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส (GPSC G-COVID Center) และได้ก าหนดให้พ้ืนท่ีกระบวนการผลิตเป็นพ้ืนท่ี

ควบคุมพิเศษ ตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Golden man) ของแต่ละโรงไฟฟ้า ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนท่ีส านักงานและพ้ืนท่ีปฏิบัติการอย่าง

เข้มงวดและต่อเน่ือง ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภคได้อย่างมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตอบสนองต่อ

ความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังคงมีมาตรการดูแลสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนผู้ท่ีมาติดต่อและ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ  

• การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าภายในกลุ่ม ปตท.

• เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 บริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (GPSC TC) ได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับบริษัท ปตท.

ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนทางการเงิน

ต่อบริษัทฯ ส าหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

• เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (GRSC) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้บรรลุ

ข้อตกลงในการเข้าลงทุนใน Avaada Energy Private Limited (Avaada) ประเทศอินเดีย โดยการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในสัดส่วนการถือหุ้น

ประมาณร้อยละ 41.6 ของทุนท้ังหมดของ Avaada คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 14,825 ล้านบาท บริษัท Avaada ประกอบธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียนขนาดใหญ่ในอินเดีย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกับ Central and State Government 

และ ลูกค้าเอกชน (Commercial & Industrial) รวมก าลังการผลิตไฟฟ้า (Committed capacity) ท้ังสิ้น 3,744 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 1,392 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวนประมาณ 2,352 เมกะวัตต์ ซ่ึงจะทยอยเปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชย์ภายในปี 2564 - 2565 ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการด าเนินงานจากการลงทุนดังกล่าวได้ทันที 

• เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (GRSC) ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ Copenhagen 

Infrastructure Partners (CIP) เพ่ือเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมจนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 

500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝ่ังในไต้หวัน จากกองทุน CI-II และ CI-III โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้า

รวมจ านวน 595 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Changfang และ โครงการ Xidao ซ่ึงมีก าลังการผลิตไฟฟ้า จ านวน 547 เมกะวัตต์ และ 

48 เมกะวัตต์ ตามล าดับ โดยทุกโครงการจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงปี 2565 – 2567 ท้ังน้ี ไฟฟ้าท้ังหมดท่ีผลิตได้จะขายให้กับบริษัท 

Taiwan Power Company ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวัน โดยมีการก าหนดอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าคงท่ีในรูปแบบ Feed-in Tariff

ตลอดอายุโครงการ จึงเป็นการสร้างความม่ันคงของกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ท้ังน้ี คาดว่าการด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อน

ของสัญญาซ้ือขายหุ้นจะแล้วเสร็จและสามารถด าเนินการโอนหุ้นได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565

• เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จ ากัด (GRP1) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท 

โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้บรรลุผลส าเร็จครบถ้วนตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Conditions precedent)

ของสัญญาการซ้ือขายหุ้นจ านวนร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดใน Sheng Yang Energy Co., Ltd. (Sheng Yang) แล้ว โดยมูลค่าซ้ือ

ขายรวมท้ังสิ้นประมาณ 2,560 ล้านบาท ท้ังน้ี Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน มีก าลังการ

ผลิตติดตั้ งรวม 55 .8 เมกะวัตต์ ซ่ึงปัจจุบันได้ด า เ นินการเ ชิงพาณิชย์ ท้ังหมดแล้ว ท้ัง น้ี GRP1 เ ร่ิมรับ รู้ผลประกอบการจาก 

Sheng Yang ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันท่ี GRP1 ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิการเป็นผู้ถือหุ้น
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*ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC รวม 44.45%

• เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน  2564 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

(GC) ได้ด าเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง

จ ากัด (SMH) รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.73 ท าให้ในปัจจุบัน ปตท. และ 

SMH ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 42.54 และ 1.91 ตามล าดับ และ GC 

ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังแผนภาพด้านขวามือ



• โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (Rayong Waste to Energy)
ตั้งอยู่ ท่ี ต าบลน ้ าคอก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 2 
โครงการย่อย คือ โครงการผลิตเช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) 
ก าลังการผลิต RDF จ านวน 300 ตันต่อวัน ซ่ึงได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตั้งแต่ปี 2561 และโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ก าลังการผลิต
ไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ เ ร่ิ มด า เ นิ นการ จ่ ายไฟฟ้า เ ชิงพาณิ ชย์ เ รี ยบ ร้อยแล้ วเ ม่ื อ วัน ท่ี 
28 พฤษภำคม 2564
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โครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

• เม่ือวันท่ี 19 กรกฎำคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage Unit) ท่ีสามารถผลิตแบตเตอร่ี “G-Cell” โดยใช้
เทคโนโลยี SemiSolid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก าลัง
การผลิตเ ร่ิมต้น 30 MWh ต่อปี ตั้งอยู่ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จ.ระยอง ท้ังน้ี แบตเตอร่ี G-Cell ท่ีผลิตโดย GPSC คิดค้นและพัฒนา
โดย 24M เป็นแบตเตอร่ีชนิดกึ่งแข็ง ท่ีมีความปลอดภัยสูง มีความเป็นมิตรกับ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส า ห รั บ ก า ร พัฒน าผ ลิ ต ภัณฑ์ ข อ ง โ ร ง ง า น แ ห่ ง น้ี 
มีขีดความสามารถผลิตแบตเตอร่ีและระบบกักเก็บพลังงานได้ใน 3 ระดับ คือ 

1. G-Cell ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ Battery Pouch Cell 
2. ผลิตภัณฑ์ G-Pack ท่ีมีการน า Battery Pouch Cell มาเช่ือมต่อกันใน

รูปแบบ Battery Module และ Pack พร้อมท้ังติดตั้งระบบบริหารจัดการ
แบตเตอร่ี หรือ Battery Management System (BMS) ร่วมด้วย ส าหรับ
การใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
(Mobility Application – Light Duty and Heavy Duty) และกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Stationary Application) 

3. กลุ่ม G-Box ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ส าหรับระบบส ารองไฟฟ้า 
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) และระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System หรือ ESS) ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 10 - 1,000 
กิโลวัตต์ช่ัวโมง (kWh) ขึ้นไป 

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE)

โรงงำนผลิตหน่วยกักเกบ็พลังงำน | 30 MWh SemiSolid Energy Storage Unit Production Plant



4

บทสรุปผู้บริหำร

หมายเหต:ุ 1. ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย คือ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการเข้าซ้ือกิจการ GLOW” (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 24)

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) Q2/63 Q1/64 Q2/64

เปลี่ยนแปลง +/(-)
6M/63 6M/64

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

รายได้จากการด าเนินงาน 18,138 16,624 18,234 1% 10% 36,446 34,858 (4%) 

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย) (12,488) (11,285) (12,748) 2% 13% (25,432) (24,033) (6%) 

ก ำไรขัน้ต้น1 5,650 5,339 5,486 (3%) 3% 11,014 10,825 (2%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (437) (434) (516) 18% 19% (855) (950) 11%

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 5 5 5 1% (6%) 10 10 5%

EBITDA 5,218 4,910 4,975 (5%) 1% 10,169 9,885 (3%) 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (2,098) (2,053) (2,172) 4% 6% (4,172) (4,226) 1%

EBIT 3,120 2,856 2,803 (10%) (2%) 5,997 5,659 (6%) 

ต้นทุนทางการเงิน (991) (974) (987) (0%) 1% (2,032) (1,961) (4%) 

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 335 264 512 53% 94% 511 775 52% 

เงินปันผลรับและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม
และการร่วมค้า

113 297 522 362% 76% 42 819 1,850% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (284) (453) (348) 22% (23%) (537) (800) 49%

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำร
พิเศษ

2,293 1,990 2,502 9% 26% 3,981 4,492 13%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (5) 2 (68) 1,261% (3,770%) (35) (66) 89%

ก ำไรสุทธิ 2,288 1,992 2,434 6% 22% 3,946 4,426 12%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (392) (19) (132) (66%) 603% (470) (150) (68%) 

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,896 1,973 2,302 21% 17% 3,476 4,276 23%

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย
(Adjusted Net Income)1

2,264 2,359 2,720 20% 15% 4,212 5,079 21%

อัตรำก ำไรขัน้ต้น (%) 31% 32% 30% (1%) (2%) 30% 31% 1%

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 10% 12% 13% 2% 1% 11% 12% 3%

Adjusted Net Income Margin (%) 12% 14% 15% 2% 1% 12% 15% 3%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2 ปี 2564

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 มีจ านวน 2,302 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 406 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับ ไตรมาสท่ี 2
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี และการรับรู้รายได้บางส่วนจากเงินชดเชย
ค่าประกันภัยของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 และก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
ท่ีปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่า ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุง

• เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ก าไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 329 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี และการรับรู้รายได้บางส่วนจากเงินชดเชยค่าประกันภัยของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 และ
ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) ท่ีเพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่า ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง เน่ืองจากต้นทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับค่าซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น 

• บริษัทฯ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษี จ านวน 436 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ซ่ึงส่วนหลักได้รับจากการ
บริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ การบริหารจัดการงานจัดซ้ือและงานซ่อมบ ารุงรักษา



โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)
3,996 ล้ำนบำท | 73%

ก ำไรขัน้ต้น

5,486

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและอื่นๆ (VSPP) 
131 ล้ำนบำท | 2%

โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)
1,359 ล้ำนบำท | 25%

บทสรุปผู้บริหำร

สัดส่วนก ำไรขัน้ต้น ไตรมำส 2 ปี 2564 (ล้านบาท, %)

ก ำไรขัน้ต้น ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า
5,486 ล้านบาท ลดลง 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ในขณะท่ีเพ่ิมขึ้น 147
ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้น 340
ล้านบาท หรือร้อยละ 33 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เ พ่ิมขึ้น จากค่าความ
พร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันและโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี
ท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 1 ปี 2564
ท่ีผ่านมา

• รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณน ้าท่ีเพ่ิมขึ้น
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

• ก ำไรขั้นต้ นของ โรงไฟฟ้ำขนำด เ ล็ ก  (SPP) ลดลง
273 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ margin จากการ
การขายไฟฟ้าและไอน ้าลดลง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการขายไฟฟ้า
และไอน ้าเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ค่าซ่อมบ ารุงเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้า
โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 และโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 
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• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ ( IPP) ลดลง 152
ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้า
เก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 20 วัน

• รายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ 
(USD-linked AP) ของโรงไฟฟ้า IPP ลดลงจากค่าเงินบาทท่ี
แข็งค่าขึ้น 

• รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินของโรงไฟฟ้าศรีราชาและ
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง

• ก ำไ รขั้ นต้ น ของ โ รงไฟ ฟ้ ำขนำด เ ล็ ก  (SPP) เ พ่ิ ม ขึ้ น
101 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคา
ก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้า
และไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น รวมถึงปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้ารวมเพ่ิมขึ้น

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส

64%
59%

62%

4%
15%

9%
18%

12%
13%

4%
4%

7%
9%

10%

10%

12,488 
11,285 

12,748 

Q2/63 Q1/64 Q2/64

56% 55%
58%

22%
23%

21%

20%
21%

19%

2%
2%

2%
18,138 

16,624 

18,234 

Q2/63 Q1/64 Q2/64

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

ไฟฟ้า + รายได้จากสัญญา
เช่าการเงิน (IPP)

ไฟฟ้า (SPP+VSPP)

ไอน ้า

น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ไนโตรเจน น ้าเย็น และอ่ืน ๆ

YoY +1% YoY +2%

ก๊าซธรรมชาติ (IPP)

ก๊าซธรรมชาติ 
(SPP+VSPP)

ถ่านหิน
ค่าบ ารุงรักษา
ต้นทุนอ่ืน ๆ

QoQ +10% QoQ +13%
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บทสรุปผู้บริหำร

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
เพ่ิมขึ้น 80 ล้านบาท หรือร้อยละ 156 สาเหตุหลักมาจากรายได้
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) เพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากมีความเข้มแสงมากขึ้นตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณ
การขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน และรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
รายได้อ่ืนๆ มีจ านวน 521 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 250 ล้านบาท สาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ รับรู้รายได้บางส่วนจากเงินชดเชยค่าประกันภัย 
จ านวน 310 ล้านบาท ของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 จาก
การหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนงาน (unplanned outage) เม่ือวันท่ี 
4 มิถุนายน - 18 ตุลาคม 2563 และ 6 ธันวาคม 2563 – 1 เมษายน 
2564 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวน 3,951 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 36 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้น

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 เท่ากับ 522 ล้านบาท
เพ่ิมขึ้น 225 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรจาก
โรงไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี เพ่ิมขึ้น 371 ล้านบาท เ น่ืองจาก
ปริมาณน ้าท่ีมากขึ้นและเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้า
ได้มากขึ้น

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพ่ิมขึ้น 113 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
ลดลง 114 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 สาเหตุหลักมาจากการขาย
หุ้นบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
โดย ธุรกรรมดั งกล่ าวได้ ด า เ นินการแล้ ว เ ส ร็จ เ ม่ื อ วัน ท่ี 
4 มกราคม 2564 ส่งผลให้รับรู้ผลประกอบการของ GRP เป็น
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน และรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
รายได้อ่ืนมีจ านวน 521 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 152 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากบริษัทฯ รับรู้รายได้บางส่วนจากเงินชดเชยค่าประกันภัย 
จ านวน 310 ล้านบาท ของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 
จากการหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนงาน (unplanned outage) เม่ือ
วันท่ี 4 มิถุนายน - 18 ตุลาคม 2563 และ 6 ธันวาคม 2563 –
1 เมษายน 2564 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวน 3,951 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 174 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีสูงขึ้น
จากผลการด าเนินงานท่ีสูงขึ้นและภาษีเงินได้จากเงินชดเชย
ค่าประกันภัยของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 เท่ากับ 522 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 409 ล้านบาท หรือร้อยละ 362 โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่ง
ก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเพ่ิมขึ้น 402 ล้านบาท เน่ืองจากมี
ปริมาณน ้ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีภาวะภัยแล้ง 

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 260 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักจากผลประกอบการท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันและโรงไฟฟ้า
ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 มีจ านวน 4,276 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 800 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากงวด
6 เดือนแรก ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ส่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเพ่ิมขึ้น 610 ล้านบาท เน่ืองจากมีปริมาณน ้ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีภาวะภัยแล้ง

• รับรู้รายได้บางส่วนจากเงินชดเชยค่าประกันภัย จ านวน 310 ล้านบาท ของโรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 จากการหยุดเดินเคร่ืองนอก
แผนงาน (unplanned outage)

ล้านบาท

linked AP)
เพ่ิมขึ้นจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท และรายได้ดอกเบ้ียสัญญาเช่าทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสร้างรายได้จากสัญญาเช่า

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส (ต่อ)



เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รำงวัล Asia's Best Integrated Report (First Time) ระดับ
เหรียญเงิน และ 2. รำงวัล Asia's Best Materiality Reporting ระดับเหรียญทองแดง จากเวทีผู้น าด้านการรายงานความยั่งยืนในเอเชีย หรือ
6th Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 จัดโดย CSR Works International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ รางวัลดังกล่าวสะท้อน
ถึงความส าเร็จของบริษัทฯ ท่ีด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ัน พัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
องค์กรเพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนมาอย่างต่อเน่ือง

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.8 เน่ืองจากการระบาดระลอกสาม
ของ COVID-19 ท่ียืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้น
จากภาครัฐเพ่ิมเติมจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ แผนการจัดหาและการกระจายวัคซีนของไทยท่ีคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนภาคส่งออก
สินค้าท่ีขยายตัวดีขึ้นจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และการกลับมาเปิดด าเนินการของกิจกรรมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยชะลอลงไม่มากนัก และส าหรับปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นท่ีร้อยละ 3.9 โดยยังได้รับเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเน่ือง 
ท้ังน้ี คาดว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัว
และเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้มากขึ้นภายในปี 2565

ค่ำเอฟที คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ส าหรับการเรียกเก็บรอบเดือนกันยายน
ถึงธันวาคม 2564 โดยยังคงเรียกเก็บท่ี -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ซ่ึงทาง กกพ. ให้เหตุผลส าหรับการตรึงค่าเอฟทีต่อเน่ืองไปอีก 4 เดือน เน่ืองจากการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ตามภาวะราคา
น ้ามันดิบโลกท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้น ้ามันท่ีสูงขึ้น ท้ังน้ี หากราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้ค่า
Ft ปี 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน กกพ. จะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวเพื่อท าให้ค่าไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มีความม่ันคง และร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท่ียังคงรุนแรงและขยายวงกว้าง ไปสู่การ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

7

รำงวัลที่ได้รับในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 และคำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2564

ทิศทำงเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของปี 2564

รำงวัลที่ได้รับ ในไตรมำสที่ 2 ปี 2564

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 1,610 1,087 1,400 (13%) 29% 3,087 2,487 (19%) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 2,239 2,548 2,332 4% (8%) 5,133 4,880 (5%) 

เงินรับเพ่ือน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 1 6 2 311% (65%) 4 8 97%

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 3,850 3,641 3,734 (3%) 3% 8,225 7,375 (10%) 

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน 207 145 178 (14%) 23% 425 323 (24%) 

รายได้จากการขายน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 7 0 0 (100%) (100%) 18 0 (100%) 

รวมรำยได้ 4,064 3,786 3,912 (4%) 3% 8,668 7,698 (11%) 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ¹ 548 1,669 1,139 108% (32%) 1,735 2,808 62%

ถ่านหิน 1,590 768 937 (41%) 22% 3,127 1,705 (45%) 

อ่ืนๆ 16 48 130 715% 170% 54 178 230%

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 2,154 2,484 2,206 2% (11%) 4,917 4,691 (5%) 

ค่าบ ารุงรักษา 156 148 157 1% 6% 300 305 2%

อ่ืนๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 243 135 190 (22%) 41% 481 325 (32%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 2,552 2,767 2,553 0.1% (8%) 5,697 5,320 (7%) 

ก ำไรขัน้ต้น 1,511 1,019 1,359 (10%) 33% 2,970 2,378 (20%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 37% 27% 35% (2%) 8% 34% 31% (3%) 

หมายเหตุ: 1. รวมค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ ซ่ึงเป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย (%)

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 100% 99.8% 100% 0% 0% 100% 100% 0%

อัตราค่าความพร้อมจ่าย – โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 100% 76% 100% 0% 23% 100% 88% (12%) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 99% 59% 76% (23%) 17% 98% 68% (30%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 49 581 205 319% (65%) 447 786 76%

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 0 269 236 n/a (12%) 0 505 n/a

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าเก็คโควั่น 1,440 846 1,113 (23%) 32% 2,809 1,959 (30%) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 130 91 133 2% 46% 231 224 (3%) 

รวมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ 1,618 1,787 1,687 4% (6%) 3,487 3,474 (0.4%) 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 2.52 2.12 2.32 (8%) 9% 2.48 2.22 (11%) 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564



GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2564 มีมูลค่า 3,912 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 126 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง 541 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ท่ี
ลดลงตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ.

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เ พ่ิมขึ้น 667 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น 512 ล้านบาท
เน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 2564 มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
จ านวน 37 วัน แม้ว่าในเดือนพฤษภาคม โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน
มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงาน จ านวน 20 วัน ก็ตาม 
นอกจากน้ี รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์
ไอพีพีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 1 ปี 2564
และรายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2564 มีมูลค่า 3,912 ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 4
จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 210 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เ พ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเ พ่ิมขึ้น 
ในขณะท่ีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 
ลดลงเล็กน้อยจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 362 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง 712 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 20 วัน 
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี
เพ่ิมขึ้น 350 ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) เพ่ิมขึ้น
ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำและ
กำรให้บริกำร

Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 398 4,526 1,646 313% (64%) 3,522 6,172 75%

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 1.93 1,890 1,673 n/a (11%) 3.97 3,563 n/a

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหิน (Ton JPU)
512,490 298,919 398,999 (22%) 33% 996,749 697,919 (30%) 

ราคาเฉลี่ยถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 89.7 68.7 63.3 (29%) (8%) 90.2 66.0 (27%) 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

รายได้ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง 970 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 293 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น แม้ว่ารายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD-linked AP) ลดลงจาก
การแข็งค่าของค่าเงินบาท 

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 1,263 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง เน่ืองจากมีการ
หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงาน ส่งผล ให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) และรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ลดลง (2) รายได้
ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีเพ่ิมขึ้น จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ท่ีเพ่ิมขึ้นตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ในขณะท่ีรายได้ค่าความ
พร้อมจ่าย (AP) ลดลง เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงาน ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และ (3) รายได้ของโรงไฟฟ้า
ห้วยเหาะลดลงเล็กน้อยตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลง 

One unplanned 
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 2,553 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 529 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าศรีราชาและ
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีท่ีลดลง ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ 
กฟผ. ท่ีลดลง

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมขึ้น 169 ล้านบาท ตามปริมาณการใช้
ถ่านหินท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน ในไตรมาส 1 ปี 2564 แม้ว่า
ราคาถ่านหินเฉลี่ยจะลดลงก็ตาม

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 2,553 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.1 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 591 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าศรีราชาและ
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีท่ีเพ่ิมขึ้น ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ 
กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น  

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน ลดลง 653 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการใช้
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงนอก
แผนงานจ านวน 20 วัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลง 
ประกอบกับราคาถ่านหินเฉลี่ยลดลง

ก าไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 1,359 ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จาก
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง เน่ืองจาก
มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 20 วัน และรายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลงจากรายได้สัญญาเช่าทางการเงินท่ีลดลง

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) ลดลง
จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น และรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินท่ีลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ก าไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้น 340 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW เพ่ิมขึ้น สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันและโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีท่ีเพ่ิมขึ้น จาก
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลงเล็กน้อย จากรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง 377 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง 1,422 ล้านบาท เน่ืองจากมีการหยุดเดินเคร่ืองตามแผนงาน 37 วัน ในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2564 และหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนงาน 20 วัน ในไตรสมาสท่ี 2 ของปี 2564 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลง ประกอบกับราคา
ถ่านหินเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 1,073 ล้านบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี มีปริมาณ
การขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีเพ่ิมขึ้น
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า 9,931 9,075 10,366 4% 14% 19,811 19,441 (2%) 

รวมรายได้จากการขายไอน ้า 3,630 3,448 3,484 (4%) 3% 7,143 6,993 (3%) 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 200 219 234 17% 7% 386 453 17%

รวมรำยได้ 13,761 12,742 14,085 2% 11% 27,341 26,827 (2%) 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ 7,903 6,590 7,756 (2%) 18% 15,618 14,346 (8%) 

ถ่านหิน 681 626 735 8% 17% 1,461 1,361 (7%) 

วัตถุดิบอ่ืน ๆ 181 216 218 21% 1% 345 434 26%

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 8,765 7,432 8,709 (1%) 17% 17,425 16,141 (7%) 

ค่าบ ารุงรักษา 368 334 671 82% 101% 707 1,005 42%

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 733 707 709 (3%) 0.3% 1,481 1,416 (4%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 9,867 8,473 10,089 2% 19% 19,612 18,562 (5%) 

ก ำไรขัน้ต้น 3,895 4,269 3,996 3% (6%) 7,729 8,265 7% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 28% 34% 28% 0% (6%) 28% 31% 3%

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GPSC (GWh) 1,117 1,140 1,142 2% 0.2% 2,135 2,282 7% 
ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GLOW (GWh) 2,202 2,009 2,411 9% 20% 4,460 4,420 (1%) 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้ารวมเฉลี่ย (บาท/kWh) 2.99 2.88 2.92 (2%) 1% 3.00 2.90 (3%) 

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปริมาณการขายไอน ้าของ GPSC (พันตัน) 1,646 1,713 1,735 5% 1% 3,244 3,448 6%

ปริมาณการขายไอน ้าของ GLOW (พันตัน) 1,735 1,992 2,044 18% 3% 3,448 4,036 17%

รำคำขำยไอน ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไอน ้ารวมเฉลี่ย (บาท/ตัน) 1,074 931 922 (14%) (1%) 1,067 926 (13%) 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มี
มูลค่า 14,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
จะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายไอน ้าลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากราคาขายไอน ้าที่ต ่าลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่ปรับตัวลดลง

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท 
โดยรายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มขึ้น 436
ล้านบาท จากปริมาณขายไฟฟ้า ให้ กับ กฟผ. และลูกค้ า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และปริมาณการขายไอน ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่
รายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ลดลง 286
ล้านบาท จากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน ้าลดลง 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มี
มูลค่า 14,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มขึ้น 1,165 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และลูกคา้
อุตสาหกรรม และปริมาณการขายไอน ้าที่เพิ่มขึ้น

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท 
โดยรายได้รวมของศนูยผ์ลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท 
จากปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน 
พาวเวอร์ ลดลง 81 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง ในขณะที่ปริมาณการขาย
ไอน ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสนิค้ำ
และกำรให้บริกำร

Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 12,834 13,074 13,313 4% 2% 24,976 26,387 6%

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 16,438 16,198 19,494 19% 20% 32,609 35,691 9%

รำคำเฉล่ียก๊ำซธรรมชำติ

ราคาก๊าซธรรมชาติรวมเฉลี่ย (บาท/MMBTU) 270 225 236 (12%) 5% 271 231 (15%) 

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหินของ GLOW (Ton JPU) 265,237 265,257 238,778 (10%) (10%) 547,912 504,035 (8%) 

ราคาเฉลี่ยถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 72.8 69.4 87.7 20% 26% 75.42 78.6 4%

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง 514 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายไฟฟ้าและไอน ้าต่อหน่วย
ท่ีปรับตัวลดลงร้อยละ 4 และร้อยละ 13 ตามล าดับ ในขณะท่ีปริมาณการขายไฟฟ้าและ ไอน ้ารวมเพ่ิมขึ้น  
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มี มูล ค่า 10,089 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้น 222
ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 147 ล้านบาท (ลดลงจาก 
GPSC 336 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นจาก GLOW 189 ล้านบาท) 
จากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 ก็ตาม

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมขึ้น 54 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาถ่านหินเฉลี่ยท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ถึงแม้ว่าปริมาณ
การใช้ถ่านหินลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุง
นอกแผนงานของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

• ค่ำบ ำรุงรักษำ เพ่ิมขึ้น 303 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 
ประกอบกับค่าตัดจ าหน่ายและค่าซ่อมบ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุง
ระยะยาวของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 10,089 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,616 
ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 1,166 ล้านบาท (เพ่ิมจาก 
GLOW 1,044 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นจาก GPSC 122 ล้านบาท) 
จากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้ารวมท่ีเพ่ิมขึ้น และราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัว
เพ่ิมขึ้น

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมขึ้น 109 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
ราคาถ่านหินเฉลี่ ยท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้
ถ่านหินลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงนอก
แผนงานของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3

• ค่ำบ ำรุงรักษำ เพ่ิมขึ้น 337 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 
ประกอบกับ ค่าตัดจ าหน่ายและค่าซ่อมบ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุง
ระยะยาวของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5

ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 3,996 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 101 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก ไตรมาสท่ี 2 
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง และปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าท่ีเพ่ิมขึ้น ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าและ
ไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าซ่อมบ ารุงเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 หยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงาน 
ประกอบกับค่าตัดจ าหน่ายและค่าซ่อมบ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง 273 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าและไอน ้าลดลง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมจะเพ่ิมขึ้น
ก็ตาม นอกจากน้ี มีค่าบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ประกอบกับค่าตัดจ าหน่ายและค่าซ่อม
บ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมขึ้น 536 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าท่ีเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลงร้อยละ 15 ในขณะท่ีราคา
ถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 แต่ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงร้อยละ 8 นอกจากน้ี ค่าซ่อมบ ารุงเพ่ิมขึ้น 298 ล้านบาท เน่ืองจากการ
ซ่อมบ ารุงนอกแผนงานของโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ประกอบกับค่าตัดจ าหน่ายและค่าซ่อมบ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวของ
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY
ไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้า (GWh) 30 5.2 11.4 (62%) 117% 37 17 (55%) 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 7.98 9.38 12.05 51% 29% 8.34 11 35%

น ้ำเย็น

ปริมาณการขายน ้าเย็น (พันตันความเย็นช่ัวโมง) 7,299 5,822 6,948 (5%) 19% 14,185 12,771 (10%) 

ราคาขายน ้าเย็นเฉลี่ย (บาท/ตันความเย็นช่ัวโมง) 6.85 7.34 6.86 0% (7%) 6.96 7.08 2%

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้

รายได้จากการขายไฟฟ้า 239 49 138 (42%) 179% 311 187 (40%) 

รายได้ขายน ้าเย็น 50 43 48 (5%) 12% 99 91 (8%) 

รายได้อ่ืนๆ 24 4 51 119% 1,164% 29 57 88% 

รวมรำยได้ 314 96 237 (25%) 147% 439 333 (24%) 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบอ่ืนๆ 52 19 85 63% 347% 81 104 28%

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 52 19 85 63% 347% 81 104 28%

ค่าบ ารุงรักษา 8 13 13 57% (4%) 17 26 50%

อ่ืนๆ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 9 13 9 (5%) (34%) 24 22 (10%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 69 45 106 54% 136% 122 151 24%

ก ำไรขัน้ต้น 245 51 131 (47%) 156% 317 182 (43%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 78% 53% 55% (23%) 2% 72% 55% (17%) 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

หมายเหตุ: โรงไฟฟ้า VSPP และอื่นๆ ประกอบไปด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค จ ากัด (ISP1) และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ ในไตรมาสที่ 
2 ปี 2564 มีมูลค่า 237 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 141 ล้านบาท หรือร้อยละ 147
จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ เพ่ิมข้ึน 88 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้มากข้ึน เนื่องจากปริมาณความเข้มแสงมากข้ึน

• รำยได้อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 47 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก
สัญญาผู้รับ เหมาออกแบบและก่อสร้ าง (EPC) ของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) ที่เพ่ิมข้ึน 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 237 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 25
จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 101 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมา

จากบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ 
บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน ) ส่งผลให้บริษัทฯ รับ รู้ผล
ประกอบการของ GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา 

• รำยได้ อ่ืน ๆ เ พ่ิม ข้ึน 27 ล้านบาท จากรายได้จากสัญญา
ผู้ รั บ เ ห ม า อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง  ( EPC) ข อ ง บ ริ ษั ท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) เพ่ิมข้ึน 
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ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อ่ืน ๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 106 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 61
ล้านบาท หรือร้อยละ 136 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• การรับรู้ต้นทุนอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น จากต้นทุนงาน EPC ของบริษัท 

ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่นๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 106 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 37
ล้านบาท หรือร้อยละ 54 จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• การรับรู้ต้นทุนอื่นๆ ที่ เ พ่ิมข้ึน จากต้นทุนงาน EPC ของบริษัท 

ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) และค่าบ ารุงรักษาของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ท่ีเพ่ิมขึ้น

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 131 ล้านบาท ลดลง 114 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 จาก
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 สาเหตุหลักจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัท
ย่อยของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยธุรกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของ 
GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 80 ล้านบาท หรือร้อยละ 156 สาเหตุหลัก
จากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีปริมาณความเข้มแสงมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับรายได้อ่ืนๆ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) เพ่ิมขึ้นจากธุรกิจการให้บริการผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ลดลง 106 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯ ได้

ด าเนินการขายหุ้นในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของ GRP เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม  

รายได้อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจากรายได้จากสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 

เพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เพ่ิมขึ้น 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 สาเหตุ
หลักจากการรับรู้ต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น จากต้นทุนงาน EPC และการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ตามจ านวนโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

ของบริษัท ผลิต
และเพ่ิมขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบของ
นอกจากน้ี มีค่าบ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น
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ผลประกอบกำรบริษัท
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ รำยไตรมำส 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 4,091 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
276 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสที่  2 ปี 2564
มีมูลค่า 516 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 79 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก
ไตรมาสที่  2 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา 

• ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 
2,172 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 74 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากไตรมาสที่ 2
ปี 2563

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 987 ล้านบาท 
ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสที่  2 ปี 2564 มี มูลค่า 348 
ล้านบาท เพิ่มข้ึน 64 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากไตรมาสที่ 2 
ปี 2563 โดยสา เห ตุห ลักมาจากผลการด า เนินงานที่ สู ง ข้ึน 
ประกอบกับมีอัตราภาษีที่สูงข้ึน

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 63
ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 2563 ประกอบด้วย 

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเป ล่ียนที่ ยั งไม่ เ กิด ข้ึนจ ริง ลดลง 
7 ล้านบาท

2. ขาดทุนจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 
31 ล้านบาท  

3. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 39 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 4,091 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
179 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสที่  2 ปี 2564
มี มูลค่า 516 ล้านบาท เ พ่ิมข้ึน 82 ล้านบาท หรือร้อยละ 19
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา 

• ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 
2,172 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 119 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีมูลค่า 987 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564

• ค่ ำใ ช้จ่ ำยภำ ษี เ งิ นได้ : ในไตรมาสที่  2 ปี  2 564  มี มู ลค่ า 
348 ล้านบาท ลดลง 105 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากไตรมาส
ที่ 1 ปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราภาษีที่ลดลงหลังจากที่ 
โรงไฟฟ้าโกลว์พลังงาน ระยะที่ 5 กลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ: ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 70
ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ประกอบด้วย

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไม่เกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 20
ล้านบาท 

2. ขาดทุนจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน
14 ล้านบาท

3. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 36 ล้านบาท 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เทียบไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอื่นๆ
(หน่วย : ล้านบาท)

Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปล่ียนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 437 434 516 18% 19% 855 950 11%

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2,098 2,053 2,172 4% 6% 4,172 4,225 1%

ต้นทุนทางการเงิน 991 974 987 (0.4%) 1% 2,032 1,961 (4%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 284 453 348 22% (23%) 537 801 49%

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 5 (2) 68 1,261% (3,503%) 35 66 89%

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3,815 3,912 4,091 7% 5% 7,632 8,003 5%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564



ผลประกอบกำรบริษัท

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีมูลค่า 519 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 409 ล้านบาท หรือร้อยละ 372 
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และเพ่ิมขึ้น 312 ล้านบาท หรือร้อยละ 151 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)

ส่ วน แ บ่ งก าไ รจ าก โ ร งไฟ ฟ้ า
พลังน ้ าไซยะบุรี (XPCL) เ พ่ิมขึ้น 

402 ล้านบาท และ 371 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และ
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ตามล าดับ เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ีมากขึ้นและ
เร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)

ส่วนแบ่งก าไรจากเ งินลงทุนใน NNEG เ พ่ิมขึ้น
28 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เน่ืองจากรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้น
จากโครงการส่วนขยายท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และลดลงเล็กน้อย 3
ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC)

ส่ วน แ บ่ งก าไ รจาก เ งิ นล ง ทุนใน  BIC ลดลง
14 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2

ปี 2563 และ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุจากการ
หยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงาน

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NL1PC ลดลง
3 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และลดลง 

6 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เ น่ืองจากมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าในไตรมาสน้ีจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนท่ีสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้มากขึ้น

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TSR เพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 และลดลง 11 ล้านบาท จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ลดลง 
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ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 25% (59) (28) 343 681% 1,325% (295) 315 207%

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 25% 42 37 28 (33%) (24%) 74 65 (12%) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) 30% 11 42 39 255% (7%) 41 81 98%

บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 40% 14 17 11 (21%) (35%) 29 28 (3%) 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 40% 89 101 90 1% (11%) 177 191 8%

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(ESCE)

33% 13 14 0.1 (99%) (99%) 15 14 (6%) 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด 
(GRP)

50% n/a 24 7 n/a (71%) n/a 31 n/a

รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 110 207 519 372% 151% 42 726 1,629%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน GRP ลดลง 17 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เน่ืองจากมีปริมาณความ
เข้มแสงท่ีลดลงในช่วงฤดูฝน ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ลดลง
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บทวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท, %)

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (ล้านบาท)

+0.2% +0.2%

สินทรัพย์

ณ วัน ท่ี 30 มิถุ นายน 2564 บริ ษัทใหญ่และบ ริ ษัทย่อย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 257,140 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 484 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียด
ของการเพ่ิมขึ้นท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 326 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2

• เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพ่ิมขึ้น 1,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกเงินลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Sheng Yang ในไต้หวัน ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

• ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 550 ล้านบาท หรือร้อยละ 1

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 484 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมี
หน้ีสินรวม มูลค่า 143,593 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 1 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรายละเอียดของ
การเพ่ิมขึ้นท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• หนี้สินหมุนเวียน เ พ่ิมขึ้น 839 ล้านบาท หรือร้อยละ 8
โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้น 729 ล้านบาท

• หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว ลดลง 1,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1 จากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,821 ล้านบาทและหุ้นกู้ลดลง 
4,067 ล้านบาท

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 789 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
โดยมีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ ลดลง 817
ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2564 มี มูล ค่ารวม 113,547 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้ น 
1,679 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
สาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิส าหรับงวดเพ่ิมขึ้น 4,426 ล้านบาท 
เงินปันผลจ่ายลดลง 3,112 ล้านบาท และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
365 ล้านบาท 

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, %)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า)
จ านวน 103,069 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนหน้ีสินหมุนเวียน
จ านวน 19,261 ล้ านบาท หรือ ร้อยละ 19 และห น้ีสิ น
ไม่หมุนเวียนจ านวน 83,808 ล้านบาท หรือร้อยละ 81

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่หมุนเวียน

19,261 ล้ำนบำท | 19%

103,069
เงินกู้ยืมระยะยำว

และหุ้นกู้ ส่วนที่ ไม่หมุนเวียน

83,808 ล้ำนบำท | 81%
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บทวิเครำะห์กระแสเงินสด 

กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) Q2/2564

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,720

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,075)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,998) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน) (353)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (325)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 20,289

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 19,963

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจากสิ้นปี 2563 จ านวน 325 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 3,075 ล้านบาท จาก 1. บริษัทฯ ลงทุน
สินทรัพย์ถาวร 2,383 ล้านบาท 2. เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน 1,009 ล้านบาท 3. เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุน 290 ล้านบาท 
และ 4. เงินปันผลรับและอ่ืนๆ รวม 606 ล้านบาท

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 9,720 ล้านบาท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดจ านวน 
10,468 ล้านบาท และเป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินได้จ านวน 748 ล้านบาท

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้เงินสด
สุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 6,998 ล้านบาท โดยเป็น 1. เงินสด
ได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 13,044
ล้านบาท 2. การช าระคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 
14,816 ล้านบาท 3. เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ในการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน จ านวน 1,961 ล้านบาท 4. เงินปันผลจ่าย 3,184
ล้านบาท และ 5. การช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 81 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

กำรลงทุน (หน่วย : ล้านบาท) Q2/2564

CAPEX และ สินทรัพย์ถำวร (2,383)

เงินสดจ่ำยส ำหรับสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน (1,009)

เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินลงทุน (290)

เงินปันผลรับและอื่นๆ 606
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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)
3.11x 2.93x 2.83x

Q2/63 Q1/64 Q2/64

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  |  %

8.63 

7.77 
8.13 

Q2/63 Q1/64 Q2/64

0.67 0.70 
0.82 

Q2/63 Q1/64 Q2/64

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

1.30x 1.26x 1.26x

0.78x 0.67x 0.70x

Q2/63 Q1/64 Q2/64

2.27x
1.75x

1.44x

Q2/63 Q1/64 Q2/64

1.73x
1.40x

1.09x

Q2/63 Q1/64 Q2/64
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกกำกน ้ำมัน
Energy Recovery Unit (ERU)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน

โครงการมีความคืบหน้า งานด้านวิศวกรรมและการออกแบบมากกว่า 98% ส่วนงานจัดซ้ือ 
ก าลังด าเนินการจัดส่ง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ Boiler ชุดท่ี 1, 2 และ 3 
ความคืบหน้าการก่อสร้างก าลังด าเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ Boiler ท้ัง 3 ชุด, 
โครงสร้าง Steam Turbine Generator, งานฐานราก Pitch Solidification และโครงสร้าง
คอนกรีต Cooling Tower โดยภาพรวมโครงการปัจจุบันมีความก้าวหน้า ร้อยละ 68.6 และ
มีแผนด าเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2566

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความก้าวหน้าทางด้านการออกแบบวิศวกรรม การสั่งซ้ือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
และ การก่อสร้างโดยรวมประมาณร้อยละ 39.4 และก าลังด าเนินงานโครงสร้างงานฐานราก
ส าหรับ Gas Turbine, HRSG และ Pipe Rack ซ่ึงเป็นไปตามแผนงาน

โครงกำร SPP Replacement | Glow Energy Phase 2

โครงกำร

ก ำลังกำรผลิต

ไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต์)

ก ำลังกำรผลิต

ไอน ้ำ

(ตันต่อช่ัวโมง)

สัญญำ PPA 

กับ กฟผ.

(เมกะวัตต์)

โครงกำร SPP Replacement ระยะท่ี 1

• โกลว์ พลังงำน ระยะท่ี 2 192 300 60 (2 สัญญา)

SCOD |  2566

SCOD |  Q4/2565
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APPENDIX

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
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APPENDIX
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) RDF ระยอง GPSC (100%) 9.8 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 (Sheng Yang) พลังงาน
แสงอาทิตย์ ไต้หวัน GPSC (45%) 55.8 25.11 - - TaiPower 2016-21

Avaada
(Solar Power Platform)

พลังงาน
แสงอาทิตย์ อินเดีย GPSC (41.6%) 3,744 1,557.50 579 -

Central and 
State Gov. 
and C&I 

2018-23

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

CFXD 
(Offshore wind farm) พลังงานลม ไต้หวัน GPSC (25%) 595 149 - - TaiPower 2022-24

Private PPA 
(กลุ่มจีพีเอสซี)

พลังงาน
แสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

จ านวนหลายแห่ง

GPSC Gr. 
(100%) 23.40 23.40 2.99 - IU 2018-22

รวมก ำลังกำรผลิต VSPP และอื่น ๆ 4,653 1,878 705 -

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 12,431 6,763 5,340 2,964

Note: - ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564
- ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GLOW, CFXD, Private PPA และ ERU

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
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APPENDIX

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
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง โดยในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิรวม 
418 ล้านบาท  

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(หน่วย: ล้านบาท)

Q2/63 Q1/64 Q2/64
เปล่ียนแปลง +/(-)

6M/63 6M/64
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

ก าไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,896 1,973 2,302 21% 17% 3,476 4,276 23%

บวกกลับ: ค่าตัดจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ GLOW
368 386 418 14% 8% 736 804 9%

Adjusted Net Income 2,264 2,359 2,720 20% 15% 4,212 5,079 21%

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
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