
Q1/2565

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565



เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

• ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษัทฯ คงระดับมาตรการป้องกันและการบริหาร
จัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้มข้นสูงสุดผ่านศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส (GPSC G-COVID Center)
โดยมีการก าหนดให้พ้ืนท่ีกระบวนการผลิตเป็นพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษ ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการผลิตไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภคได้อย่างมี
เสถียรภาพและความม่ันคง ตอบสนองความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง

• สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ราคาพลังงานต่างๆ ท้ังน ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติและ
สินค้าหลายประเภทปรับตัวสูงข้ึน ท าใ ห้บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากต้นทุนเ ช้ือเพลิง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและ ถ่านหิน ท่ีปรับตัวสูงข้ึน
อย่างมาก โดยเฉพาะการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม แม้ว่าคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะประกาศข้ึนค่าไฟฟ้าตามสูตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) 2 คร้ัง จาก -15.32 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 1.39 และ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนมกราคม และพฤษภาคม 
ตามล าดับ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ติดตามการเคล่ือนไหวราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตหรือ Optimization เพ่ือให้การเดินเคร่ืองมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมุ่งเน้นการด าเนินการด้าน Synergy เพ่ือบริหารจัดการการผลิตและ
ใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร่วมกัน โดยการเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าโดยเร่ิมจากโรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต ่าเป็นล าดับแรก หรือ merit order เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตให้ได้มากท่ีสุด รวมถึง Synergy ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย

• เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ช าระค่าหุ้นของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (GRSC) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ส าหรับหุ้นจ านวน 164,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.12 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 845 ล้านบาท และ GRSC ได้ช าระค่าหุ้นของ
บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL) จ านวน 28,234,308 หุ้น ในราคาหุ้นละ 66.41 รูปีอินเดีย รวมเป็นจ านวนเงิน 1,875 ล้านรูปีอินเดีย 
หรือเทียบเท่า 841 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 41.62 เป็นร้อยละ 42.93 ของทุนท้ังหมดของ AEPL ในวันเดียวกัน

• เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK เ พ่ือขายหุ้นในบริษัท 
Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) ท้ังหมด จ านวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โดยการจ าหน่ายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 และบริษัทฯ สามารถรับรู้ก าไร (หลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) จากการขายหุ้น ISP1 จ านวน 592 ล้านบาท

• เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ โอนสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจแบตเตอร่ี ให้แก่ บริษัท นูออโว 
พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนท่ีบริษัทฯ และบริษัท อรุณพลัส จ ากัด (ARUN PLUS) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 
ตามล าดับ และบริษัทฯ จะด าเนินการการพัฒนา การขาย การด าเนินการ และการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอร่ีในอนาคตผ่าน NUOVO PLUS โดย
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจแบตเตอร่ีท่ีบริษัทฯ จะโอนให้ NUOVO PLUS ประกอบด้วย

• โครงการโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานก าลังการผลิตเร่ิมต้น 30 MWh ต่อปี ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และ

• หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New 
Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอร่ีก าลังการผลิต 1 GWh ต่อปี รวมถึง 
สัญญาและข้อตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ต่อมา เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2565 บริษัทฯ และ ARUN PLUS ได้ช าระค่าหุ้นของ NUOVO PLUS คร้ังท่ีสองตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 2,100 ล้านบาท

• เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC

• โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2565 หลังจากท่ีมีการหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนงาน 
ในช่วง 14 สิงหาคม 2564 – 8 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการด้านประกันภัยท่ียังคงเหลือซ่ึงคาดว่าจะสามารถรับรู้ในปี 2565

• โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนงาน จ านวน 11 วัน เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2565 – 30 มกราคม 2565 และจ านวน 7 วัน ระหว่าง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – มีนาคม 2565 โดยได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติแล้ว

2,819.7

ล้ำนหุ้น

*ภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ปตท. และ SMH จะ
ถือหุ้น GPSC รวมร้อยละ 55.23 โดยคาดว่าธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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ให้แก่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ 
โฮลด้ิง จ ากัด (SMH) (SMH เป็นบริษัทย่อยท่ี ปตท. ถือหุ้นท้ังหมด) จ านวนรวมท้ังส้ิน 
304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ GPSC เ ป็นราคารวมรวมท้ังส้ิน 22,351 ล้านบาท ท้ังน้ี 
การซ้ือขายหุ้นสามัญของ GPSC ข้างต้นจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบังคับก่อนภายใต้
สัญญาซ้ือขายหุ้นได้ส าเร็จเสร็จส้ิน และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้
ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. 
และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 55.23 และ TOP จะถือหุ้น GPSC ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ดังแผนภาพด้านขวามือ

บทสรุปผู้บริหำร
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565

หมายเหตุ: 1. ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย คือ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือกิจการ GLOW” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 23)

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ล้านบาท, %) ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร (ล้านบาท, %)

ไฟฟ้า + รายได้จากสัญญา
เช่าการเงิน (IPP)

ไฟฟ้า (SPP+VSPP)

ไอน ้า

น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ไนโตรเจน น ้าเย็น และอื่น ๆ

YoY +64% YoY +117%

ก๊าซธรรมชาติ (IPP)

ก๊าซธรรมชาติ (SPP)

ถ่านหิน

ค่าบ ารุงรักษา

ต้นทุนอ่ืน ๆ

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

เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

รายได้จากการด าเนินงาน 16,624 22,019 27,261 64% 24% 

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) (11,285) (18,098) (24,447) 117% 35% 

ก ำไรขัน้ต้น1 5,339 3,920 2,814 (47%) (28%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (434) (582) (391) (10%) (33%) 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 5 5 5 6% 4% 

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

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (2,053) (2,200) (2,135) 4% (3%) 

EBIT 2,856 1,143 293 (90%) (74%) 

ต้นทุนทางการเงิน (974) (901) (974) (0%) 8% 

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 264 1,063 921 249% (13%) 

เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

297 201 173 (42%) (14%) 

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

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

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 2 68 (68) N/A  (201%) 

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

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (19) (309) (64) 242% (79%) 

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

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย
(Adjusted Net Income)1

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

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

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

Adjusted Net Income Margin (%) 14% 7% 3% (11%) (4%) 

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

QoQ +24% QoQ +35%



โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

1,446 ล้ำนบำท | 51%

ก ำไรขัน้ต้น

2,814

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและอ่ืนๆ (VSPP) 

36 ล้ำนบำท | 1%

บทสรุปผู้บริหำร

สัดส่วนก ำไรขั้นต้น ไตรมำส 1 ปี 2565 (ล้านบาท, %)

ก ำไรขัน้ต้น ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า
2,814 ล้านบาท ลดลง 2,525 ล้านบาท หรือร้อยละ
47 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และลดลง 1,106
ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

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

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 มีจ านวน 313 ล้านบาท ลดลง 1,660 ล้านบาท หรือร้อยละ 84 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 โดย
มีสาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง จากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก 
ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยมีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคงท่ี ปริมาณการ
จ าหน่ายไอน ้ าใ ห้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเ ล็กน้อย ในขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 
ผลการด าเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึนจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน 
สอดคล้องกับแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้ margin จากการ
ขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีการรับรู้ก าไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง จากการขายหุ้นท้ังหมด ร้อย
ละ 100 ในบริษัท อิจิโนเซกิโซล่า พาวเวอร์1 จีเค (ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
จ านวน 592 ล้านบาท

• ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 855 ล้านบาท หรือร้อยละ 73 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานในส่วน
ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง จากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยมีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมคงท่ี แต่ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. และปริมาณการ
จ าหน่ายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย ประกอบกับในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีการรับรู้ก าไรจากการขายหุ้นท้ังหมด ในบริษัท อิ
จิโนเซกิโซล่า พาวเวอร์1 จีเค (ISP1) ดังท่ีกล่าวข้างต้น

• บริษัทฯ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษีจ านวน 483 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ซ่ึงส่วนหลักได้รับจากการ
บริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ด้านต้นทุน การผลิตและการขยายฐานลูกค้า 
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการหุ้นกู้

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

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

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

• รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ิมข้ึน 
ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการ
เรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิตโดยใช้
เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี margin จาก
การขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

• ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 991 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี ปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมลดลงจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง และ
ปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

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

• รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ิมข้ึน 
ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเ พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิต
โดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี margin
จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 2,823 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 66 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี ปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมลดลงจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง  
ขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน

โรงไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

1,333 ล้ำนบำท | 47%
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส (ต่อ) 

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

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิ โนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง 
เน่ืองจากผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษัทฯ ได้ด าเนินการขาย
หุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ใ ห้กับบริ ษัท CES Iwate 
Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้ จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 รายได้อ่ืนมีจ านวน 932 ล้านบาท ลดลง 1,011 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากใน ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชย
ความเสียหายจากประกันภัยจากการหยุดเดินเคร่ืองนอกแผนของ
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 จ านวน 1,619 ล้านบาท ขณะท่ี 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 รับรู้ก าไร (ก่อนหักภาษี) จากการขายหุ้น
บริษัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) จ านวน 785 ล้านบาท 
ในส่วนของค่าใ ช้จ่ายอ่ืน และรายการอ่ืนๆ มีจ านวน 3,542
ล้านบาท ลดลง 1,046 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึก
ตัดจ าหน่าย (Write-off) เคร่ืองจักรท่ีเสียหายของโรงไฟฟ้าโกลว์ 
พลังงาน ระยะท่ี 5 มูลค่า 858 ล้านบาท ใน ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลประกอบการท่ีลดลง

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เท่ากับ 173 ล้านบาท ลดลง 
28 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับจาก บริษัท 
ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) ลดลง 50 ล้านบาท ขณะท่ีส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพ่ิมข้ึน 23 
ล้านบาท

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 245 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ท่ีลดลง 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืน ๆ
ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564
โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง เน่ืองจากผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให้กับ
บริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเ ม่ือ
วันท่ี 18 มีนาคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้ จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 รายได้อ่ืนมีจ านวน 932 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 662 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากการรับรู้ก าไร (ก่อนหักภาษี) จากการขายหุ้น
บริษัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) จ านวน 785 ล้าน
บาท ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 รับรู้ก าไรจากการขายหุ้น
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในสัดส่วนร้อยละ 
50 ให้แก่บริษัทย่อยของ PTT จ านวน 115 ล้านบาท ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน และรายการอ่ืนๆ มีจ านวน 3,542 ล้านบาท ลดลง 
373 ล้านบาท สาเ หตุหลักจาก ค่าใ ช้ จ่ายภาษี เ งินไ ด้ลดลง
ตามผลประกอบการท่ีลดลง

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
แ ล ะ ก ำ ร ร ่ว ม ค ้ำ ใ นไ ต ร ม า ส ท่ี  1 ปี  2565 เ ท่ า กั บ 
173 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท 
ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) ลดลง 60 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
ก าไรจากโรงไฟฟ้าบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) และ
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) ลดลง 57 ล้านบาท 
และ 20 ล้านบาท ตามล าดับ จากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติท่ี
ปรับตัวสูงข้ึน

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพิ่มข้ึน 45 ล้านบาท 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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รำงวัลที่ไดร้ับในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 และคำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2565

รำงวัลท่ีได้รับในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

ทิศทำงเศรษฐกิจ ปี 2565

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลระดับ Bronze Class จำก S&P Global Sustainability Award ด้วยคะแนนรวมในมิติ
ด้านสังคมสูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) และบรรจุในรายช่ือของ Sustainability Yearbook 2022 จากการ
ประเมินของ S&P Global เป็นปีท่ีสอง ท่ีได้รับการประเมินให้เป็นธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินงานด้านความย่ังยืนมาอย่างต่อเน่ือง เป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมินดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ถือเป็นเป้าหมายในการขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันในระดับสากล ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อความย่ังยืน

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

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 จากร้อยละ 3.4 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 
3.2 และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2566 จากร้อยละ 4.7 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 4.4 สาเหตุหลักจากผลของสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ท่ีส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงข้ึนผ่านการปรับข้ึนของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง จากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการ
ท่องเท่ียว ขณะท่ีการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron คาดว่าจะไม่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเท่าระลอกท่ีผ่านมา จากการ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพ่ือเปิดรับนักท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565 ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนการแพร่
ระบาด 

ขณะท่ีคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของไทยปี 2565 ปรับข้ึนจากร้อยละ 1.7 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุหลักมาจากราคา
พลังงานท่ีปรับสูงข้ึนมาก และประเมินว่าจะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ากรอบเป้าหมายท่ีระหว่างร้อยละ 1 – 3 โดยคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงไตรมาสท่ี 2 
และ 3 ปี 2565 ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากแนวโน้มราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะไม่ปรับตัว
สูงข้ึนต่อเน่ือง

ค่ำเอฟที เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ส าหรับการเรียกเก็บรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2565 ท่ี 24.77 สตางค์ต่อหน่วย 
เพิ่มข้ึนจากรอบก่อนหน้า 23.38 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเช้ือเพลิงท่ีใช้ผลิตไฟฟ้ามีความผันผวนและมีราคาสูงข้ึน อันเน่ืองมาจาก
วิกฤตราคาพลังงานโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตพลังงานโลก และ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กกพ. ได้พิจารณาบริหารจัดการต้นทุนเช้ือเพลิงให้ต ่าท่ีสุด เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ิมเติมจากกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ี
มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า การปรับลดภาษีสรรพสามิตน ้ามันเพื่อลดผลกระทบราคาพลังงานภายในประเทศ และใช้หลักการทยอยปรับข้ึนค่า Ft แบบข้ันบันไดใน
ปี 2565 - 2566
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

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

YoY QoQ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

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

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

เงินรับเพ่ือน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 6 7 12 103% 70% 

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

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน 145 227 160 10% (30%) 

รายได้จากการขายน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 0 0 (2) N/A N/A

รวมรำยได้ 3,786 7,262 9,896 161% 36% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ¹ 1,669 556 451 (73%) (19%) 

ถ่านหิน 768 1,431 2,140 179% 50% 

อ่ืน ๆ 48 3,409 5,606 N/A 64% 

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

ค่าบ ารุงรักษา 148 251 187 26% (26%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 135 191 179 33% (6%) 

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

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

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

หมายเหตุ: 1. รวมค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ ซ่ึงเปน็ต้นทุนคงท่ี (fixed cost)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย (%)

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าศรีราชา 100% 63% 84% (16%) 21% 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย – โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 76% 93% 99% 22% 6% 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 59% 96% 76% 16% (21%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าศรีราชา 581 472 789 36% 67% 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 269 148 93 (65%) (37%) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 846 1,408 1,085 28% (23%) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 91 83 107 17% 29% 

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

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

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

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

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

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 มีมูลค่า 9,896 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,634 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 36 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน 2,631 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึน และ
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับรายได้ค่าความ
พ ร้อม จ่าย (Availability Payment: AP) ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น เ ล็ ก น้อย 
เน่ืองจากมีการหยุดเดินเคร่ืองตามแผนงานในเดือนพฤศจิกายน 
2564

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW ลดลง 73 ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง 280 ล้านบาท 
จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ขณะท่ี รายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีเพ่ิมข้ึน 
164 ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แม้จะมีปริมาณการจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน 
ใ น
ไต รมาส  1 ปี  2565 ซ่ึ งท าใ ห้ รายไ ด้ ค่ าความพ ร้อมจ่ าย 
(Availability Payment: AP) ลดลง และรายไ ด้ของโรงไฟฟ้า
ห้วยเหาะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 มีมูลค่า 9,896 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 6,110 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 161 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน 4,414 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึน และ
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ในขณะท่ีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย 
(Availability Payment: AP) ลดลงเล็กน้อยจากการหยุดเดินเคร่ือง
นอกแผนงาน 4 วัน ในเดือนมีนาคม 2565

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เ พ่ิมข้ึน 1,694 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีเพ่ิมข้ึน 1,324 ล้าน
บาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามแผนการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. และราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบ
กับรายไ ด้ ค่าความพ ร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 
ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2564 โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมี
การหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 37 วัน ขณะท่ีในไตรมาส 
1 ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน 
นอกจากน้ีรายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีเพ่ิมข้ึน 327 ล้านบาท 
จากราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แม้ปริมาณการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลง

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสนิคำ้และ
กำรให้บริกำร

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 4,526 130 25 (99%) (81%) 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 1,890 1,102 666 (65%) (40%) 

ถ่ำนหิน

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

ราคาเฉล่ียถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 68.7 95.7 161.7 136% 69% 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

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

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 8,563 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,724 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 47 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 105 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการใช้น ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติของ
โรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมข้ึน 709 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเฉล่ีย
ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69 ในขณะท่ีปริมาณการใช้ถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันลดลง ร้อยละ 21 จากการหยุดซ่อมบ ารุง
นอกแผนงานจ านวน 18 วัน ในไตรมาส 1 ปี 2565

• วัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 2,197 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
โรงไฟฟ้าศรีราชามีปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมข้ึน และ
มีการใ ช้น ้ า มันดี เซลเ ป็นเ ช้ือ เพ ลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติ 
ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 8,563 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5,796 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 209 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

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

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมข้ึน 1,372 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเฉล่ีย
ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 136 ในขณะท่ีปริมาณการใช้ถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 เน่ืองจากในไตรมาส 1
ปี 2564 โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
จ านวน 37 วัน 

• วัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 5,558 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการใช้น ้ามันดีเซลของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้า
โกลว์ ไอพีพี เป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติ ตามแผนการ
เรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 

ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 1,333 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 313 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ
แผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี margin จากการขายไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW อยู่ในระดับเดิม

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง 90 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ
แผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี margin จากการขายไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการหยุดเดินเคร่ืองตามแผนงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ลดลง จากการหยุด
ซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน ในไตรมาส 1 ปี 2565 และรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง ตามปริมาณ
การเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

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

YoY QoQ

รำยได้จำกกำรขำย

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

รวมรายได้จากการขายไอน ้า 3,448 4,311 5,115 48% 19% 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 219 215 251 14% 17%

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

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ 6,590 9,523 13,005 97% 37% 

ถ่านหิน 626 872 1,391 122% 60% 

วัตถุดิบอ่ืน ๆ 216 384 760 252% 98% 

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

ค่าบ ารุงรักษา 334 519 355 6% (32%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 707 842 261 (63%) (69%) 

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

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

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

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

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GPSC (GWh) 1,140 1,127 1,147 1% 2% 

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

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

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

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

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปริมาณการขายไอน ้าของ GPSC (พันตัน) 1,713 1,741 1,814 6% 4% 

ปริมาณการขายไอน ้าของ GLOW (พันตัน) 1,992 2,000 1,896 (5%) (5%) 

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

รำคำขำยไอน ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไอน ้ารวมเฉล่ีย (บาท/ตัน) 931 1,153 1,379 48% 20% 

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

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มี
มูลค่า 17,218 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,476 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 2,237 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวสูงข้ึนท าให้ราคา
ไฟฟ้ารวมเฉล่ียและราคาไอน ้ าท่ีขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ารวมเพ่ิมสูงข้ึน 
ท าให้รายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง เพ่ิมข้ึน 1,501
ล้านบาท และรายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ 
เพ่ิมข้ึน 736 ล้านบาท จากปริมาณการขายไอน ้ าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน แม้ปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้ารวมจะลดลง

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพิ่มข้ึน 2,239 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัว
สูงข้ึน ท าให้ราคาไฟฟ้ารวมเฉล่ีย และราคาไอน ้าท่ีขายให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวม
ลดลง เน่ืองจากปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง แม้ว่า
ปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม 
อีกท้ังปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมมีปริมาณ
ลดลง

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มี
มูลค่า 17,218 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 1,278 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวสูงข้ึนท าให้ราคา
ไฟฟ้ารวมเฉล่ียและราคาไอน ้ าท่ีขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ารวมเพ่ิมสูงข้ึน
ท าให้รายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพ่ิมข้ึน 1,086
ล้านบาท นอกจากน้ี รายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ 
เพ่ิมข้ึน 192 ล้านบาท แม้จะมีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า
รวมท่ีลดลง

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เพ่ิมข้ึน 1,363 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัว
สูงข้ึน ท าให้ราคาไฟฟ้ารวมเฉล่ีย และราคาไอน ้าท่ีขายให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
และปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ลดลง

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำ
และกำรให้บริกำร

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

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

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

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

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

รำคำเฉล่ียก๊ำซธรรมชำติ

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

ถ่ำนหิน

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

ราคาเฉล่ียถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (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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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 15,772 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7,299 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 86 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

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

• ค่ำใช้ จ่ำยถ่ำนหิน เ พ่ิมข้ึน 765 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 154 แม้ว่า
ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงร้อยละ 11

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 15,772 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3,632 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 30 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมข้ึน 3,482 ล้านบาท (GPSC 1,406 
ล้านบาท และ GLOW 2,076 ล้านบาท) จากราคาก๊าซธรรมชาติ
ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47 แม้ว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ลดลงร้อยละ 7

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมข้ึน 519 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 แม้ว่าปริมาณการใช้
ถ่านหินลดลงร้อยละ 9

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 1,446 ล้านบาท ลดลง 2,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 66 จาก ไตรมาสท่ี 1
ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ลดลง นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมลดลงเล็กน้อยจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง  ขณะท่ี
ปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง 991 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้ารวมลดลงจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ลดลง และมีปริมาณการจ าหน่ายไอน ้าให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

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

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



13

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้า (GWh) 5 13 8 62% (36%) 

ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/kWh) 9.38 7.70 6.31 (33%) (18%) 
น ้ำเย็น

ปริมาณการขายน ้าเย็น (พันตันความเย็นช่ัวโมง) 5,822 5,651 5,680 (2%) 1% 

ราคาขายน ้าเย็นเฉล่ีย (บาท/ตันความเย็นช่ัวโมง) 7.34 7.70 8.11 10% 5% 

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

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

YoY QoQ

รำยได้

รายได้จากการขายไฟฟ้า 49 103 54 9% (48%) 

รายได้ขายน ้าเย็น 43 43 46 8% 6% 

รายได้อ่ืน ๆ 4 33 48 N/A 43% 

รวมรำยได้ 96 179 147 53% (18%) 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบอ่ืน ๆ 19 28 88 366% 211% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 19 28 88 366% 211% 

ค่าบ ารุงรักษา 13 27 21 63% (20%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 13 64 2 (85%) (97%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 45 119 112 148% (6%) 

ก ำไรขัน้ต้น 51 61 36 (30%) (41%) 

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

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

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

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อ่ืน ๆ ใ นไตรมาส ท่ี 1 ปี  2565 มี มูลค่า 112 ล้ านบาท ลดลง 
7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท ท่ีเพ่ิมข้ึน จากสัญญา

ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 

• กำรรับรู้ต้นทุนอ่ืนๆ ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ตามปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื ่น ๆ  ในไ ตรมาสที ่ 1 ปี 2565 มี มูลค่า 112 ล้านบาท เพิ่ มข้ึน 
67 ล้านบาท หรือร้อยละ 148 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท เพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุหลัก

จากสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) และโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิง RDF ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน ภายหลัง
การเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 36 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง เน่ืองจากผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 เน่ืองจาก
รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง ผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ใน ISP1
ดังท่ีกล่าวข้างต้น

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 4 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 147 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 18
จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 49 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมา

จากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง  
เน่ืองจากผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้น
ท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko
Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

• รำยได้อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 14 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผู้รับ เ หมาออกแบบและก่อสร้ าง ( EPC) ของบริ ษัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืน ๆ ในไตรมาสท่ี 
1 ปี 2565 มีมูลค่า 147 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 53
จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ เพิ่มข้ึน 4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF เพิ่มข้ึน ตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน ภายหลังการเปิดด าเนินงาน
เชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ขณะท่ีรายได้ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ลดลง เน่ืองจาก
ผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยและบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด 
ร้ อ ย ล ะ  100 ใ น  ISP1 ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท  CES Iwate Taiyoko
Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

• รำยได้อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 44 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

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

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ รำยไตรมำส 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 3,535 ล้านบาท ลดลง 
377 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร : ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565
มีมูลค่า 391 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงาน
ท่ีลดลง 

• ค่ำเ ส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565
มีมูลค่า 2,135 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 82 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 974 ล้านบาท

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า -34 ล้านบาท 
ลดลง 487 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ตามผลประกอบการ
ท่ีลดลง

• ก ำไร /ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน สุท ธิ:  ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
70 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2564 ประกอบด้วย 

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี ยังไ ม่ เ กิด ข้ึนจริง เ พ่ิม ข้ึน 
95 ล้านบาท

2. ก าไรจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 
10 ล้านบาท  

3. ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 15 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 3,535 ล้านบาท ลดลง 
177 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร : ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565
มีมูลค่า 391 ล้านบาท ลดลง 191 ล้านบาท หรือร้อยละ 33
จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากไตรมาส 4 ปี 2564 มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการจัดจ้างท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจกรรม
และการประชาสัมพันธ์

• ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย: ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 
2 , 135 ล้ า นบาท ลดลง  64 ล้ าน บา ท ห รือ ร้อยละ  3 จาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 974 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า -34 ล้านบาท
ลดลง 131 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ตามผลประกอบการ
ท่ีลดลง

• ก ำไร /ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน สุท ธิ:  ในไตรมาสท่ี 1
ปี 2565 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
136 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ประกอบด้วย

1. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี ยังไ ม่ เ กิด ข้ึนจริง เ พ่ิม ข้ึน 
187 ล้านบาท 

2. ก าไรจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 16
ล้านบาท

3. ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 34 ล้านบาท 

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

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอื่นๆ
(หน่วย : ล้านบาท)

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 434 582 391 (10%) (33%)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,053 2,200 2,135 4% (3%)

ต้นทุนทางการเงิน 974 901 974 (0%) 8%

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

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (2) (68) 68 N/A 201%

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3,912 3,712 3,535 (10%) (5%)

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



ผลประกอบกำรบรษิัท

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีมูลค่า 143 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 แต่เพ่ิมข้ึน 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)
ส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุนใน XPCL เพ่ิมข้ึน 29 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมข้ึน และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ลดลง 36 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
ปริมาณน ้าลดลงตามฤดูกาล

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NNEG ลดลง 57 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และลดลง 19 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากราคา
ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา

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

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NL1PC เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
3 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก
จากค่าเงินกีบอ่อนตัว ในขณะท่ีลดลงเล็กน้อยจาก
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TSR ลดลง 8 ล้านบาท
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เพราะค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน

จากส่วนท่ีทยอยหมด BOI และเพ่ิมข้ึน 28 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4 ปี
2564 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของแผงโซล่าร์เซลล์ให้ดีข้ึน
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ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วน

กำรถือหุ้น 
Q1/64 Q4/64 Q1/65

เปลี่ยนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 25% (28) 37 1 102% (98%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 25% 37 23 17 (54%) (26%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) 30% 42 4 (15) (136%) (442%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (ESCE) 33% 14 6 7 (49%) 24%

บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 40% 17 21 20 12% (6%)

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 40% 101 65 93 (8%) 43%

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

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) 50% 24 (11) 22 (8%) 296%

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

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน GRP ลดลงเล็กน้อย 
2 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และเ พ่ิมข้ึน 

33 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริการลดลง และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง 

บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน AEPL เพ่ิมข้ึน 23 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เน่ืองจากรับรู้ผลการด าเนินงาน

จากโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี AEPL ได้ด าเนินการ
Refinancing เพ่ือลดอัตราดอกเบ้ียและต้นทุนการเงินในระยะยาว โดยไตรมาส
น้ีจะได้รับผลกระทบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการด าเนินการท่ีสูงข้ึน

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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บทวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท, %)

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (ล้านบาท)

(0.7%)

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 3 1  มีนาคม 2565 บริ ษัทใ หญ่และบ ริ ษัทย่อย
มีหน้ีสินรวม มูลค่า 150,206 ล้านบาท ลดลง 2,426 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียด
ของการลดลงท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 1,474 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก
เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 2,060 ล้านบาท และเจ้าหน้ีอ่ืนเพิ่ มข้ึน 
1,994 ล้านบาท

• หุ้นกู้ และเงินกู้ ยืมระยะยำว ลดลง 3,558 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 342 ล้านบาท หรือร้อยละ 1
โดยมีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ลดลง 353 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วัน ท่ี 
3 1  มีนาคม 2565 มี มู ล ค่ า รวม 118,241 ล้ านบาท เ พ่ิ ม ข้ึ น
493 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
สา เหตุหลักมาจากก าไ รส ะสมส่วนท่ี ยังไ ม่ไ ด้ จัดสรรเ พ่ิม ข้ึน
313 ล้านบาท องค์ประกอบ อ่ืนของส่วนของผู้ถือ หุ้นเ พ่ิมข้ึน 
72 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 
97 ล้านบาท

หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, %)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า)
จ านวน 106,075 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนหน้ีสินหมุนเวียน
จ านวน 9,359 ล้ านบาท หรือ ร้อยละ  9 และห น้ี สิ น
ไม่หมุนเวียนจ านวน 96,715 ล้านบาท หรือร้อยละ 91

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนท่ีหมุนเวียน

9,359 ล้ำนบำท | 9%

106,075
เงินกู้ยืมระยะยำว

และหุ้นกู้ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน

96,715 ล้ำนบำท | 91%

(0.7%)

สินทรัพย์

ณ วัน ท่ี  3 1  มีนาคม 2565 บ ริ ษั ทใ หญ่ แล ะ บ ริ ษั ท ย่อย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 268,447 ล้านบาท ลดลง 1,932 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียดของ
การลดลงท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน 4,851 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 35 จากการขายเงินลงทุนในบริษัท Ichinoseki Solar 
Power 1 GK (ISP1)

• เงินลงทุนบริษัทในเครือ เพ่ิมข้ึน 1,595 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท Avaada
Energy Private Limited (AEPL) ประ เทศอินเ ดีย และบ ริษัท 
นูออโว พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS)

• ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 1,804 ล้านบาท หรือร้อยละ 2
โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

• ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ลดลง 375 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า IPP

• สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 6,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 21
เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย ลดลง 2,998 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 และลูกหน้ีการค้า 
ลดลง 2,387 ล้านบาท หรือร้อยละ 18

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

กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) Q1/2565

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,613

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,641

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,354)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน) 4,900

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (44)

เงินสดท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (4)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,851 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 13,793

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 18,644

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจากส้ินปี 2564 จ านวน 4,851 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,641 ล้านบาท จาก
1. เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินท่ีครบก าหนด ตามระยะเวลา

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

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 7,613 ล้านบาท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดจ านวน 7,772
ล้านบาท และเป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินได้จ านวน 159 ล้านบาท

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้เงิน
สดสุทธิไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 4,354 ล้านบาท โดยเป็น
1. การช าระคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 3,441

ล้านบาท 
2. การจ่ายดอกเบ้ียค่าธรรมเ นียม ในการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน จ านวน 848 ล้านบาท
3. การช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 50 ล้านบาท
4. เงินสด ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอ่ืน จ านวน 15 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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อัตรำส่วนและข้อมูลกำรเงนิที่ส ำคญั

I NTER EST COVERAGE  RAT IO | t imes

อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรช ำร ะดอกเ บ้ีย |  เ ท่ า

TOTAL  D/E  & NET D/E  | t imes

อัตรำส่ วนหนี้ สิ นรวมแล ะหนี้ สิ นสุท ธิ ต่อส่ วนของ ผู้ ถือ หุ้น |  เ ท่ า

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)

2.93x
2.36x

1.69x

Q1/64 Q4/64 Q1/65

EARNING P ER  SHARE  (E PS ) | THB/ Sha r e

ก ำไร ต่อ หุ้น |  บาท /หุ้ น

RETURN ON EQUITY (ROE ) | %

อัตรำส่ วนก ำไรสุท ธิ ต่อส่ วนของ ผู้ ถือ หุ้น |  %

7.77 
6.93 

5.29 

Q1/64 Q4/64 Q1/65

0.70 

0.42 

0.11 

Q1/64 Q4/64 Q1/65

CURRENT RAT IO | t imes

อัตรำส่ วนสภำพคล่อง  |  เ ท่ า

QUICK RAT IO | t imes

อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุน เ ร็ ว |  เ ท่ า

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้น หน้ีสินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

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

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่าย

อัตรำส่วนก ำไรสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนช่ัวคราว +
ลูกหน้ีการค้า) / หน้ีสินหมุนเวียน

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 าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ควำมคบืหนำ้ของโครงกำรระหวำ่งกอ่สร้ำง

SCOD |  Q1/2567

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมนอกชำยฝ่ังในไต้หวัน
Changfang และ Xidao (CFXD)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงมีแผนเปิดด าเนินการในปี 2567

SCOD |  2564-2566

โครงกำร
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต์)

แผนด ำเนินงำน

เชิงพำณิชย์
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว

(จ านวน 23 โครงการ)
2,413 -

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

(จ านวน 13 โครงการ)
2,195 2565 – 2566

รวมก าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังส้ิน 4,608 เมกะวัตต์ 
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.93
ของทุนท้ังหมดของ AEPL

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในอินเดีย
Avaada Energy Private Limited (AEPL)

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

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความคืบหน้างานด้านวิศวกรรมและ
ออกแบบใกล้แล้วเสร็จ ส่วนงานจัดซ้ือได้ด าเนินการ
จัดส่งอุปกรณ์ท่ีเป็น Long Lead Items ของ Boiler
ชุดท่ี 1, 2, 3 รวมท้ัง อุปกรณ์ในระบบหอหล่อเย็น

และอุปกรณ์ระบบ Pitch Handling แล้ว ความคืบหน้าการก่อสร้างก าลัง
ด าเนินการติดต้ังโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ Boiler ท้ัง 3 ชุด, งาน
คอนกรีตฐานรากและผนังของบ่อใ ต้  Pitch Solidification, ติด ต้ั ง
โครงสร้างหอหล่อเย็นชุดท่ี 2 และโครงสร้างคอนกรีตหอหล่อเย็นชุดท่ี 1, 
โครงสร้างถัง Sulfuric Acid โดย ณ ปัจจุบัน โครงการมีความก้าวหน้า 
ร้อยละ 78.77

SCOD |  2566 1

หมายเหตุ: 1. เป็นการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผนงาน แต่อาจมีผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้ข้อสรุปต่อไป

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกกำกน ้ำมัน
Energy Recovery Unit (ERU)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน 
โครงการมีความคืบหน้าด้านการส่ังซ้ือเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ และการก่อสร้างโดยรวมประมาณร้อยละ 
73.56 และก าลังด าเนินงานติดต้ังเคร่ืองจักร 
โดยเฉพาะ Gas Turbine Package 2 Units ซ่ึงได้

ถูกจัดส่งมาถึงพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นท่ีเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนงาน 

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 ระยะที่ 1

• โกลว์ พลังงำน 

ระยะที่ 2
192 300 60 (2 สัญญา)

SCOD |  Q4/2565
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โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนที่ตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นที่

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

ก๊าซ
ธรรมชาติ 
และถ่านหิน

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ก๊าซ
ธรรมชาติ

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

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

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

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนที่ตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นที่

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 ระยะท่ี 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 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) และอื่นๆ
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

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

AEPL 
(Solar Power Platform)

พลังงาน
แสงอาทิตย์ อินเดีย GPSC (43%) 4,608 1,978 1,036 -

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) 
(Under closing process) พลังงานลม ไต้หวัน GPSC (25%) 595 149 - - TaiPower 2022-24

Private PPA 
(กลุ่มจีพีเอสซี)

พลังงาน
แสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

จ านวนหลายแห่ง

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 าลังก่อสร้าง)

กากน ้ามัน
(Petroleum 

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

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

หมายเหตุ: - ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565
- ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GLOW, CFXD และ ERU

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

โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
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กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จำกกำรเข้ำซ้ือ 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 เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 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 วันที่ 14 มีนำคม 2562 51,409 89,003 37,594

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ร้อยละ 30.89 (32,092)

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำในกำรเข้ำซ้ือ 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
สินทรัพย์ไ ม่มีตัวตนด้วยวิ ธีเ ส้นตรง ตาม
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 5 ถึง 31 ปี

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

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย (Adjusted Net Income)

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย คือ ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ
กิจการ GLOW” จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิและการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ โดยค านวณย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 14 มีนาคม 
2562 (วันแรกท่ีรับรู้ผลประกอบการของ GLOW ในงบการเงินรวม) ซ่ึงก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่าตัดจ าหน่าย (Adjusted Net Income) น้ี
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิรวม 
458 ล้านบาท 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(หน่วย: ล้านบาท)

Q1/64 Q4/64 Q1/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

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

บวกกลับ: ค่าตัดจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ 

GLOW
386 402 458 18% 14%

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

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