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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565



เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสที่ 1 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

• ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีอย่างตอ่เนื่อง ท าใหบ้รษิทัฯ คงระดับมาตรการป้องกันและการบริหาร
จัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข ้มข้นสูงสุดผ่านศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพรร่ะบาดเช้ือไวรสั (GPSC G-COVID Center)
โดยมีการก าหนดใหพ้ื้นที่กระบวนการผลิตเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ท าให ้บรษิทัฯ สามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภคได้อย่างมี
เสถียรภาพและความมั่นคง ตอบสนองความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

• สถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรสัเซีย-ยูเครน และความตอ้งการใช้พลังงานที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลใหร้าคาพลังงานตา่งๆ ทั้งน ้ามนัดบิ ก๊าซธรรมชาติและ
สินค้าหลายประเภทปรับตัวสูงขึ้น ท าให ้บริษ ัทฯ ได้ร ับผลกระทบจากต้นทุนเช้ือเพลิง ได้แก่ ก๊า ซธ ร รมชา ติและถ่า นห ิน  ที่ ป ร ับ ตัวสูง ขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะการขายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรม แม้ว่าคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.) จะประกาศขึน้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการ
ปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมตัิ (ค่า Ft) 2 ครั้ง จาก -15.32 สตางค์ตอ่หน่วย เป็น 1.39 และ 24.77 สตางคต์่อหนว่ย ในเดือนมกราคม และพฤษภาคม 
ตามล าดบั ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดต้ิดตามการเคลื่อนไหวราคากา๊ซธรรมชาตแิละราคาถ่านหนิอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตหรอื Optimization เพื่อให ้การเดินเครื่องมปีระสิทธภิาพ รวมทั้งมุง่เนน้การด าเนนิการดา้น Synergy เพื่อบริหารจดัการการผลิตและ
ใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้ารว่มกัน โดยการเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่มตี ้นทนุต า่เป็นล าดับแรก หรือ merit order เพื่อลดต้นทุน
การผลิตให ้ได้มากที่สุด รวมถึง Synergy ด้านอื่นๆ เพื่อให ้ได้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย

• เม ื่อวันที่  18 มกราคม 2565 บริษ ัทฯ ได้ช าระค่าห ุน้ของ บริษ ัท โกลบอล รีนิวเอเบ ิล ซินเนอร์ยี่  จ  ากัด (GRSC) ซ่ึงเป็นบริษ ัทย่อยที่บริษ ัทฯ ถือห ุ้น 
ร้อยละ 100 ส าหรับห ุน้จ  านวน 164,990,000 ห ุ้น มูลค่าห ุน้ละ 5 .12 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 845 ล้านบาท และ GRSC ได้ช าระค่าห ุ้นของ
บริษ ัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) จ านวน 28,234,308 ห ุ้น ในราคาห ุน้ละ 66.41 รูปีอินเดีย รวมเป็นจ านวนเงิน 1,875 ล้านรูปีอินเดยี 
หรือเทียบเท่า 841 ล้านบาท ท าให ้สดัสว่นการถอืห ุ้นของบรษิทัฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.62 เป็นรอ้ยละ 42.93 ของทนุทัง้หมดของ AEPL ในวันเดียวกัน

• เม ื่อวันที่  7 กุมภาพันธ ์2565 บริษ ัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายห ุ้นกับบริษ ัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK เพื่อขายห ุ้นในบริษ ัท 
Ichinoseki So lar Power 1 GK (ISP1) ทั้งหมด จ านวนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบ ียนและเร ียกช าระแล้ว โดยการจ าหน่ายห ุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ
เม ื่อวันที่  18 มีนาคม 2565 และบริษทัฯ สามารถรบัรูก้  าไร (หลังห ักภาษีและค่าใช้จ ่ายที่ เกี่ยวข้อง) จากการขายห ุ้น ISP1 จ านวน 592 ล้านบาท

• เม ื่อวันที่  11 กุมภาพันธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้มีมตใิหบ้รษิทัฯ โอนสินทรพัย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่  ให ้แก่ บริษ ัท นูออโว 
พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS) ซ่ึงเป็นบริษ ัทร ่วมทุนที่บร ิษ ัทฯ และบริษ ัท อรุณพลัส จ  ากัด (ARUN PLUS) ถือห ุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 
ตามล าดบั และบรษิ ัทฯ จะด าเนินการการพัฒนา การขาย การด าเนินการ และการลงทนุในธุรกจิผลิตแบตเตอรี่ในอนาคตผ่าน NUOVO PLUS โดย
สินทรัพย์ที่ เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ท ี่บร ิษ ัทฯ จะโอนให ้ NUOVO PLUS ประกอบด้วย

• โครงการโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานก าลังการผลิตเร ิ่มต้น 30 MWh ต่อปี ที่น ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และ

• ห ุ้นสามัญรอ้ยละ 100 ในบริษทั GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือห ุ้นร้อยละ 11.1 ในบริษ ัท Anhui Axxiva New 
Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ก าลังการผลิต 1 GWh ต่อปี รวมถึง 
สัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 บริษ ัทฯ และ ARUN PLUS ได้ช าระคา่ห ุน้ของ NUOVO PLUS ครั้งที่สองตามสัดส่วนการถือห ุน้ มูลค่าห ุน้ละ 50 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 2,100 ล้านบาท

• เม ื่อวันที่  7 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืห ุน้ประจ  าปี 2565 บรษิทั ไทยออยล์ จ  ากัด (มหาชน) (TOP) ได้มีมตอินมุัตกิารจ าหนา่ยห ุน้สามญัของ GPSC

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่  5 ได้กลับมาเดินเครื่องตามปกติตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม 2565 หลังจากที่ม ีการหยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน 
ในช่วง 14 สิงหาคม 2564 – 8 มีนาคม 2565 โดยบริษทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการดา้นประกันภัยที่ยังคงเหลือซ่ึงคาดว่าจะสามารถรับรู ้ในปี 2565

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมกีารหยุดเดนิเครื่องนอกแผนงาน จ านวน 11 วัน เมื่อวันที่  19 มกราคม 2565 – 30 มกราคม 2565 และจ านวน 7 วัน ระหว่าง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – มีนาคม 2565 โดยได้กลับมาเดินเครื่องตามปกติแล้ว

2,819.7

ล้ำนหุ้น

*ภายหลงัธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งฯ ด ังกลา่วแลว้เสรจ็ ปตท. แล ะ SMH จะ
ถ ือห ุ้น GPSC ร วมรอ้ยละ 55.23 โดยคาดวา่ธุรกรรมฯ ด ังกลา่วจะแล ้ว เส ร ็จ
ภายในไตร มาสท ี่  2 ปี  256 5
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ให ้แก่บริษทั ปตท . จ ากัด (มหาชน) (ปตท .) และ/หรือ บริษ ัท สยาม แมนเนจเม้นท์ 
โฮลดิ้ง จ  ากัด (SMH) (SMH เป็นบริษ ัทย่อยที่  ปตท . ถือห ุ้นทัง้หมด) จ านวนรวมทัง้สิน้ 
304,098,630 ห ุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจ านวนห ุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ GPSC เป็นราคารวมรวมทั้งสิ้น 22,351 ล้านบาท ทั้งนี้ 
การซ้ือขายห ุ้นสามญัของ GPSC ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้
สัญญาซ้ือขายห ุน้ได้ส าเรจ็เสรจ็สิ้น และคาดว่าจะสามารถลงนามในสญัญาดังกล่าวได้
ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยภายหลังธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งฯ ดังกลา่ว ปตท. 
และ SMH จะถือห ุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 55 .23 และ TOP จะถือห ุ้น GPSC ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 ของห ุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังแผนภาพด้านขวามือ
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สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ไตรมำสที่ 1 ปี 2565

หม ายเหต :ุ 1. ก  าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ท ี่ไมร่วมคา่ตดัจ าหนา่ย คอื ก  าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ท ี่ไมร่วมคา่ตดัจ าหนา่ย “มูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย ์สทุธทิ ีไ่ดจ้ากการเขา้ซ้ือกจิการ GLOW” (ดรูายละเอยีดเพิ่ มเตมิหนา้ 23)

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ล ้าน บาท, % ) ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร (ล ้าน บาท, %)

ไฟฟ้า + ร ายไดจ้ากสญัญา
เช่ าการเงนิ (IPP)

ไฟฟ้า (S P P+VSPP)

ไอน  ้า

น  ้า เพ่ือการอุตสาหกรรม 
ไนโตร เจน น  ้า เยน็ และอ ื่ น ๆ

YoY +64% YoY +117%

ก ๊าซ ธรรมชาต ิ(IP P)

ก ๊าซธรรมชาต ิ(S PP)

ถ ่านห ิน

ค ่าบ  ารุงรกัษา

ต ้นท ุนอ ื่น ๆ

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) Q1/64 Q4/64 Q1/65

เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รายไดจ้ากการด  าเนนิงาน 16 ,624 22,0 19 27,261 64% 24% 

ต ้นทนุขาย (ไม ่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย) (11 ,285) (18,098) (24,447) 117% 35% 

ก ำไรขั้นต้น 1 5,339 3,920 2,814 (47%) (28%) 

ค ่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร (434) (582) (391) (10%) (33%) 

รายไดจ้ากการด  าเนนิงานอ ื่น 5 5 5 6% 4% 

EB ITDA 4,910 3,343 2,428 (51%) (27%) 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย (2,053) (2,200) (2,135) 4% (3%) 

EB IT 2,856 1,143 293 (90%) (74%) 

ต ้นทนุทางการเงนิ (974) (901) (974) (0%) 8% 

รายได ้และคา่ใช้จา่ยอ ื่น 264 1 ,063 921 249% (13%) 

เง ิน ปันผลรบัและส่วนแบ่งก  าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้

297 201 173 (42%) (14%) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้ (453) (97) 34 (107%) (135%) 

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพิเศษ 1,990 1,409 446 (78%) (68%) 

ก  าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธ ิ 2 68 (68) N/A  (201%) 

ก ำไรสุทธิ 1,992 1,477 377 (81%) (74%) 

ส่วนไดเ้สยีท ี่ไมม่อี  านาจควบคมุ (19) (309) (64) 242% (79%) 

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,973 1,168 313 (84%) (73%) 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ ไม่รวมค่ำตดัจ  ำหนำ่ย
(Adjusted Net Income) 1

2,359 1,571 771 (67%) (51%) 

อัตรำก ำไรขั้นตน้ (%) 32% 18% 10% (22%) (7%) 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 12% 5% 1% (11%) (4%) 

Adjusted Net Income Margin (%) 14% 7% 3% (11%) (4%) 
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QoQ +24% QoQ +35%
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สัดส่วนก ำไรขั้นต้น ไตรมำส 1 ปี 2565 (ล ้าน บาท, %)

ก ำไรขั้นต้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลคา่
2,814 ล้านบาท ลดลง 2,525 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ
47 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และลดลง 1,106
ล้านบาท หรือรอ้ยละ 28 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 

• ก ำไรสุทธขิองบริษทัฯ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 มีจ  านวน 313 ล้านบาท ลดลง 1,660 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 84 เม ื่อเทียบกบั ไตรมำสที่ 1 ปี 2564 โดย
มีสาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง จากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหนิที่ปร ับตวัสูงขึ้นอย่างมาก 
ท าให ้ margin จากการขายไฟฟ้าให ้กบัลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยมีปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคงที่  ปริมาณการ
จ าหน่ายไอน ้าให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปร ิมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้ กฟผ . ลดลง เล็กน้อ ย อย่า งไรก็ต า ม 
ผลการด าเนนิงานในส่วนของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกบัแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ . และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามนัดเีซลแทนกา๊ซธรรมชาติ ท าให ้ margin จากการ
ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกบัในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษ ัทฯ มีการรับรูก้  าไรสุทธหิลงัหกัภาษแีละคา่ใช้จา่ยที่ เกี่ยวขอ้ง จากการขายห ุน้ทัง้หมด ร้อย
ละ 100 ในบริษ ัท อิจ ิโนเซกโิซล่า พาวเวอร์1 จีเค (ISP1) ให ้กับบรษิ ัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2565 
จ านวน 592 ล้านบาท

• ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลง 855 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 73 เม ื่อเทียบกับ ไตรมำสที่ 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานในส่วน
ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง จากราคาก๊าซธรรมชาตแิละถา่นหนิที่ปรบัตัวสงูขึน้อย่างมาก ท าให ้margin จากการขายไฟฟ้าให ้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยมีปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคงที่ แต่ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ . และปริมาณการ
จ าหน่ายไอน ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย ประกอบกับในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษ ัทฯ มีการรบัรูก้  าไรจากการขายห ุน้ทั้งหมด ในบริษทั อิ
จิโนเซกิโซล่า พาวเวอร์1 จีเค (ISP1) ดังที่กล่าวข้างต้น

• บริษ ัทฯ รับรู ้มูลคา่ Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลงัภาษีจ  านวน 483 ล้านบาท ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 ซ่ึงส่วนหลักได้ร ับจากการ
บริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร ่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ด้านต้นทุน การผลิตและการขยายฐานลูกค้า 
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการห ุ้นกู้

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลติอิสระ (IPP) ลดลง 90 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 6 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพรอ้มจา่ย (AP) ลดลง จากโรงไฟฟ้าเก็คโค่
วัน มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน ในไตร
มาส 1 ปี 2565 

• รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าศรรีาชา เพิ่มขึ้น 
ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการ
เร ียกรับไฟฟ้าของ กฟผ . และการจัดการการผลิต โดยใช้
เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าใหม้ ีmargin จาก
การขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

• ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าหว้ยเหาะเพิ่มขึน้ตามปรมิาณการขาย
ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP) ลดลง 991 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหนิที่ปรบัตวัสงูขึ้นอย่างมาก ท าให ้margin จากการขายไฟฟ้า
ให ้กับลูกคา้อุตสาหกรรมลดลง นอกจากนี้ ปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมลดลงจากปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ . ลดลง และ
ปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 
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• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลติอิสระ (IPP) เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 31 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าศรรีาชา เพิ่มขึน้ 
ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ เพิ่ ม ขึ้น  ซ่ึง สอดคล้อ งกับ
แผนการเรยีกรบัไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิต
โดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามนัดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าใหม้ ีmargin
จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 2,823 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 66 โดยมีสาเหตหุลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านห ินที่ปรบัตัวสูงขึ้นอย่างมาก ท าให ้margin จากการขายไฟฟ้า
ให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากนี ้ปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมลดลงจากปรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้ กฟผ. ลดลง  
ขณะที่ปรมิาณการจ าหนา่ยไอน ้าใหก้ับลกูค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

โ รงไฟ ฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ ( I PP)

1 , 333 ล้ ำ นบำท | 4 7%
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส (ต่อ) 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่น ๆ
ลดลง 25 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจ ิโนเซกิ 1 ( ISP1) ลดลง 
เนื่องจากผลิตไฟฟ้าไดป้รมิาณนอ้ยและบรษิทัฯ ได้ด าเนินการขาย
ห ุ้นทั้งหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให ้กับ บ ริษ ัท  CES Iwate 
Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสรจ็เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นแล ะรำยกำรอื่นๆ ในไตรมาสที่  1
ปี 2565 รายได้อื่นมีจ  านวน 932 ล้านบาท ลดลง 1,011 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากใน ไตรมาสที่  4 ปี 2564 บริษ ัทฯ ได้ร ับเงินชดเชย
ความเสียหายจากประกนัภยัจากการหยุดเดินเครื่องนอกแผนของ
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่  5 จ านวน 1,619 ล้านบาท ขณะที่ 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 รับรูก้  าไร (ก่อนหกัภาษี) จากการขายห ุ้น
บริษ ัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) จ านวน 785 ลา้นบาท 
ในส่วนของค่าใช้จ ่ายอื่น และรายการอื่นๆ มีจ  า น วน  3,542
ล้านบาท ลดลง 1,046 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึก
ตัดจ าหนา่ย (Write-off) เครื่องจกัรที่ เสียหายของโรงไฟฟ้าโกลว์ 
พลังงาน ระยะที่  5 มูลค่า 858 ล้านบาท ใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
ในขณะที่ค่าใช้จา่ยภาษีเงินไดล้ดลงตามผลประกอบการที่ลดลง

• เง ินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทรว่มและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 เท่ากับ 173 ล้านบาท ลดลง 
28 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับจาก บริษ ัท  
ราชบุรีเพาเวอร ์จ  ากัด (RPCL) ลดลง 50 ล้านบาท ขณะที่ส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิ ัทรว่มและกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 23 
ล้านบาท

• ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม ลดลง 245 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ที่ลดลง 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่น ๆ
ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากไตรมาสที่  1 ปี 2564
โดยมสีาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อิจ ิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง เนื่องจากผลิตไฟฟ้าไดป้ริมาณนอ้ยและ
บริษ ัทฯ ได้ด า เนินการขายห ุน้ทัง้หมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให ้กับ
บริษ ัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่  18 มีนาคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นและรำยกำรอื่นๆ  ในไตรมา สที่  1
ปี 2565 รายไดอ้ื่นมจี  านวน 932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 662 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากการรับรู ้ก าไร (ก่อนห ักภาษี) จากการขายห ุ้น
บริษ ัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) จ านวน 785 ล้าน
บาท ในขณะที่ ไตรมาสที่  1 ปี 2564 รับรู ้ก าไรจากการขายห ุ้น
บริษ ัท โกลบอล รีนิวเอเบ ิล เพาเวอร์ จ  ากัด (GRP) ในสัดส่วนรอ้ยละ 
50 ให ้แก่บริษทัย่อยของ PTT จ านวน 115 ล้านบาท ในส่วนของ
ค่าใช้จ ่ายอื่น และรายการอื่นๆ มีจ  านวน 3,542 ล้านบาท ลดลง 
373 ล้านบาท สาเหตุหลักจ า กค่าใช้จ ่า ยภา ษี เงินได้ลดลง
ตามผลประกอบการที่ลดลง

• เง ินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเง ินลงทุนในบริษัทร่ว ม
แล ะก ำ ร ร่ ว ม ค้ ำ ใ น ไ ต ร ม า ส ที่  1 ปี  2565 เ ท่ า กั บ 
173 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาท โดยสา เห ตุห ลักม า จ า ก 
ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 บริษ ัทฯ ได้ร ับเงินปันผลจาก บริษ ัท 
ราชบุรีเพาเวอร ์จ  ากัด (RPCL) ลดลง 60 ล้านบาท และส่วนแบง่
ก าไรจากโรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) และ
บริษ ัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (B IC) ลดลง 57 ล้านบาท 
และ 20 ล้านบาท ตามล าดับ จากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่
ปรับตัวสูงขึ้น

• ส่วนได้เส ียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท 

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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รำงวัลที่ไดร้ับในไตรมำสที ่1 ปี 2565 และคำดกำรณเ์ศรษฐกจิปี 2565

รำงวัลทีไ่ดร้ับในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 จนถงึปัจจุบัน

ทิศทำงเศรษฐกจิ ปี 2565

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษ ัทฯ ได้ร ับรำงวลัระดับ Bronze Class จำก S&P Global Sustainability Award ด้วยคะแนนรวมในมิติ
ด้านสังคมสูงที่สุดในกลุม่อุตสาหกรรมสาธารณปูโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) และบรรจุในรายช่ือของ Sustainability Yearbook 2022 จากการ
ประเมินของ S&P Global เป็นปีที่สอง ที่ ได้ร ับการประเมนิใหเ้ป็นธุรกิจที่ม ีความโดดเดน่ในการด าเนนิงานดา้นความยั่งยืนมาอย่างตอ่เนื่อง เป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมินดชันีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ถือเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในระดับสากล ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทยปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกจิไทยปี 2565 จากรอ้ยละ 3.4 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 
3.2 และปรับลดคาดการณเ์ศรษฐกิจไทยปี 2566 จากร้อยละ 4.7 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 4.4 สาเหตุหลักจากผลของสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลให ้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 

อย่างไรกต็าม ธนาคารแหง่ประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตัวได้อย่างตอ่เนื่อง จากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการ
ท่องเที่ยว ขณะที่การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สายพันธุ ์ Omicron คาดว่าจะไมก่ระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเท่าระลอกที่ผ่านมา จากการ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการตา่งๆ เพื่อเปิดรบันกัท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซ่ึงจะช่วยสนับสนนุให ้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนการแพร่
ระบาด 

ขณะที่คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของไทยปี 2565 ปรับขึน้จากร้อยละ 1.7 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุหลักมาจากราคา
พลังงานที่ปรบัสูงขึน้มาก และประเมินว่าจะอยู่ในระดบัที่สูงกวา่กรอบเป้าหมายที่ระหว่างร้อยละ 1 – 3 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงไตรมาสที่  2  
และ 3 ปี 2565 ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงตน้ปี 2566 จากแนวโนม้ราคาพลังงานและสนิคา้โภคภณัฑ์ที่คาดว่าจะไม่ปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่อง

ค่ำเอฟที เม ื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห ็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัต ิ(ค่า Ft) ที่ผ่านกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็แล้ว ส าหรับการเรยีกเกบ็รอบเดอืนพฤษภาคมถงึสิงหาคม 2565 ที่  24.77 สตางค์ต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้นจากรอบกอ่นหน้า 23.38 สตางคต์่อหนว่ย โดยมีสาเหตหุลักมาจากตน้ทุนเช้ือเพลิงที่ ใช้ผลติไฟฟ้ามคีวามผนัผวนและมีราคาสูงขึน้ อันเนื่องมาจาก
วิกฤตราคาพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัตกิารณ ์อย่างไรกต็าม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตพลังงานโลก และ
ความไม่แนน่อนของเศรษฐกิจ กกพ. ได้พิจารณาบรหิารจดัการต้นทนุเช้ือเพลิงใหต้ า่ท ี่สุด เช่น การรบัซ้ือไฟฟ้าพลงังานทดแทนเพิ่มเติมจากกลุ่มโรงไฟฟ้าที่

มีความพรอ้มจ่ายไฟฟ้า การปรบัลดภาษสีรรพสามิตน า้มนัเพื่อลดผลกระทบราคาพลงังานภายในประเทศ และใช้หลักการทยอยปรบัขึ้นคา่ Ft แบบขัน้บนัไดใน
ปี 2565 - 2566



7

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

ผลประกอบกำร (หน ่วย : ล้านบาท) Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ค ่าความพรอ้มจา่ย (Availability Payment: AP) 1 ,087 1 ,453 1 ,210 11% (17%) 

ค ่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 2,548 5,575 8,516 234% 53% 

เง ินร ับเพ่ือน  าสง่กองทนุพัฒนาไฟฟ้า 6 7 12 103% 70% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 3,641 7,035 9,738 168% 38% 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงนิ 145 227 160 10% (30%) 
รายไดจ้ากการขายน  า้เพ่ือการอุตสาหกรรม 0 0 (2) N/A N/A

รวมรำยได้ 3,786 7,262 9,896 161% 36% 

ต้นทุนวัตถดุบิ

ก ๊าซธรรมชาต¹ิ 1 ,669 556 451 (73%) (19%) 

ถ ่านหนิ 768 1,431 2,140 179% 50% 

อ ื่น  ๆ 48 3,409 5,606 N/A 64% 

รวมต้นทุนวตัถุดบิ 2,484 5,397 8,197 230% 52% 

ค่าบ ารุงรกัษา 148 251 187 26% (26%) 

อ ื่น  ๆ  (ไม ่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย) 135 191 179 33% (6%) 

รวมต้นทุนขำยสนิคำ้และกำรให้บริกำร 2,767 5,840 8,563 209% 47% 

ก ำไรขั้นต้น 1,019 1,423 1,333 31% (6%) 

อัตรำก ำไรขั้นต้น 27% 20% 13% (13%) (6%) 

หม ายเหต :ุ 1. รวมคา่ขนสง่กา๊ซผ่านทอ่ ซ่ึงเป็นตน้ทนุคงท ี่ (fixed cost)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบตอ่รำยได้ Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

อัตรำค่ำควำมพร้อมจำ่ย (%)

อ ัตราคา่ความพรอ้มจา่ย - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 100% 63% 84% (16%) 21% 

อ ัตราคา่ความพรอ้มจา่ย – โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพีพี 76% 93% 99% 22% 6% 

อ ัตราคา่ความพรอ้มจา่ย - โรงไฟฟ้าเกค็โคว่นั 59% 96% 76% 16% (21%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปร ิมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าศรรีาชา 581 472 789 36% 67% 

ปร ิมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพีพี 269 148 93 (65%) (37%) 

ปร ิมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าเกค็โคว่นั 846 1,408 1 ,085 28% (23%) 

ปร ิมาณการขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 91 83 107 17% 29% 

รวมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ 1,787 2,111 2,074 16% (2%) 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ย

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 2.12 3.44 4.77 125% 39% 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565



GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมา สที่  1
ปี 2565 มีมูลค่า 9,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,634 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 36 จากไตรมาสที่  4 ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพิ่มขึ้น 2,631 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เพิ่มขึ้นตามปรมิาณการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ . ที่ เพิ่มขึ้น และ
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรายได้ค่าควา ม
พร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ที่ เพิ่ ม ขึ้น เล็กน้อ ย 
เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องตามแผนงานในเดือนพฤศจิกายน 
2564

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 73 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง 280 ล้านบาท 
จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ขณะที่  รายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วนัที่เพิ่มขึ้น 
164 ล้านบาท จากรายได้คา่พลังงานไฟฟ้า (EP) ที่ เพิ่มขึ้นจาก
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ เพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้าที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วนั 
ใ น
ไตรมาส 1 ปี 2565 ซ่ึ ง ท าให ้ร า ยได้ค่า ควา มพร้อมจ่า ย 
(Availability Payment: AP) ลดลง และรายได้ของโรงไฟฟ้า
ห ้วยเหาะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรม า สที่  1
ปี 2565 มีมูลค่า 9,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,110 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 161 จากไตรมาสที่  1 ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพิ่มขึ้น 4,414 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เพิ่มขึ้นตามปรมิาณการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ . ที่ เพิ่มขึ้น และ
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึน้  ในขณะที่รายไดค้า่ความพรอ้มจา่ย 
(Availability Payment: AP) ลดลงเล็กนอ้ยจากการหยุดเดินเครื่อง
นอกแผนงาน 4 วัน ในเดือนมีนาคม 2565

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เพิ่มขึ้น  1,694 ล้า นบ า ท 
สาเหตุหลักจากรายไดข้องโรงไฟฟ้าเก็คโคว่ันที่เพิ่มขึน้ 1,324 ล้าน
บาท จากรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามแผนการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึน้ ประกอบ
กับรายได้ค่าความพร้อมจ่า ย (Availability Payment: AP) 
ที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2564 โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมี
การหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน ขณะที่ ในไตรมาส 
1 ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน 
นอกจากนีร้ายไดข้องโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพพีีเพิ่มขึน้ 327 ล้านบาท 
จากราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ เพิ่มสูงขึ้น แม้ปริมาณการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ . ลดลง

ต้นทุนขำยสนิค้ำและกำรใหบ้ริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบตอ่ตน้ทนุขำยสินคำ้และ
กำรให้บริกำร

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปร ิมาณการใช้กา๊ซธรรมชาตขิอง GPSC (‘000 MMBTU) 4,526 130 25 (99%) (81%) 
ปร ิมาณการใช้กา๊ซธรรมชาตขิอง GLOW (‘000 MMBTU) 1 ,890 1,102 666 (65%) (40%) 

ถ่ำนหิน

ปร ิมาณการใช้ถา่นหิน (Ton JPU) 298,919 503,052 397,388 33% (21%) 

ราคาเฉลี่ยถา่นหิน ไม ่รวมคา่ขนสง่ (USD/Ton JPU) 68.7 95.7 161.7 136% 69% 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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เปรียบเทียบตน้ทนุขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให ้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลคา่ 8,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,724 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 47 จากสาเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 105 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการใช้น า้มันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลกัแทนกา๊ซธรรมชาติของ
โรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหนิ เพิ่มขึ้น 709 ล้านบาท เนื่องจากราคาเฉลี่ย
ถ่านห ินเพิ่มขึน้รอ้ยละ 69 ในขณะที่ปร ิมาณการใช้ถ่านห ินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง ร้อยละ 21 จากการหยุดซ่อมบ า รุ ง
นอกแผนงานจ านวน 18 วัน ในไตรมาส 1 ปี 2565

• วัตถุดิบอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 ,197 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
โรงไฟฟ้าศรีราชามปีรมิาณการขายไฟฟ้าให ้กฟผ . เพิ่มขึ้น และ
มีการใช้น ้ามันดีเซล เป็ น เช้ือ เพลิงห ลัก แทนก๊า ซธร รมชา ติ 
ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ . 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให ้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสที่  1 ปี 2565 มีมูลค่า 8 ,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ,796 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 209 จากสาเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ  ลดลง 1,217 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการใช้น ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักแทนกา๊ซธรรมชาติ
ของโรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหนิ เพิ่มขึ้น 1,372 ล้านบาท เนื่องจากราคาเฉลี่ย
ถ่านห ินเพิ่มขึน้รอ้ยละ 136 ในขณะที่ปริมาณการใช้ถ่านห ินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพิ่มขึ้นร ้อยละ 33 เน ื่องจ า กในไตรม า ส 1
ปี 2564 โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
จ านวน 37 วัน 

• วัตถุดิบอื่นๆ เพิ่มขึ้น 5 ,558 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการใช้น ้ามันดีเซลของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้า
โกลว์ ไอพีพี เป็นเช้ือเพลิงหลักแทนกา๊ซธรรมชาต ิตามแผนการ
เร ียกรับไฟฟ้าของ กฟผ . 

ก าไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มีมูลค่า 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท  ห รือ ร้อ ยละ 31 จ า ก
ไตรมาสที่  1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
แผนการเรยีกรบัไฟฟ้าของ กฟผ . และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลงิน า้มันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าใหม้ ี margin จากการขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW อยู่ในระดับเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ก าไรขั้นตน้ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากรายไดค้่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
แผนการเรยีกรบัไฟฟ้าของ กฟผ . และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลงิน า้มันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าใหม้ ี margin จากการขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องตามแผนงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมรีายไดค้่าความพร้อมจา่ย (AP) ลดลง จากการหยุด
ซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน ในไตรมาส 1 ปี 2565 และรายได้คา่พลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง ตามปริมาณ
การเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ . ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ก าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าห ้วยเหาะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอสิระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 9,075 10 ,051 11 ,853 31% 18% 

รวมรายไดจ้ากการขายไอน  า้ 3,448 4,311 5,115 48% 19% 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอ์ ื่น ๆ 219 215 251 14% 17%

รวมรำยได้ 12,742 14,577 17,218 35% 18% 

ต้นทุนวัตถดุบิ

ก ๊าซธรรมชาต ิ 6,590 9,523 13,005 97% 37% 

ถ ่านหิน 626 872 1 ,391 122% 60% 

วัตถ ุดบิอ ื่น ๆ 216 384 760 252% 98% 

รวมต้นทุนวัตถดุิบ 7,432 10,778 15,157 104% 41% 

ค่าบ ารุงรกัษา 334 519 355 6% (32%) 

อ ื่น  ๆ  (ไม ่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย) 707 842 261 (63%) (69%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 8,473 12,140 15,772 86% 30% 

ก ำไรขั้นต้น 4,269 2,437 1,446 (66%) (41%) 

อัตรำก ำไรขั้นต้น 34% 17% 8% (25%) (8%) 

ปัจจัยหลักทีส่ ่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปร ิมาณการขายไฟฟ้าของ GPSC (GWh) 1 ,140 1,127 1 ,147 1% 2% 

ปร ิมาณการขายไฟฟ้าของ GLOW (GWh) 2,009 2,044 1 ,991 (1%) (3%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวม (GWh) 3,149 3,171 3,138 (0.3%) (1%)

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ย

ราคาขายไฟฟ้ารวมเฉลี่ย (บาท/kWh) 2.88 3.17 3.78 31% 19% 

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปร ิมาณการขายไอน  า้ของ GPSC (พันตนั) 1 ,713 1,741 1 ,814 6% 4% 

ปร ิมาณการขายไอน  า้ของ GLOW (พันตนั) 1 ,992 2,000 1,896 (5%) (5%) 

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำรวม (พันตัน) 3,705 3,741 3,710 0.1% (0.8%)

รำคำขำยไอน ้ำเฉลี่ย

ราคาขายไอน  า้รวมเฉลี่ย (บาท/ตนั) 931 1,153 1 ,379 48% 20% 
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มี
มูลค่า 17,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,476 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 35 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 2,237 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตจุากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปร ับตัวสูงขึ้นท าให ้ราคา
ไฟฟ้ารวมเฉลี่ยและราคาไอน ้าที่ ขายให ้กับลูกค้าอุตสาหกร รม
เพิ่มขึ้น ประกอบกบัปริมาณจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้รวมเพิ่มสงูขึน้ 
ท าให ้รายไดร้วมของศนูย์ผลิตสาธารณูปการระยอง เพิ่มขึ้น 1,501
ล้านบาท และรายไดร้วมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ 
เพิ่มขึ้น 736 ล้านบาท จากปริมาณการขายไอน ้าให ้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้น แม้ปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้ารวมจะลดลง

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มขึ้น 2,239 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตจุากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านห ินที่ปร ับตัว
สูงขึ้น ท าให ้ราคาไฟฟ้ารวมเฉลี่ย และราคาไอน า้ที่ขายใหก้ับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปร ิมาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม
ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ . ลดลง แม้ว่า
ปริมาณการขายไฟฟ้าใหก้ับลูกคา้อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม 
อีกทั้งปริมาณการจ าหนา่ยไอน ้าใหก้ับลูกคา้อุตสาหกรรมมปีรมิาณ
ลดลง

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มี
มูลค่า 17,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพิ่มขึ้น 1,278 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตจุากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปร ับตัวสูงขึ้นท าให ้ราคา
ไฟฟ้ารวมเฉลี่ยและราคาไอน ้าที่ ขายให ้กับลูกค้าอุตสาหกร รม
เพิ่มขึ้น ประกอบกบัปริมาณจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้รวมเพิ่มสงูขึ้น
ท าให ้รายไดร้วมของศนูย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มขึ้น 1,086
ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ 
เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท แม้จะมปีรมิาณการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน ้า
รวมที่ลดลง

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มขึ้น 1,363 ล้า น
บาท โดยมีสาเหตจุากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านห ินที่ปรับตัว
สูงขึ้น ท าให ้ราคาไฟฟ้ารวมเฉลี่ย และราคาไอน า้ที่ขายใหก้ับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให ้ กฟผ . 
และปริมาณการจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน ้าใหก้ับลูกค้าอุตสาหกรรม
ลดลง

ต้นทุนขำยสนิค้ำและกำรใหบ้ริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ปัจจัยหลักทีส่ ่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำ
และกำรให้บริกำร

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปร ิมาณการใช้กา๊ซธรรมชาตขิอง GPSC (‘000 MMBTU) 13,074 12,907 13,455 3% 4% 

ปร ิมาณการใช้กา๊ซธรรมชาตขิอง GLOW (‘000 MMBTU) 16 ,198 15,879 13,239 (18%) (17%) 

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติรวม (‘000 MMBTU) 29,272 28,786 26,694 (9%) (7%)

รำคำเฉลี่ยก๊ำซธรรมชำติ

ราคากา๊ซธรรมชาตริวมเฉลี่ย (บาท/MMBTU) 225 331 487 116% 47% 

ถ่ำนหิน

ปร ิมาณการใช้ถา่นหินของ GLOW (Ton JPU) 265,257 258,630 236,641 (11%) (9%) 

ราคาเฉลี่ยถา่นหิน ไม ่รวมคา่ขนสง่ (USD/Ton JPU) 69.4 144.2 176.5 154% 22% 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 
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เปรียบเทียบตน้ทนุขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขายสินค้าและการใหบ้ริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลคา่ 15 ,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,299 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 86 จากสาเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพิ่มขึ้น 6,415 ล้านบาท (GPSC 2,605 
ล้านบาท และ GLOW 3,810 ล้านบาท) จากราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 116 แม้ว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ลดลงร้อยละ 9

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพิ่มขึ้น 765 ล้านบาท โดยมีสา เห ตุห ลัก
มาจากราคาถ่านห ินเฉลี่ยที่ปร ับตัวเพิ่มขึ้นร ้อยละ 154 แม้ว่า
ปริมาณการใช้ถ่านห ินลดลงร้อยละ 11

ต้นทุนขายสินค้าและการใหบ้ริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลคา่ 15 ,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,632 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 30 จากสาเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพิ่มขึ้น 3,482 ล้านบาท (GPSC 1,406 
ล้านบาท และ GLOW 2,076 ล้านบาท) จากราคากา๊ซธรรมชาติ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47 แม้ว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ลดลงร้อยละ 7

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหนิ เพิ่มขึ้น 519 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาถ่านหนิเฉลี่ยที่ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 แม้ว่าปรมิาณการใช้
ถ่านห ินลดลงร้อยละ 9

ก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มีมูลคา่ 1,446 ล้านบาท ลดลง 2,823 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 66 จาก ไตรมาสที่  1
ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาตแิละถา่นหนิที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ท าให ้ margin จากการขายไฟฟ้าให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ลดลง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณการจ าหนา่ยไฟฟ้ารวมลดลงเล็กนอ้ยจากปรมิาณการจ าหนา่ยไฟฟ้าให ้ กฟผ . ลดลง  ขณะที่

ปร ิมาณการจ าหน่ายไอน ้าให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เม ื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง 991 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคากา๊ซธรรมชาติและถ่านห ินที่ปร ับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ท าให ้ margin จากการขายไฟฟ้าให ้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากนี้ 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มปีริมาณการจ าหนา่ยไฟฟ้ารวมลดลงจากปรมิาณการจ าหนา่ยไฟฟ้าให ้กฟผ . ลดลง และมีปริมาณการจ าหนา่ยไอน ้าใหก้บั
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบตอ่รำยได้ Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ไฟฟ้ำ

ปร ิมาณการขายไฟฟ้า (GWh) 5 13 8 62% (36%) 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kWh) 9.38 7.70 6.31 (33%) (18%) 

น ้ำเย็น

ปร ิมาณการขายน  า้เยน็ (พันตนัความเยน็ช่ัวโมง) 5,822 5,651 5,680 (2%) 1% 

ราคาขายน  า้เยน็เฉลี่ย (บาท/ตนัความเยน็ช่ัวโมง) 7.34 7.70 8.11 10% 5% 

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (VSPP) และอื่นๆ 

ผลประกอบกำร (หน ่วย : ล้านบาท) Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รำยได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 49 103 54 9% (48%) 

รายได ้ขายน  า้เย็น 43 43 46 8% 6% 

รายไดอ้ ื่น ๆ 4 33 48 N/A 43% 

รวมรำยได้ 96 179 147 53% (18%) 

ต้นทุนวัตถดุบิ

ก ๊าซธรรมชาตแิละวัตถดุบิอ ื่น ๆ 19 28 88 366% 211% 

รวมต้นทุนวัตถดุิบ 19 28 88 366% 211% 

ค ่าบ ารุงรกัษา 13 27 21 63% (20%) 

อ ื่น  ๆ  (ไม ่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย) 13 64 2 (85%) (97%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 45 119 112 148% (6%) 

ก ำไรขั้นต้น 51 61 36 (30%) (41%) 

อัตรำก ำไรขั้นต้น 53% 34% 24% (29%) (10%) 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (VSPP) และอื่นๆ 

หม ายเหต :ุ โรงไฟฟ้า VSPP และอ ื่นๆ ประกอบไปดว้ยบรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั (CHPP) บรษิทั อจิิโนเซก ิโซลา่ พาวเวอร ์1 จีเค จ ากดั (ISP1) และโครงการบร ิหารจัด ก ารขยะครบวงจร

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ต้นทุนขำยสนิค้ำและกำรใหบ้ริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (VSPP) และอืน่ๆ 

เปรียบเทียบตน้ทนุขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบรกิารของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่น ๆ ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มี มู ลค่า  112 ล้า นบ า ท  ลดลง 
7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท ที่ เพิ่มขึ้น จากสัญญา

ผู้ร ับเหมาออกแบบและก่อสรา้ง (EPC) ของบรษิทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 

• กำรรับรู้ต้นทุนอื่นๆ ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจ า ก โคร งกา ร
โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ตามปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินคา้และบรกิารของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่น ๆ ในไตรมาสที่  1 ปี 2565 มีมูลค่า 112 ล้า นบ า ท  เพิ่ ม ขึ้น 
67 ล้านบาท หรือร้อยละ 148 จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• ต้นทุนขำยสนิค้ำและบรกิำรของบริษทั เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลัก

จากสัญญาผู้รบัเหมาออกแบบและกอ่สรา้ง (EPC) ของบรษิทั ผลติ
ไฟฟ้าและพลังงานรว่ม จ ากัด (CHPP) และโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิง RDF ตามปรมิาณการขายไฟฟ้าที่ เพิ่มมากขึ้น ภายหลัง
การเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ 

ก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลคา่ 36 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สาเหตุหลกัจากรายไดข้องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อจิโินเซก ิ1 (ISP1) ลดลง เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษ ัทฯ 
ได้ด า เนินการขายห ุ้นทัง้หมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให ้กับบริษ ัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565

เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ก าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ  ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 เน ื่องจาก
รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจ ิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง ผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษ ัทฯ ได้ด าเนินการขายห ุ้นทั้งหมด ใน ISP1
ดังที่กล่าวข้างต้น

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ ในไตรมาส
ที่  1 ปี 2565 มีมูลคา่ 147 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 18
จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 49 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมา

จากรายไดข้องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อจิโินเซกิ 1 (ISP1) ลดลง  
เนื่องจากผลิตไฟฟ้าไดป้รมิาณนอ้ยและบรษิทัฯ ได้ด าเนนิการขายห ุ้น
ทั้งหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให ้กับบริษ ัท CES Iwate Taiyoko
Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565

• รำยได้อื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผู้ร ับเหมาออกแบบและก่อ สร้า ง  (EPC) ของบ ริษ ัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ  ในไตรมาสที่ 
1 ปี 2565 มีมูลค่า 147 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 53
จากสาเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลัก

รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF เพิ่มขึ้น ตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ ภายหลังการเปิดด าเนินงาน
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2564 ขณะที่รายได้ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อจิโินเซก ิ1 (ISP1) ลดลง เนื่องจาก
ผลิตไฟฟ้าได้ปรมิาณน้อยและบริษทัฯ ได้ด าเนนิการขายห ุน้ทัง้หมด 
ร้อยละ 100 ใน  ISP1 ให ้กับ บ ริษ ัท  CES Iwate Taiyoko
Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565

• รำยได้อื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผูร้ ับเหมาออกแบบและก่อสรา้ง (EPC) ของบริษ ัท ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ผลประกอบกำรบรษัิท

ค่ำใช้จ ่ำยอืน่ๆ 

เปรียบเทียบคำ่ใช้จ ่ำยอืน่ๆ รำยไตรมำส 

ค ่าใช้จ ่ายอ ื่นๆ ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า 3,535 ล้านบาท ลดลง 
377 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 10 โดยม ีรายละเอ ียด ด ังน ี้

• ค่ำใช้จ ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร : ในไต ร ม าสท ี่  1 ปี  256 5
ม ีมูลค ่า 391 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 10 จาก
ไตรมาสท ี่  1 ปี 2564 โดยม ีสาเหต ุหลักจากค ่าใช้จ ่ายพน ัก ง าน
ท ี่ลดลง 

• ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไต ร ม าสท ี่  1 ปี  256 5
ม ีมูลค ่า 2,135 ล้านบาท เพ่ิมข ึ้น 82 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 4 จาก
ไตรมาสท ี่  1 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า 974 ล้านบาท

• ค่ำใช้จ ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลคา่ -34 ล้านบาท 
ลดลง 487 ล้านบาท จากไตรมาสท ี่ 1 ปี 2564 ตามผลประกอบการ
ท ี่ลดลง

• ก ำไร/ขำดทุน จ ำกอัต รำแลก เปลี่ ยน สุท ธิ :  ในไต ร ม าสท ี่  1
ปี 2565 ม ีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข ึ้น 
70 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2564 ประกอบด ้วย 

1 . ขาดท ุนจากอ ัตราแลกเปลี่ยนท ี่ยังไม ่ เก ิด ข ึ้น จ ร ิง  เพ่ิม ข ึ้น 
95 ล้านบาท

2. ก  าไรจากการประเมนิราคาตลาดของตราสารอน ุพันธ ์ เพ่ิมข ึ้น 
10 ล้านบาท  

3. ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท ี่ เก ิดข ึ้นจร ิง เพ่ิมข ึ้น 15 ล้านบาท

ค ่าใช้จ ่ายอ ื่นๆ ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า 3,535 ล้านบาท ลดลง  
177 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 5 โดยม ีรายละเอ ียด ด ังน ี้

• ค่ำใช้จ ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร : ในไต ร ม าสท ี่  1 ปี  256 5
มมีูลค ่า 391 ล้านบาท ลดลง 191 ล้าน บาท  หร ือ ร ้อ ยล ะ  33
จากไตรมาสท ี่  4 ปี 2564 สาเหต ุหลักมาจากไตรมาส 4 ปี 2564 ม ี
ค่าใช้จ ่ายเพ่ิมข ึน้ในการจดัจา้งท ี่ปรกึษาและคา่ใช้จา่ยเก ี่ยวกบักจิกรรม
และการประชาสัมพันธ ์

• ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า 
2,135 ล้าน บาท  ลด ลง  64 ล้าน บาท  หร ือ ร ้อ ยล ะ  3 จ าก
ไตรมาสท ี่  4 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า 974 ล้านบาท 
เพ่ิมข ึ้น 73 ล้านบาท หร ือร ้อยละ 8 จากไตรมาสท ี่  4 ปี 2564

• ค่ำใช้จ ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท ี่ 1 ปี 2565 ม ีมูลค ่า -34 ล้านบาท
ลดลง 131 ล้านบาท จากไตรมาสท ี่ 4 ปี 2564 ตามผลประกอบการ
ท ี่ลดลง

• ก ำไร/ขำดทุน จ ำกอัต รำแลก เปลี่ ยน สุท ธิ :  ในไต ร ม าสท ี่  1
ปี 2565 ม ีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข ึ้น
136 ล้านบาท จากไตรมาสท ี่  4 ปี 2564 ประกอบด ้วย

1 . ขาดท ุนจากอ ัตราแลกเปลี่ยนท ี่ยังไม ่ เก ิด ข ึ้น จ ร ิง  เพ่ิม ข ึ้น 
187 ล้านบาท 

2. ก  าไรจากการประเมนิราคาตลาดของตราสารอนพัุนธ ์เพ่ิมข ึน้  16
ล้านบาท

3. ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท ี่ เก ิดข ึ้นจร ิง เพ่ิมข ึ้น 34 ล้านบาท 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ค่ำใช้จ ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอื่นๆ
(หน ่วย : ล้านบาท)

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)
YoY QoQ

ค ่าใช้จา่ยในการขายและการบรหิาร 434 582 391 (10%) (33%)

ค ่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย 2,053 2,200 2,135 4% (3%)

ต ้นทนุทางการเงนิ 974 901 974 (0%) 8%

ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้ 453 97 (34) (107%) (135%)

ขาดทนุ (ก  าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธ ิ (2) (68) 68 N/A 201%

รวมค่ำใช้จ ่ำยอื่นๆ 3,912 3,712 3,535 (10%) (5%)

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565



ผลประกอบกำรบรษัิท

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิ ัทรว่มและการรว่มคา้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มมูีลคา่ 143 ลา้นบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แต่เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)
ส่วนแบ่งก าไรเงินลงทนุใน XPCL เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่  1 ปี 2564 เนื่องจากปริมาณน ้าที่

เพิ่มขึ้น ส่งผลให ้ผลิตไฟฟ้าไดเ้พิ่มขึน้ และเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลง 36 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลักจาก
ปริมาณน ้าลดลงตามฤดูกาล

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NNEG ลดลง 57 ล้านบาท 
จากไตรมาสที่  1 ปี 2564 และลดลง 19 ล้า นบ า ท 
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากราคา
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน B IC ลดลง 20 ล้าน
บาท จากไตรมาส 1 ปี 2564 และลดลง 6 ล้านบาท 
จากไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากราคา
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลกิ 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน NL1PC เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
3 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก
จากค่าเงินกีบอ่อนตัว ในขณะที่ลดลงเล็กน้อ ยจ า ก
ไตรมาสที่  4 ปี 2564

บริษัท ไทยโซล่ำร ์รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน TSR ลดลง 8 ล้านบาท
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพราะคา่ใช้จา่ยภาษทีี่ เพิ่มขึน้

จากส่วนที่ทยอยหมด BOI และเพิ่มขึน้ 28 ลา้นบาท จากไตรมาสที่ 4 ปี
2564 จากการปรับปรุงประสิทธภิาพการท างานของแผงโซล่ารเ์ซลล์ใหด้ขี ึน้
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ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

บร ิษัท ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ  ากดั (XPCL) 25% (28) 37 1 102% (98%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บร ิษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ  ากดั (B IC) 25% 37 23 17 (54%) (26%)

บร ิษัท ผลติไฟฟ้านวนคร จ  ากดั (NNEG) 30% 42 4 (15) (136%) (442%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ

บร ิษัท อ ีสเทริน์ซีบอรด์ คลีน เอ ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั (ESCE) 33% 14 6 7 (49%) 24%

บร ิษัท ไฟฟ้าน  า้ลิก 1 จ  ากดั (NL1PC) 40% 17 21 20 12% (6%)

บร ิษัท ไทยโซลา่ร ์ร ีนวิเอเบลิ จ  ากดั (TSR) 40% 10 1 65 93 (8%) 43%

บร ิษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) 43% N/A (25) (2) N/A 94%

บร ิษัท โกลบอล ร ีนวิเอเบิล เพาเวอร ์จ  ากดั (GRP) 50% 24 (11) 22 (8%) 296%

รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทนุในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ 207 120 143 (31%) 19%

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน GRP ลดลงเล็กน้อย 
2 ล้านบาท จากไตรมาสที่  1 ปี 2564 และเพิ่มขึ้น 

33 ล้านบาท จากไตรมาสที่  4 ปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ ่ายในการขาย
และการบริการลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 

บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน AEPL เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท 
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เนื่องจากรับรูผ้ลการด าเนนิงาน

จากโครงการที่เปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้AEPL ได้ด าเนินการ
Refinancing เพื่อลดอตัราดอกเบีย้และตน้ทุนการเงนิในระยะยาว โดยไตรมาส
นี้จะได้รบัผลกระทบคา่ใช้จา่ยและค่าธรรมเนียมในการด าเนนิการที่สูงขึน้

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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บทวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล ้าน บาท, %)

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ย (ล ้าน บาท)

(0.7%)

หนี้ส ิน 

ณ วันที่  31 มีน า คม 2 5 6 5 บ ริษ ัทใหญ่และบ ริษ ัท ย่อ ย
มีหนี้สินรวม มูลค่า 150,206 ล้านบาท ลดลง 2,426 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 2 จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียด
ของการลดลงที่ม ีสาระส าคัญ มีดังนี้

• หนี้ส ินหมุนเว ียน เพิ่มขึ้น 1,474 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 11 จาก
เจ ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 2,060 ล้านบาท และเจ ้าหนี้อ ื่นเพิ่มขึ้น 
1,994 ล้านบาท

• หุ้นกูแ้ละเง ินกู้ย ืมระยะยำว ลดลง 3,558 ล้า นบ า ท  ห รือ 
ร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

• หนี้ส ินไม่หมุนเว ียนอื่น ลดลง 342 ล้านบาท หรือร้อยละ 1
โดยมีสาเหตหุลักมาจากหนีส้ินตราสารอนพุันธ์ลดลง 353 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือห ุ้นของบริษ ัทใหญ่และบ ริษ ัท ย่อ ย ณ วันที่  
31 มีนาคม 2 5 6 5 มี มู ลค่า ร วม  118,241 ล้า นบ า ท  เพิ่ ม ขึ้น
493 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 0.3 จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564
สาเหตุหลักมาจากก าไร สะสมส่วนที่ ยังไม่ ได้จ ัด สร ร เพิ่ ม ขึ้น
313 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วน ของ ผู้ถือ ห ุ้น เพิ่ ม ขึ้น 
72 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือห ุ้นที่ ไม่มีอ  านาจควบคุมเพิ่ ม ขึ้น 
97 ล้านบาท

หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุน้ (ล ้าน บาท, %)

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 บริษ ัทใหญ่และบริษ ัทย่อย
มีเงินกู้ยืมที่มภีาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า )
จ านวน 106,075 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนหนีส้ินหมุนเวียน
จ านวน 9,359 ล้า นบ า ท  ห รือ ร้อ ยละ 9 และห นี้สิน
ไม่หมุนเวียนจ านวน 96,715 ล้านบาท หรือร้อยละ 91

เ ง ิ น ก ู้ ยืมระยะสัน้ และ

เง ิ น ก ู้ ยืมระยะยำว ส่วนท ี่ หมุน เวียน

9 , 35 9 ล้ ำนบำท | 9 %

106,075
เง ิ น ก ู้ ยืมระยะยำว

แล ะหุ้ น ก ู้ ส่วนท ี่ ไม่ห มุน เ วียน

9 6 , 7 15  ล้ ำนบำท | 9 1 %

(0.7%)

สินทรัพย์

ณ วันที่  31  มีน า คม  2 5 6 5 บ ริษ ัทใหญ่และบ ริษ ัท ย่อ ย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 268,447 ล้านบาท ลดลง 1,932 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1 จาก ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียดของ
การลดลงที่มสีาระส าคัญ มีดังนี้

• เง ินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเง ินสด เพิ่มขึ้น 4,851 ล้านบ า ท 
หรือร้อยละ 35 จากการขายเงินลงทนุในบรษิทั Ichinoseki So lar 
Power 1 GK (ISP1)

• เง ินลงทนุบรษิัทในเครอื เพิ่มขึ้น 1,595 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกเงินลงทุนในบ ริษ ัท  Avaada
Energy Private Limited (AEPL) ประเทศอินเดีย และบ ริษ ัท 
นูออโว พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS)

• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 1,804 ล้านบาท หรือร้อยละ 2
โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ  าหน่าย

• ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ลดลง 375 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6 โดยมีสาเหตหุลักจากลกูหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน
จากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า IPP

• สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น ลดลง 6,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 21
เน ื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหนา่ย ลดลง 2,998 ล้านบาท หรอืร้อยละ 83 และลูกหนี้การค้า  
ลดลง 2,387 ล้านบาท หรือร้อยละ 18
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บทวิเครำะห์กระแสเงินสด 

กระแสเง ินสด (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2565

เง ินสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด  าเนนิงาน 7,613

เง ินสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 1,641

เง ินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (4,354)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน) 4,900

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนท ี่มตีอ่เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (44)

เง ินสดท ี่เก ี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์หมุนเวยีนท ีถ่อืไวเ้พ่ือขาย (4)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,851 

เง ินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 13,793

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด 18,644

ณ สิ้นไตรมาสที่  1 ปี 2565 บริษ ัทฯ และบริษทัย่อยมีเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นปี 2564 จ านวน 4,851 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่  1 ปี 2565 บริษ ัทฯ และบริษทัย่อยมีเงนิสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,641 ล้านบาท จาก
1. เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ครบก าหนด ตามระยะเวลา

การฝาก 2,998 ล้านบาท
2. การลงทุนสินทรัพย์ถาวร 1,709 ล้านบาท 
3. เงินสดรับจากการลงทุน 47 ล้านบาท
4. เงินปันผลรับและอื่นๆ รวม 255 ล้านบาท
5 . เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่น จ  านวน 48 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาสที่  1 ปี 2565 บริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 7,613 ล้านบาท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหวา่งงวดจ านวน 7,772
ล้านบาท และเป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินได้จ  านวน 159 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาสที่  1 ปี 2565 บริษ ัทฯ และบริษทัย่อยมีการใช้เงิน
สดสุทธิไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 4,354 ล้านบาท โดยเป็น
1. การช าระคนืเงินกูย้ืมระยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 3,441

ล้านบาท 
2. การจ่ายดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ในการกู้ยืมเงิน จ า กสถา บัน

การเงิน จ านวน 848 ล้านบาท
3. การช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า จ านวน 50 ล้านบาท
4. เงินสด ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอื่น จ านวน 15 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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อัตรำส่วนและข้อมูลกำรเงินทีส่ ำคญั

I N TERES T CO VERAGE RATIO  | t im e s

อ ัตรำส่ว นคว ำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย  |  เท่ า

TO TAL  D /E &  N ET D /E | t im e s

อ ัตรำส่ว นหนี้สินรวมแล ะหนี้ สินสุท ธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น |  เท่ า

อ ัต ราส ่วนหน ีส้ ินรวมตอ่ส ่วนของผูถ้อืห ุ้น (Total D/E)

อ ัต ราส ่วนหน ีส้ ินสทุธติอ่ส ่วนของผูถ้อืห ุ้น (Net D/E)

2.93x
2.36x

1 .69x

Q1/64 Q4/64 Q1/65

EARN ING P ER SH ARE ( EP S )  | T H B / S h a re

ก ำไรต่อ หุ้น |  บ าท /หุ้น

RETU RN  O N  EQU I TY  ( RO E)  | %

อ ัตรำส่ว นก ำไรสุทธิต่อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น |  %

7.77 
6.93 

5.31 

Q1/64 Q4/64 Q1/65

0 .70 

0 .42 

0 .11 

Q1/64 Q4/64 Q1/65

CU RREN T RATIO  | t im e s

อ ัตรำส่ว นสภำพคล่อง  |  เท่ า

QU ICK  RATIO  | t im e s

อ ัตรำส่ว นสภำพคล่อง หมุน เร็ว  |  เท่ า

อัตรำส่วนหนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผู้ถอืหุน้ หน ี้ส ินรวม / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตรำส่วนหนีส้ินสทุธติ ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (หน ี้ส ินท ี่มภีาระดอกเบี้ย – (เง ินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เง ินฝากท ีม่ขีอ้จ  ากดัในการเบิกใช้ +
เง ินลงทนุช่ัวคราว)) / ส่วนของผูถ้อืหุน้

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย ก  าไรกอ่นดอกเบี้ยจา่ยและภาษีเงนิได ้/ ดอกเบี้ยจา่ย

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น ก  าไรสทุธสิว่นท ี่เป็นของบรษิทัใหญ ่/ ส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลี่ย 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง สินทรพัยห์มุนเวยีน / หน ี้ส ินหมุนเวยีน

อัตรำส่วนสภำพคลอ่งหมุนเร็ว (เง ินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด + เง ินฝากท ี่มขีอ้จ  ากดัในการเบกิใช้ + เง ินลงทนุช่ัวคราว +
ลูกหน ี้การคา้) / หน ี้ส ินหมุนเวียน

1 .26x 1.30x 1 .27x

0 .67x 0 .78x 0 .73x

Q1/64 Q4/64 Q1/65

1.75x
1 .97x

1.77x

Q1/64 Q4/64 Q1/65

1 .40x 1.35x 1 .23x

Q1/64 Q4/64 Q1/65

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ควำมคบืหนำ้ของโครงกำรระหวำ่งกอ่สร้ำง

SCOD |  Q1/2567

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมนอกชำยฝ่ังในไต้หวนั
Changfang และ Xidao (CFXD)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบนั
โครงการอยู่ระหว่างกอ่สรา้ง ซ่ึงมีแผนเปิดด าเนินการในปี 2567

SCOD |  2564-25 66

โครงกำร
ก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต)์
แผนด ำเนินงำน
เชิงพำณิชย์

ด ำเนินกำรเชิงพำณชิยแ์ลว้
(จ านวน 23 โครงการ)

2,413 -

อยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
(จ านวน 13 โครงการ)

2,195 2565 – 2566

รวมก าลังการผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ 4,608 เมกะวัตต ์
โดยบริษ ัทฯ มีสัดส่วนการถอืห ุน้รอ้ยละ 42.93
ของทุนทัง้หมดของ AEPL

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นอินเดีย
Avaada Energy Private Limited (AEPL)

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความคืบหน้างานด้านวิศวกรรมและ
ออกแบบใกลแ้ล้วเสรจ็ ส่วนงานจดัซ้ือไดด้ า เนินการ
จัดส่งอุปกรณท์ี่เป็น Long Lead Items ของ Boiler
ชุดที่  1, 2 , 3 รวมทั้ง อุปกรณใ์นระบบหอหล่อเย็น

และอุปกรณ์ระบบ Pitch Handling แล้ว ความคืบหนา้การก่อสร้างก าลัง
ด าเนินการตดิตัง้โครงสรา้งเหล็กและอุปกรณ์ Boiler ทั้ง 3 ชุด , งาน
คอนกรีตฐานรากและผนังของบ่อใต้ Pitch Solidification, ติดตั้ง
โครงสรา้งหอหล่อเย็นชุดที่  2 และโครงสรา้งคอนกรตีหอหล่อเย็นชุดที่  1, 
โครงสรา้งถัง Sulfuric Acid โดย ณ ปัจจุบนั โครงการมีความกา้วหน้า 
ร้อยละ 78.77

SCOD |  2566 1

หมาย เหต :ุ 1 . เป็นการเปิดด  าเน ินการเชิงพาณชิยต์ามแผนงาน แตอ่าจมผีลกระทบจากสถานการณ ์
การ แพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเม ื่อได ้ขอ้สรุปตอ่ไป

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกกำกน ้ำมัน
Energy Recovery Unit (ERU)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน 

โครงการมคีวามคืบหนา้ดา้นการสั่งซ้ือเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการก่อสรา้งโดยรวมประมาณร้อยละ 
73.56 และก าลังด าเนินงานติดตั้งเครื่องจักร 
โดยเฉพาะ Gas Turbine Package 2 Units ซ่ึงได้

ถูกจัดส่งมาถึงพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ เร ียบร้อยและเป็นไปตามแผนงาน 

โครงกำร SPP Replacement | Glow Energy Phase 2

โครงกำร
ก ำลังกำรผลติ

ไฟฟ้ำ 
(เมกะวัตต์)

ก ำลังกำรผลติ
ไอน ้ำ

(ตันต่อ ช่ัวโมง)

สัญญำ PPA 
กับ กฟผ.
(เมกะวัตต์)

โครงกำร SPP Replacement ระยะที่  1

• โกลว์ พลังงำน 
ระยะที่  2

19 2 300 60 (2 ส ัญญา)

SCOD |  Q4/2565
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APPENDIX

โรงไฟฟ้ำของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ

โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือ เพลิง

สถำนที่ตั้ง
สัดส่วน
กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำติดตั้ง

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นที่

ด ำเนินกำรแล้ว
(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น

(ตัน/ ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ศร ีราชา ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ ศร ีราชา GPSC (100%) 700 700 700 - EGAT 2000

โกลว์ไอพีพี ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม
ด ับบลิวเอชเอ 
ชลบุร ี 1

GLOW (95%) 713 677 677 - EGAT 2003

ห้วยเหาะ พลังงานน  า้ จ . อ ัตตะปือ
สปป. ลาว GLOW (67%) 152 102 102 - EGAT/ EDL 1999

เก ็คโค ่วนั ถ ่านหิน น ิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (65%) 660 429 429 - EGAT 2012

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

RPCL ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ ราชบุร ี GPSC (15%) 1,400 210 210 - EGAT 2008

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

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

CUP-1 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม 
ด ับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

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

CUP-2 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม
อาร ์ไอแอล GPSC (100%) 113 113 113 170 EGAT/ IU 2008

CUP-3 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม 
ด ับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) - - - 280 IU 2009

ระยองสว่นขยาย (CUP-3) ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม 
ด ับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) 15 15 15 - IU 2019

CUP-4 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม
เอ เชีย GPSC (100%) 49 49 49 140 IU 2019

โกลว์ พลังงาน ระยะท ี่ 1 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

น ิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด GLOW (100%) - - - 250 IU 1994

โกลว์ พลังงาน ระยะท ี่ 2 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

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

โกลว์ พลังงาน ระยะท ี่ 4 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

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

โกลว์ พลังงาน ระยะท ี่ 5 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

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

โกลว์ เอสพีพี 2/ 
โกลว์ เอสพีพี 3

ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ
และถ ่านหนิ

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

เขตประกอบการ
อุตส าหกรรมสยามอสี
เท ิร ์นอนิดสัเตรยีลพารค์

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

เขตประกอบการ
อุตส าหกรรมสยามอสี
เท ิร ์นอนิดสัเตรยีลพารค์

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ก ๊าซ
ธรรมชาต ิ

เขตประกอบการ
อุตส าหกรรมสยามอสี
เท ิร ์นอนิดสัเตรยีลพารค์

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

โกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 ถ ่านหิน น ิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด GLOW (100%) 85 85 85 79 - 2010

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือ เพลิง

สถำนที่ตั้ง
สัดส่วน
กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำติดตั้ง

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นที่

ด ำเนินกำรแล้ว
(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น
(ตัน/ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

IRPC-CP ระยะท ี่ 1 ก ๊าซธรรมชาต ิ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออารพี์ซี

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

IRPC-CP ระยะท ี่ 2 ก ๊าซธรรมชาต ิ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออารพี์ซี

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

NNEG ก ๊าซธรรมชาต ิ
เขตส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม
นวนคร

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

NNEG ส่วนขยาย ก ๊าซธรรมชาต ิ
เขตส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม
นวนคร

GPSC (30%) 60 18 18 3 IU 2020

B IC-1 ก ๊าซธรรมชาต ิน ิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ GPSC  (25%) 117 29.25 29.25 5 EGAT/ IU 2013

B IC-2 ก ๊าซธรรมชาต ิน ิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ GPSC  (25%) 117 29.25 29.25 5 EGAT/ IU 2017

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

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ
Rayong Waste to 
Energy (WTE) RDF ระยอง GPSC (100%) 9.8 9.8 9.8 - PEA 2021

โกลว์ พลังงาน โซล่าร ์ พลังงาน
แสงอาทติย์

น ิคมอุตสาหกรรม
เอ เซีย

GLOW 
(100%) 1.55 1.55 1.55 - PEA 2012

CHPP ก ๊าซธรรมชาต ิ ศูนย์ราชการ
แจ ้งวฒันะ GPSC (100%) 5 5 5 -

MEA / 
ศูนย ์ราชการ
แจ้งวฒันะ 

2008

CHPP (Solar) พลังงาน
แสงอาทติย์ จ ันทบุร ี GPSC (100%) 5 5 5 - PEA 2016

GRP (NPS,WXA,PPS) พลังงาน
แสงอาทติย์

พิจ ิตร สุพรรณบุร ี
ลพบุร ี ขอนแกน่ GPSC (50%) 39.5 19.75 19.75 - PEA 2014-15

GRP1 (Sheng Yang) พลังงาน
แสงอาทติย์ ไต ้หวัน GPSC (45%) 55.8 25.11 - - Ta iPower 2016-21

AEPL 
(Solar Power P latform)

พลังงาน
แสงอาทติย์ อ ิน เด ีย GPSC (43%) 4,608 1,978 1,036 -

Central and 
State  Gov. 
and C&I 

2018-23

TSR (SSE1)
พลังงาน
แสงอาทติย์

สุพรรณบุร ีและ
กาญจนบุร ี GPSC (40%) 80 32 32 - PEA 2013

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

Chonburi Clean Energy 
(CCE)

ขยะ
อุตสาหกรรม

น ิคมอุตสาหกรรม
ด ับบลิวเอชเอ 
ชลบุร ี 1

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

CFXD (O ffshore wind farm) 
(Unde r closing process) พลังงานลม ไต ้หวัน GPSC (25%) 595 149 - - Ta iPower 2022-24

Private PPA 
(กลุ่มจพีีเอสซี)

พลังงาน
แสงอาทติย์

โร งไฟฟ้าพลงังาน
แส ง อาท ิตย ์

จ  านวนหลายแหง่

GPSC Gr. 
(100%) 28.65 28.65 8.50 - IU 2018-22

รวมก ำลังกำรผลิต VSPP และอื่นๆ 5,502 2,283 1,171 -

อื่นๆ

ERU
(ก  าลังกอ่สรา้ง)

กากน  า้มนั
(Petroleum 

Pitch)
ชลบุร ี GPSC (100%) 250 250 - 175 Tha i Oil PLC 2023

รวม ERU 250 250 - 175
รวม 13,280 7,168 5,807 2,946

ห ม ายเหต ุ: - ข ้อ มูล ณ ว ันท ี่ 31  ม ีนาคม 2 565
- ก  า ลงัการผลติตามสดัสว่นการถอืห ุน้รวมถงึการถอืห ุน้รอ้ยละ 100 ใน GLOW, CFXD และ ERU

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
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APPENDIX

กำรประเมนิมูลคำ่ยุตธิรรมของสินทรัพยส์ุทธทิ ีไ่ด้จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW

ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดใหก้ารซ้ือกจิการตอ้งมกีารประเมินมูลคา่ยตุิธรรมของกจิการที่เข ้าซ้ือโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ปัจจุบ ัน ดังนั้นในการเข้าซ้ือกจิการ GLOW บริษ ัทฯ ได้ด าเนินการประเมินมูลคา่ยุติธรรมเทียบกับราคาในการเข้าซ้ือกจิการรอ้ยละ 69.11 จาก ENGIE
Global Developments B .V. เม ื่อวันที่  14 มีนาคม 2562 ที่ราคาเข้าซ้ือ 93,001 ล้านบาท เสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว โดยมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
ดังนี้ 

รำยกำร
มูลค่ำทำงบัญชี
ของ GLOW

มูลค่ำยุติธรรม
ของ GLOW

ส่วนต่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรม

ส ินทรัพย ์ 107,655 155,500 47,845

หนี้ส ิน (56 ,246) (66 ,497) (10,251)

สินทรัพย์สุทธขิอง GLOW ณ วันที่ 14 มีนำคม 2562 51,409 89,003 37,594

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มอี  ำนำจควบคุม ร้อยละ 30.89 (32,092)

สินทรัพย์สุทธทิี่ได้มำในกำรเข้ำซ้ือ ร้อยละ 69.11 56,911

ค่ำควำมนิยม 36,090

รำคำเข้ำซ้ือกิจกำร 93,001
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หน่วย : ล ้านบาท
จากมูลค่ายุตธิรรมตามตาราง ส่วนใหญ่

เป็นการตีมูลค่าสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
จ านวน 37,594 ล้านบาท ซ่ึงจะมีการปรบัปรุง
มูลค่ายุติธรรมในแต่ละปี โดยกา รทยอยตัด
จ าหน่ายสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามอายุ
สัญญาที่คงเหลือของโรงไฟฟ้า ซ่ึงได้ปรากฏใน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยวิธี เส้น ตร ง ตา ม
ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ 5 ถึง 31 ปี

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

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ที่ไม ่รวมค่ำตัดจ  ำหน่ำย (Adjusted Net Income)

ก าไรสทุธิของบรษิทัฯ ที่ ไม่รวมคา่ตัดจ าหนา่ย คือ ก าไรสุทธิของบรษิทัฯ ที่ ไมร่วมคา่ตัดจ าหน่าย “มูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์สุทธทิ ี่ ไดจ้ากการเขา้ซ้ือ
กิจการ GLOW” จากการประเมนิมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์สุทธิและการปันส่วนตน้ทนุการรวมธุรกจิ โดยค านวณย้อนหลังตั้งแต่วันที่  14 มีนาคม 
2562 (วันแรกที่รบัรูผ้ลประกอบการของ GLOW ในงบการเงินรวม) ซ่ึงก าไรสุทธิของบรษิ ัทฯ ที่ ไม่รวมคา่ตดัจ าหนา่ย (Adjusted Net Income) นี้
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการด าเนินงานของบริษ ัทฯ ได้อย่างแท้จริง โดยในไตรมาสที่  1 ปี 2565 ค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิรวม 
458 ล้านบาท 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ที่ ไม ่รวมค่ำตดัจ  ำหนำ่ย 
(หน ่วย: ล้านบาท)

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก  าไรสทุธ ิ– ส่วนของบรษิทัใหญ่ 1 ,973 1 ,168 313 (84%) (73%) 

บวกกลบั: ค ่าตดัจ  าหนา่ยมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์สทุธทิ ี่ไดจ้ากการเขา้ซ้ือ 

GLOW
386 402 458 18% 14%

Adjusted Net Income 2,359 1,571 711 (67%) (51%) 

GPSC - ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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