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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565



เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

• หลังจากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลาย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เร่ิมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด 19 ต้ังแต่ช่วงเดือน ก.ค. ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และให้
ความส าคัญต่อมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเช้ืออย่างเข้มข้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก มุ่งเน้นการด าเนินการผลิตไฟฟ้า ไอน ้า และสาธารณูปโภคได้อย่างมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง

• จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ท่ียังคงยืดเย้ือ ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปิดประเทศ ส่งผลให้ราคา
พลังงานต่างๆ ท้ังน ้ามันดิบและสินค้าหลายประเภทปรับตัวสูงข้ึนมากในช่วงคร่ึงปีแรก ของปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากต้นทุน
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ซ่ึงกระทบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศข้ึนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) คร้ังท่ี 2
ส าหรับปี 2565 จาก 1.39 และ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมา ซ่ึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ส่วนหน่ึง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ติดตามการเคล่ือนไหวราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
หรือ Optimization เพ่ือให้การเดินเคร่ืองมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมุ่งเน้นการด าเนินการด้าน Synergy เพ่ือบริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้า
และไอน ้าร่วมกัน โดยการเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าโดยเร่ิมจากโรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต ่าเป็นล าดับแรก หรือ merit order เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้ได้มาก
ท่ีสุด รวมถึง Synergy ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย

• ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติโอนสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจแบตเตอร่ี ให้แก่ บริษัท นูออโว พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน
ท่ีบริษัทฯ และบริษัท อรุณพลัส จ ากัด (ARUN PLUS) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามล าดับ และบริษัทฯ จะด าเนินการการพัฒนา การขาย 
การด าเนินการ และการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอร่ีในอนาคตผ่าน NUOVO PLUS โดยสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจแบตเตอร่ีท่ีบริษัทฯ 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 รวมถึง สัญญาและข้อตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2565 และบริษัทฯ สามารถรับรู้ก าไร (หลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) จากการขาย
สินทรัพย์ดังกล่าว จ านวน 288 ล้านบาท

• การปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าภายในกลุ่ม ปตท. 

• เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 2 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงิน
รวมท้ังส้ิน 12,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3-15 ปี อัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.55-4.40 ต่อปี หุ้นกู้ท่ีออกในคร้ังน้ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ท่ีระดับ "AA+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ือการลงทุนโครงการพลังงานทดแทน 
และทดแทนเงินกู้เดิมในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม GPSC 

• เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการค านวณหามูลค่ายุติธรรมในการเข้าลงทุนในบริษัท Avaada Energy Private Limited 
(AEPL) ส าหรับสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ (13 กรกฎาคม 2564) และปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จส้ินแล้ว ท าให้บริษัทฯ ต้องตัด
จ าหน่ายสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษัทฯ บันทึกค่าตัด
จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีเกิดจากการเข้าซ้ือกิจการ (PPA Amortization) โดยรับรู้ยอดสะสมย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ในเดือน
มิถุนายน 2565 รวมจ านวน 177 ล้านบาท

• เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็น
ผู้จัดหาพลังงานและด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ในโครงการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงการของ PEA โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพ่ือศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการด าเนินการเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA และรองรับการด าเนินธุรกิจการให้บริการอ่ืนๆ เช่น การซ้ือขาย แลกเปล่ียน 
Renewable Energy Certificates (RECs) Energy Attributed Certificates (EACs) หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
เพ่ือรองรับการเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 2

บทสรุปผู้บริหำร

• เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน  2565 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) ได้ด าเนินการขาย

หุ้นสามัญของบริษัทฯ เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

(ปตท.) และบริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากัด (SMH) รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10.78 ท าให้ในปัจจุบัน ปตท. และ SMH ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 47.77 และ 7.46

ตามล าดับ และ TOP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมด โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังแผนภาพด้านขวามือ

2,819.7

ล้ำนหุ้น
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บทสรุปผู้บริหำร

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 2 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 +52% YoY +89%

ก๊าซธรรมชาติ (IPP)

ก๊าซธรรมชาติ (SPP)

ถ่านหิน

ค่าบ ารุงรักษา

ต้นทุนอื่น ๆ

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

QoQ +2% QoQ -1%

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) Q2/64 Q1/65 Q2/65

เปลี่ยนแปลง +/(-)
6M/64 6M/65

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

รายได้จากการด าเนินงาน 18,234 27,261 27,719 52% 2% 34,858 54,980 58% 

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) (12,748) (24,447) (24,095) 89% (1%) (24,033) (48,542) 102% 

ก ำไรขัน้ต้น 5,486 2,814 3,625 (34%) 29% 10,825 6,438 (41%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (516) (391) (436) (16%) 11% (950) (827) (13%) 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 5 5 6 25% 19% 10 12 11% 

EBITDA 4,975 2,428 3,195 (36%) 32% 9,885 5,623 (43%) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (2,172) (2,135) (2,157) (1%) 1% (4,226) (4,293) 2% 

EBIT 2,803 293 1,037 (63%) 255% 5,659 1,330 (76%) 

ต้นทุนทางการเงิน (987) (974) (1,046) 6% 7% (1,961) (2,020) 3% 

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 512 921 619 21% (33%) 775 1,540 99% 

เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

522 173 435 (17%) 152% 819 608 (26%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (348) 34 (53) (85%) (258%) (800) (19) (98%) 

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำร
พิเศษ

2,502 446 992 (60%) 123% 4,492 1,438 (68%) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (68) (68) (184) (170%) (169%) (66) (252) 281% 

ก ำไรสุทธิ 2,434 377 808 (67%) 114% 4,426 1,185 (73%) 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (132) (64) (124) (6%) 94% (150) (188) 25% 

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 2,302 313 684 (70%) 118% 4,276 997 (77%) 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย
(Adjusted Net Income)1

2,720 771 1,204 (56%) 56% 5,079 1,975 -61%

อัตรำก ำไรขัน้ต้น (%) 30% 10% 13% (17%) 3% 31% 12% (19%) 

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

Adjusted Net Income Margin (%) 15% 3% 6% (9%) 3% 15% 4% (10%) 
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บทสรุปผู้บริหำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 มีจ านวน 684 ล้านบาท ลดลง 1,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 70 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสท่ี 2 ปี 2564
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง  
ประกอบกับปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าใ ห้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย ขณะท่ีปริมาณการขาย ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Payment: EP) เพ่ิมข้ึนตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้ margin
จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณน ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 371 ล้านบาท หรือร้อยละ 118 เม่ือเทียบกับ ไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ี
เพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี และผลการด าเนินงานในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมข้ึน ตามอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft)
ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน จาก 1.39 เป็น 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ในเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมา ประกอบกับปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมท่ีเพ่ิมข้ึน และ
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2565 ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิต
ท าให้มี margin เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน จากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานลดลง

• บริษัทฯ รับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษีจ านวน 514 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ซ่ึงส่วนหลักได้รับจากการ
บริหารจัดการการผลิตและใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน ้าร่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ด้านต้นทุน การผลิตและการขยายฐานลูกค้า 
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการหุ้นกู้

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน 326 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 24 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน
เพ่ิมข้ึนตามอัตราค่าความพร้อมจ่าย เน่ืองจากมีการหยุด
ซ่อมบ ารุงลดลง และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงท าให้รายได้ส่วนท่ี
อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมข้ึน 

• ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) เพ่ิมข้ึน 484 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 33 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
มีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมเพ่ิมข้ึน จากปริมาณการขาย
ไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมข้ึน และมีปริมาณการขายไอน ้าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน รวมถึงโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 
ได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2565 ท าให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการผลิตท าให้มี margin เพ่ิมข้ึน

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน 300
ล้านบาท หรือร้อยละ 22 สาเหตุหลักจาก

• รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ของโรงไฟฟ้าศรีราชาเพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และการ
ผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี 
margin จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

• รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี 
และโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า
ลงท าให้รายได้ส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked 
AP) เพ่ิมข้ึน

• ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 2,066 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี มีปริมาณการขายไฟฟ้า
และไอน ้ าใ ห้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย เ น่ืองจาก
มีลูกค้าบางรายมีการหยุดด าเนินการช่ัวคราว ขณะท่ีปริมาณการ
ขาย ไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมข้ึน ท าให้ภาพรวมปริมาณการขายไฟฟ้า
และไอน ้าลดลง

4GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

1,930 ล้ำนบำท | 53%

ก ำไรขัน้ต้น

3,625

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและอ่ืนๆ (VSPP) 

37 ล้ำนบำท | 1%

สัดส่วนก ำไรขั้นต้น ไตรมำส 2 ปี 2565 (ล้านบาท, %)

ก ำไรขัน้ต้น ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า
3,625 ล้านบาท ลดลง 1,861 ล้านบาท หรือร้อยละ
34 จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 และเพ่ิมข้ึน 811
ล้านบาท หรือร้อยละ 29 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

1,658 ล้ำนบำท | 46%
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส (ต่อ) 

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ
เพิ่มข้ึน 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 สาเหตุหลักจากรายได้จากสัญญา
ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) เพ่ิมข้ึน 

• รำยได้และค่ำใช้ จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 รายได้อ่ืนมีจ านวน 625 ล้านบาท ลดลง 307 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากใน ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ รับรู้ก าไร (ก่อนหัก
ภาษี) จากการขายหุ้นบริษัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) 
จ านวน 785 ล้านบาท ขณะท่ีในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ รับรู้
ก าไร (ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) จ านวน 388 ล้านบาท 
จากการขายสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับแบตเตอร่ี ให้แก่ บริษัท นูออโว 
พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS) ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีจ านวน 3,877
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 336 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึนตามผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 เท่ากับ 435 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
263 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า เพ่ิมข้ึน 290 ล้านบาท โดยเฉพาะ
จากส่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก 
ปริมาณน ้าท่ีมากข้ึนและเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้า
ได้มากข้ึน

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพ่ิมข้ึน 60 ล้านบาท  

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ
ลดลง 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 72 จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
โดยมีสาเหตุหลักจากท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด 
ร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1)
ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จ
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้ จ่ำยอ่ืนและรำยกำรอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 รายได้อ่ืนมีจ านวน 625 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 104 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากบริษัทฯ รับรู้ก าไร (ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
ท่ีเ ก่ียวข้อง) จ านวน 388 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์
ท่ีเ ก่ียวข้องกับแบตเตอร่ี ให้แก่ บริษัท นูออโว พลัส จ ากัด 
ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีจ านวน 3,877 ล้านบาท ลดลง 218
ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีลดลงตามผลการ
ด าเนินงานท่ีลดลง

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 เท่ากับ 435 ล้านบาท 
ลดลง 87 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากไตรมาส ท่ี 2 ปี 2565
บริษัทฯ เร่ิมบันทึกค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจาก
การปันส่วนราคาซ้ือ AEPL ส าหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่เดือน
สิงหาคม 2564 - มิถุนายน 2565 เป็นจ านวน 177 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรีเพิ่มข้ึน 
116 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 8 ล้านบาท 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 มีจ านวน 997 ล้านบาท ลดลง 3,279 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 จากงวด 6 เดือนแรก   
ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้า SPP ลดลง 4,889 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก 
ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

• ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้า IPP เพ่ิมข้ึน 613 ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) สอดคล้องกับแผนการเรียก
รับไฟฟ้าของ กฟผ. และการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

• ส่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี เพ่ิมข้ึน 313 ล้านบาท เน่ืองจากมีปริมาณน ้ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564
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คำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2565

ทิศทำงเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของปี 2565

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย: ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 จากร้อยละ 3.2 ในเดือนมีนาคม 2565                 
เป็นร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565 มาจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และแนวโน้มการฟ้ืนตัว
ของภาคการท่องเท่ียวจากการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 2566 ลงเล็กน้อย จากร้อยละ 4.4 ในเดือนมีนาคม 2565 เป็นร้อยละ 4.2

ท้ังน้ี ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่างมากจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับสูง ท าให้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของไทยในปี 2565
ปรับข้ึนจากร้อยละ 4.9 ในเดือนมีนาคม 2565 เป็นร้อยละ 6.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปัจจัยราคาพลังงาน การปรับข้ึนราคาสินค้าเน่ืองจากการ
ส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการ และการปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต ่า เป็นต้น โดยประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ากรอบเป้าหมายท่ีระหว่าง
ร้อยละ 1 - 3 ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงไตรมาสท่ี 3/2565 และจะทยอยปรับตัวลดลงในไตรมาสท่ี 4/2565 และไตรมาสท่ี 1/2566 ก่อนจะกลับเข้า
สู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2566

ค่ำเอฟที: ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดเตรียมประกาศการปรับข้ึนค่า Ft อย่างเป็นทางการ
ส าหรับการเรียกเก็บรอบเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเช้ือเพลิงท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน จากแนวโน้ม
ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ประกอบกับแนวโน้มราคาน ้ ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนและการน าเ ข้า Spot LNG ในสัดส่วนท่ีเ พ่ิมข้ึนร้อยละ 21 เ พ่ือทดแทน
ก าลังการผลิตท่ีลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา ส่งผลให้ประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติโดยรวมเพ่ิมข้ึน
มากกว่าท่ีประมาณการเดิมประมาณร้อยละ 30

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตพลังงานโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กกพ. ได้พิจารณา
บริหารจัดการต้นทุนเช้ือเพลิงให้ต ่าท่ีสุด เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ิมเติมจากกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า และ ใช้หลักการทยอย
ปรับข้ึนค่า Ft แบบข้ันบันไดในปี 2565 - 2566
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

หมายเหตุ: 1. รวมค่าขนส่งก๊าซผ่านท่อ ซ่ึงเปน็ต้นทุนคงท่ี (fixed cost)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 1,400 1,210 1,441 3% 19% 2,487 2,651 7% 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 2,332 8,516 6,848 194% (20%) 4,880 15,364 215% 

เงินรับเพ่ือน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2 12 6 184% (51%) 8 18 125% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 3,734 9,738 8,294 122% (15%) 7,375 18,032 144% 

รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน 178 160 160 (10%) (0%) 323 320 (1%) 

รายได้จากการขายน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 0 (2) 0 N/A 100% 0 (2) N/A

รวมรำยได้ 3,912 9,896 8,454 116% (15%) 7,698 18,350 138% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ¹ 1,139 451 475 (58%) 5% 2,808 926 (67%) 

ถ่านหิน 937 2,140 3,033 224% 42% 1,705 5,173 203% 

อ่ืนๆ 130 5,606 2,969 2,177% (47%) 178 8,575 4,717% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 2,206 8,197 6,477 194% (21%) 4,691 14,674 213% 

ค่าบ ารุงรักษา 157 187 190 21% 2% 305 377 24% 

อ่ืนๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 190 179 129 (32%) (28%) 325 308 (5%) 

รวมต้นทุนขำยสนิคำ้และกำรให้บรกิำร 2,553 8,563 6,796 166% (21%) 5,320 15,359 189% 

ก ำไรขัน้ต้น 1,359 1,333 1,658 22% 24% 2,378 2,991 26% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 35% 13% 20% (15%) 6% 31% 16% (15%) 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย (%)

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าศรีราชา 100% 84% 90% (10%) 6% 100% 87% (13%) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย – โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 100% 99% 100% 0% 1% 88% 99% 11% 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 76% 76% 84% 8% 8% 68% 80% 12% 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าศรีราชา 205 789 390 90% (51%) 786 1,179 50% 

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 236 93 32 (86%) (66%) 505 125 (75%)

ปริมาณการขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน 1,113 1,085 1,214 9% 12% 1,959 2,299 17% 

ปริมาณการขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ 133 107 138 4% 29% 224 245 10% 

รวมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ 1,687 2,074 1,774 5% (14%) 3,474 3,848 11% 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/kWh) 2.21 4.70 4.68 111% (0.4%) 2.12 4.69 121% 



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

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 มีมูลค่า 8,454 ล้านบาท ลดลง 1,442 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง 2,484 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) ลดลงตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. ในขณะท่ีราคา
ขายไฟฟ้าเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนเล็กน้อย 

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เ พ่ิมข้ึน 1,042 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีเ พ่ิมข้ึน 1,316
ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และราคาขาย
ไฟฟ้าเฉล่ียสูงข้ึนจากราคาถ่านหินท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2565 
มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 18 วัน ขณะท่ีไตรมาส 2
ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงาน 13 วัน (เม่ือวันท่ี 6 –
19 เมษายน 2565) และรายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีเ พ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม รายได้ของ
โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลง 341 ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (EP) ลดลงตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. แม้ราคา
ขายไฟฟ้าเฉล่ียสูงข้ึน

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 มีมูลค่า 8,454 ล้านบาท เ พ่ิมข้ึน 4,542 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 116 จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน 2,471 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment:
EP) เ พ่ิมข้ึนตามราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเ พ่ิมสูงข้ึนจากราคา
ก๊าซธรรมชาติ และปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีเพ่ิมข้ึน

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เ พ่ิมข้ึน 2,071 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากรายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันท่ีเพิ่มข้ึน 2,127
ล้านบาท จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ตามราคาขายไฟฟ้า
เฉล่ียท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากราคาถ่านหิน และปริมาณการขายไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างไรก็ตาม 
รายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีลดลงเล็กน้อย 92 ล้านบาท 
จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ลดลงตามปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีลดลงตามแผนของ กฟผ. แม้ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียสูงข้ึน 
ขณะท่ีรายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพิ่มข้ึนตามปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสนิคำ้และ
กำรให้บริกำร

Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 1,646 25 25 (98%) 4% 6,172 50 (99%) 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 1,673 666 242 (86%) (64%) 3,563 907 (75%) 

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหิน (Ton JPU) 398,999 397,388 439,489 10% 11% 697,919 836,878 20% 

ราคาเฉล่ียถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 63.3 161.7 195.5 209% 21% 66.0 178.6 171% 

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564
รายได้ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน 10,652 ล้านบาท หรือร้อยละ 138 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 จากสาเหตุหลักดังน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน 6,885 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ลดลง
เล็กน้อย เน่ืองจากในงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานจ านวน 9 วัน ขณะท่ีงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ไม่มีการ
หยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงาน

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เพ่ิมข้ึน 3,767 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาถ่านหิน และปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตามแผนการ
เรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 มีการหยุดซ่อมบ ารุงตาม
แผนงานและนอกแผนงานรวมจ านวน 57 วัน ขณะท่ี ในงวด 6 เ ดือนแรก ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนงานรวม 31 วัน 
(2) รายได้ของโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีเพ่ิมข้ึน จากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคาขายไฟเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงท าให้รายได้ส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมข้ึน และ
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานและนอกแผนงาน และ (3) รายได้ของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 6,796 ล้านบาท ลดลง 1,768 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 24 ล้านบาท จาก
ราคาเฉล่ียก๊าซธรรมชาติ ท่ีสู งข้ึน ถึงแม้ว่าปริมาณการใ ช้
ก๊าซธรรมชาติลดลง

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพิ่มข้ึน 893 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเฉล่ีย
ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 ประกอบกับปริมาณการใช้ถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11 จากปริมาณการขายไฟฟ้า
เพ่ิมสูงข้ึน

• วัตถุดิบอ่ืนๆ ลดลง 2,637 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
โรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี มีปริมาณการขาย
ไฟฟ้าให้ กฟผ. ท่ีลดลง และมีการใช้น ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลัก
แทนก๊าซธรรมชาติลดลง เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มี มูลค่า 6,796 ล้านบาท เ พ่ิม ข้ึน 4,242
ล้านบาท หรือร้อยละ 166 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ  ลดลง 664 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการใช้น ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติ
ของโรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ท าให้ปริมาณ
การใช้ลดลง

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมข้ึน 2,096 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเฉล่ีย
ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 209 ในขณะท่ีปริมาณการใช้ถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 มีการหยุดซ่อมบ ารุงลดลง

• วัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 2,839 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการใช้น ้ามันดีเซลของโรงไฟฟ้าศรีราชาและโรงไฟฟ้า
โกลว์ ไอพีพี เป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติ ตามแผนการ
เรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 

ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 1,658 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จาก
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) เพิ่มข้ึนสอดคล้องกับแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ 
กฟผ. และการจัดการการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ท าให้มี margin จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน และรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี และโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพิ่มข้ึน เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงท าให้
รายได้ส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน 326 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง สาเหตุหลักจากรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ลดลงสอดคล้องกับแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ 
กฟผ. และการผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติ ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ท าให้มี margin จากการขายไฟฟ้าลดลง

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันเพิ่มข้ึนตาม
อัตราค่าความพร้อมจ่ายเ น่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงลดลง และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงท าให้รายได้ส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ 
(USD-linked AP) เพ่ิมข้ึน รวมถึงก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ก าไรข้ันต้นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่า 2,991 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 613 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 จาก
งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 สาเหตุหลักจากรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) เพ่ิมข้ึนตามอัตราค่าความพร้อมจ่ายเน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงลดลง 
และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงท าให้รายได้ส่วนท่ีอ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมข้ึน รวมถึงก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะเพ่ิมข้ึน
ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ิมข้ึน 10,039 ล้านบาท หรือร้อยละ 189 จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564
โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 8,397 ล้านบาท จากการใช้น ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าศรีราชา
และโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. และปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีให้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ลดลง 
1,881 ล้านบาท ตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง เน่ืองจากราคาเฉล่ียก๊าซธรรมชาติท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า
เก็คโค่วันเพ่ิมข้ึน 3,468 ล้านบาท ตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า 10,366 11,853 13,253 28% 12% 19,441 25,105 29% 

รวมรายได้จากการขายไอน ้า 3,484 5,115 5,452 56% 7% 6,993 10,566 52% 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 234 251 320 37% 28% 453 571 26% 

รวมรำยได้ 14,085 17,218 19,025 35% 10% 26,827 36,243 35% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติ 7,756 13,005 13,727 77% 6% 14,346 26,732 86% 

ถ่านหิน 735 1,391 1,831 149% 32% 1,361 3,222 137% 

วัตถุดิบอ่ืน ๆ 503 760 725 44% (5%) 434 1,486 107% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 8,993 15,157 16,283 87% 7% 16,141 31,440 91% 

ค่าบ ารุงรักษา 671 355 413 (38%) 16% 1,005 768 (24%) 

อ่ืน ๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 425 261 399 (6%) 53% 1,416 660 (42%) 

รวมต้นทุนขำยสนิคำ้และกำรให้บริกำร 10,089 15,772 17,096 69% 8% 18,562 32,867 77% 

ก ำไรขัน้ต้น 3,996 1,446 1,930 (52%) 33% 8,265 3,375 (59%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 28% 8% 10% (18%) 2% 31% 9% (21%) 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)
YoY QoQ YoY

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GPSC (GWh) 1,142 1,147 1,177 3% 3% 2,282 2,324 2% 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ GLOW (GWh) 2,411 1,991 2,303 (4%) 16% 4,420 4,295 (3%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวม (GWh) 3,553 3,138 3,480 (2%) 11% 6,702 6,619 (1%) 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไฟฟ้ารวมเฉล่ีย (บาท/kWh) 2.92 3.78 3.81 31% 1% 2.90 3.79 31% 

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปริมาณการขายไอน ้าของ GPSC (พันตัน) 1,735 1,814 1,847 6% 2% 3,448 3,661 6% 

ปริมาณการขายไอน ้าของ GLOW (พันตัน) 2,044 1,896 1,900 (7%) 0.2% 4,036 3,796 (6%) 

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำรวม (พันตัน) 3,779 3,710 3,746 (1%) 1% 7,484 7,457 (0.4%) 

รำคำขำยไอน ้ำเฉล่ีย

ราคาขายไอน ้ารวมเฉล่ีย (บาท/ตัน) 922 1,379 1,455 58% 6% 926 1,417 53% 
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มี
มูลค่า 19,025 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4,940 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 2,420 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากรายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 
เพ่ิมข้ึน 1,569 ล้านบาท จากปริมาณการขายไอน ้าใ ห้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน และรายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน 
เพาเวอร์ เ พ่ิมข้ึน 852 ล้านบาท จากปริมาณการขาย ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน ท าให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมของโรงไฟฟ้า 
SPP ของ GPSC เพ่ิมสูงข้ึน  ประกอบกับราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ี
เพ่ิมข้ึน และราคาขายไอน ้าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ี
ปรับตัวสูงข้ึน

• รำยได้ จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เ พ่ิ มข้ึน 2,520
ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน และราคา
ขายไอน ้าเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมลดลง เน่ืองจากปริมาณ
การขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง จากท่ีลูกค้า
อุตสาหกรรมบางรายมีการหยุดด าเนินการในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มี
มูลค่า 19,025 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จาก
สาเหตุหลักดังต่อไปน้ี

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 325 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุจากรายได้รวมของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง
เพ่ิมข้ึน 292 ล้านบาท จากปริมาณการขายไอน ้ าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน และรายได้รวมของโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน 
เพาเวอร์ เพ่ิมข้ึน 33 ล้านบาท จากปริมาณการขาย ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
ท าให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมของโรงไฟฟ้า SPP ของ 
GPSC เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน และ
ราคาขายไอน ้าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวสูงข้ึน

• รำยได้ จำก โรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เ พ่ิ ม ข้ึน 1,482
ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากปริมาณการขายไฟฟ้ารวมเพ่ิมข้ึน และ
ปริมาณขายไอน ้าเพ่ิมเล็กน้อย ประกอบกับราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึน และราคาขายไอน ้าเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ท่ีปรับตัวสูงข้ึน

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมข้ึน 9,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 โดยมีสาเหตุจากราคาขายไฟฟ้ารวมเฉล่ีย และราคา
ขายไอน ้ารวมเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 และร้อยละ 53 ตามล าดับ แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมลดลงเล็กน้อย  

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำ
และกำรให้บริกำร

Q2/64 Q1/65
(แก้ไข)

Q2/65 เปลี่ยนแปลง +/(-)
6M/64 6M/65

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GPSC (‘000 MMBTU) 13,313 13,455 13,590 2% 1% 26,387 27,045 2% 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ GLOW (‘000 MMBTU) 19,494 16,467 18,206 (7%) 11% 35,691 34,674 (3%) 

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติรวม (‘000 MMBTU) 32,807 29,922 31,796 (3%) 6% 62,078 61,718 (1%)

รำคำเฉล่ียก๊ำซธรรมชำติ

ราคาก๊าซธรรมชาติรวมเฉล่ีย (บาท/MMBTU) 236 435 432 83% (1%) 231 433 87% 

ถ่ำนหิน

ปริมาณการใช้ถ่านหินของ GLOW (Ton JPU) 238,778 236,641 252,506 6% 7% 504,035 489,148 (3%) 

ราคาเฉล่ียถ่านหิน ไม่รวมค่าขนส่ง (USD/Ton JPU) 87.7 176.5 205.4 134% 16% 78.6 191.5 144% 
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี  2565 มี มูลค่า 17,096 ล้ านบาท เพ่ิ มข้ึน 7,006
ล้านบาท หรือร้อยละ 69 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพิ่มข้ึน 5,971 ล้านบาท (GPSC 2,879 
ล้านบาท และ GLOW 3,092 ล้านบาท) จากราคาก๊าซธรรมชาติ
ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 83 ขณะท่ีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ลดลง ร้อยละ 3 

• ค่ำใช้ จ่ำยถ่ำนหิน เ พ่ิมข้ึน 1,096 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 134 และปริมาณ
การใช้ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 17,096 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,324 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เ พ่ิมข้ึน 721 ล้านบาท (GPSC 396
ล้านบาท และ GLOW 325 ล้านบาท) จากป ริมาณการใ ช้
ก๊าซธรรมชาติเ พ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ขณะท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ
รวมเฉล่ียปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1

• ค่ำใช้ จ่ำยถ่ำนหิน เ พ่ิมข้ึน 440 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 และปริมาณ
การใช้ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 1,930 ล้านบาท ลดลง 2,066 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 จาก ไตรมาส
ท่ี 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมลดลง นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมลดลงเล็กน้อย จากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้า
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง เน่ืองจากมีลูกค้าอุตสาหกรรมบางรายมีการหยุดด าเนินการช่ัวคราว ขณะท่ีปริมาณการขาย ไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมข้ึน 484 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวมเพ่ิมข้ึน จากปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพ่ิมข้ึน และมีปริมาณการขาย
ไอน ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน และโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะท่ี 5 ได้กลับมาเดินเคร่ืองตามปกติต้ังแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2565 ท าให้บริษัทฯ 
สามารถบริหารจัดการการผลิตท าให้มี margin เพ่ิมข้ึน

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่า 3,375 ล้านบาท ลดลง 4,889 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 จาก
งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างมาก ท าให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพ่ิมข้ึน 14,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคา
ก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินรวมเฉล่ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 87 และร้อยละ 144 ตามล าดับ แม้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลดลง 
ร้อยละ 11 และร้อยละ 3 ตามล าดับ
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ: โรงไฟฟ้า VSPP และอ่ืนๆ ประกอบไปด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท) Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้

รายได้จากการขายไฟฟ้า 138 54 92 (33%) 72% 187 146 (22%) 

รายได้ขายน ้าเย็น 48 46 52 9% 13% 91 98 7% 

รายได้อ่ืนๆ 51 48 96 91% 103% 57 144 164% 

รวมรำยได้ 237 147 240 2% 63% 333 388 16% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบอ่ืนๆ 85 88 186 119% 111% 104 275 164% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 85 88 186 119% 111% 104 275 164% 

ค่าบ ารุงรักษา 13 21 16 29% (24%) 26 37 47% 

อ่ืนๆ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 9 2 1 (85%) (34%) 22 3 (85%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 106 112 204 92% 83% 151 315 109% 

ก ำไรขัน้ต้น 131 36 37 (72%) 3% 182 72 (60%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 55% 24% 15% (40%) (9%) 55% 19% (66%) 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY
ไฟฟ้ำ

ปริมาณการขายไฟฟ้า (GWh) 14 8 11 (20%) 32% 19 20 3% 

ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/kWh) 10.05 6.31 8.22 (18%) 30% 9.74 7.40 (24%) 

น ้ำเย็น

ปริมาณการขายน ้าเย็น (พันตันความเย็นช่ัวโมง) 6,948 5,680 6,647 (4%) 17% 12,771 12,328 (3%) 

ราคาขายน ้าเย็นเฉล่ีย (บาท/ตันความเย็นช่ัวโมง) 6.86 8.11 7.83 14% (3%) 7.16 7.96 11% 

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ ในไตรมาส
ท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 240 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 63
จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ เพิ่มข้ึน 38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าจากเ ช้ือเพ ลิง RDF เพิ่ ม ข้ึน 
ตามปริมาณขายไฟฟ้าและราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

• รำยได้อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 49 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผู้รับ เ หมาออกแบบและก่อสร้ าง ( EPC) ของบริ ษัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ ในไตรมาส
ท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 240 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2
จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

จากท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 
ซ่ึงแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 แม้รายได้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF เพิ่มข้ึน ตามราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย
ท่ีเพิ่มสูงข้ึน และบริษัทฯ รับรู้รายได้เต็มไตรมาส ภายหลังการเปิด
ด าเนินงานเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

• รำยได้อ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 46 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้จาก
สัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)
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ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อ่ืนๆ ในไตรมาส ท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 204 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
92 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุ

หลักจากต้นทุนงานสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC)
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) ท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามปริมาณโครงการท่ีเ พ่ิมข้ึน และต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเ พ่ิมข้ึนจาก
โครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ตามปริมาณขายไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่นๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีมูลค่า 204 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 98
ล้านบาท หรือร้อยละ 92 จากสาเหตุหลัก ดังน้ี
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท เพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุหลัก

จากต้นทุนงานสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) ท่ีเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณโครงการท่ีเพิ่มข้ึน และต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มข้ึนจากโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเ ช้ือเพลิง RDF ภายหลังการเปิดด าเ นินงานเชิง
พาณิชย์เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอ่ืนๆ 

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 37 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 72
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 สาเหตุหลักจากท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1)
ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 สาเหตุหลัก
จากรายได้จากสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) เพ่ิมข้ึน 

ก าไรข้ันต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่า 72 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 60
จากงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 สาเหตุหลักจากท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ 1 
(ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เปรียบเทียบรำยได้งวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564

รายได้รวมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยมี

สาเหตุหลักจากรายได้จากสัญญาผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) เพ่ิมข้ึน 133 

ล้านบาท และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF เพ่ิมข้ึน 76 ล้านบาท ในขณะท่ี รายได้จาก ISP1 ลดลง 144 ล้านบาท จากการ

ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการขายหุ้นท้ังหมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ซ่ึงแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขายสินค้าและบริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เพ่ิมข้ึน 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 109 จากงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 
โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน จากต้นทุนงาน EPC และการให้บริการรับเหมาติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์ ตามจ านวนโครงการ
ท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) และต้นทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ภายหลังการ
เปิดด าเนินงานเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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ผลประกอบกำรบรษิัท

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ รำยไตรมำส 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 3,877 ล้านบาท ลดลง 
214 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565
มี มูลค่ า 436 ล้านบาท ลดลง 80 ล้านบาท หรือร้อยละ 16
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจท่ีลดลง

• ค่ำเ ส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565
มี มู ลค่ า  2,157 ล้ านบาท ลดลง 15 ล้ านบาท หรือร้อยละ 1         
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 1,047 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากไตรมาส 2 ปี 2564      
โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 53 ล้านบาท 
ลดลง 297 ล้านบาท หรือร้อยละ 85 จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564
โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการท่ีลดลง

• ก ำไร /ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน สุทธิ: ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 184 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
116 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 2564 ประกอบด้วย 

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

2. ขาดทุนจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 
27 ล้านบาท  

3. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง ลดลง 5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 3,877 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
342 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565
มีมูลค่า 436 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สาเหตุหลักมาจากค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน

• ค่ำเ ส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565
มีมูลค่า 2,157 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 1,047 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้: ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 53 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 258 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565     
โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเป ล่ียนสุทธิ : ในไตรมาสท่ี 2
ปี 2565 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 184 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
116 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ประกอบด้วย

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

2. ขาดทุนจากการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ เพ่ิมข้ึน 
51 ล้านบาท

3. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ิมข้ึน 45 ล้านบาท 

ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอื่นๆ
(หน่วย : ล้านบาท)

Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoYYoY QoQ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 516 391 436 (16%) 11% 950 827 (13%) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,172 2,135 2,157 (1%) 1% 4,226 4,293 2% 

ต้นทุนทางการเงิน 987 974 1,047 6% 7% 1,961 2,021 3%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 348 (34) 53 (85%) 258% 800 19 (98%)

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 68 68 184 170% 169% 66 252 282%

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 4,091 3,535 3,877 (5%) 10% 8,003 7,412 (7%) 



ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 มีมูลค่า 432 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 17
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 แต่เพ่ิมข้ึน 290 ล้านบาท หรือร้อยละ 203 จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)

ส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุนใน XPCL เพ่ิมข้ึน 116 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1 
ปี 2565 เพ่ิมข้ึน 458 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณน ้าท่ีมากข้ึนมาจากประเทศจีนและประเทศลาวจากปริมาณน ้าฝนท่ี
เพ่ิมข้ึนในระดับสูง ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NNEG ลดลง 41 ล้านบาท 
จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 และลดลง 13 ล้านบาท จาก
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึน

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน BIC ลดลง 13 ล้านบาท 
จากไตรมาส 2 ปี 2564 เน่ืองจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติ
เพ่ิมสูงข้ึน และลดลง 2 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2565
โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลงและ
ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีเพ่ิมข้ึน

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่ วนแ บ่ งก าไ รจาก เ งินล ง ทุนใ น NL1PC เ พ่ิ ม ข้ึ น 
3 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก

ค่าเงินบาทอ่อนตัว และลดลง 5 ล้านบาทจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายภาษีท่ีไม่สามารถขอคืนได้ (Unclaimed tax)
และค่าจ้างท่ีปรึกษา

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TSR เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย         
0.3 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 เน่ืองจากรายได้

เพ่ิมข้ึนจากการปรับข้ึน ค่า Ft แต่ค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากส่วนท่ีทยอย
หมด BOI และลดลง 3 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จากฝนตกหนัก
ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 
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บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน GRP เพิ่ มข้ึนเล็กน้อย 
5 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้เพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีค่าใช้จ่าย

การขายและการบริการลดลง และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน จากไตรมาส
ท่ี 2 ปี 2564 และลดลง 10 ล้านบาท จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 
สาเหตุหลักจากการขาดทุนการประเมินราคาตลาดของตราสารอนุพันธ์ 

บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปลี่ยนแปลง +/(-)

6M/64 6M/65

เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 25% 343 1 459 34% N/A 315 460 46%

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 25% 28 17 15 (47%) (13%) 65 32 (51%) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) 30% 39 (15) (2) (106%) (85%) 81 (17) (122%)

บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 40% 11 20 14 28% (27%) 28 34 18% 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 40% 90 93 91 0.4% (3%) 191 184 (4%)

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 
(ESCE)

33% 0.1 7 7 N/A 2% 14 15 3%

บริษัท Avaada Energy Private Limited 
(AEPL)

42% N/A (2) (154) N/A N/A N/A (155) N/A

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด 
(GRP)

50% 7 22 12 72% (45%) 31 34 10%

บริษัท นูออโว พลัส จ ากัด (NUOVO PLUS) 49% N/A (1) (10) N/A N/A N/A (11) N/A

รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 519 143 432 (17%) 203% 726 575 (21%)

ผลประกอบกำรบรษิัท

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน AEPL ลดลง 152 ล้านบาท  
จากไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สาเหตุหลักจากเร่ิมรับรู้การตัด

จ าหน่ายสินทรัยพ์ ไ ม่ มี ตั วตนท่ี เ กิดจากการ เ ข้า ซ้ื อกิจการ (PPA 
Amortization) โดยรับรู้ยอดสะสมย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 -
มิถุนายน 2565 รวมจ านวน 177 ล้านบาท

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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บทวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท, %)

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (ล้านบาท)

0.2%

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีหน้ีสินรวม มูลค่า 154,324 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1 ,692 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 1 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียด
ของการลดลงท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• หน้ีสินหมุนเวียน ลดลง 2,090 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จาก
หน้ี สินหมุนเ วียนอ่ืนลดลง 2, 335 ล้ านบาท และ เ จ้ าห น้ี      
งานก่อสร้างลดลง 1,133 ล้านบาท 

• หุ้นกู้และเงินกู้ ยืมระยะยำว เพิ่มข้ึน 4,419 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4 จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้   
เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ีผ่าน 

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 637 ล้านบาท หรือร้อยละ 1
โดยมีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ลดลง 546 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วัน ท่ี 
30 มิถุนายน 2565 มี มูล ค่ารวม 116,467 ล้ านบาท ลดลง
1,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
สาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน 1,185 ล้านบาท 
และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน 454 ล้านบาท ขณะท่ีมีการจ่ายเงิน   
ปันผลจากผลการด าเนินงานในงวดคร่ึงปีหลังของปี 2564 จ านวน 
2,920 ล้านบาท 

หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, %)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า)
จ านวน 114,051 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนหน้ีสินหมุนเวียน
จ านวน 10,579 ล้ านบาท หรือร้อยละ  9 และหน้ี สิน
ไม่หมุนเวียนจ านวน 103,472 ล้านบาท หรือร้อยละ 91

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนท่ีหมุนเวียน

10 ,579 ล้ำนบำท | 9%

114,051
เงินกู้ยืมระยะยำว

และหุ้นกู้ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน

103,472 ล้ำนบำท | 91%

0.2%

สินทรัพย์

ณ วันท่ี 30 มิ ถุนายน 2565 บริ ษัทใ หญ่และบ ริ ษัทย่อย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 270,791 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 412 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียดของ
การลดลงท่ีมีสาระส าคัญ มีดังน้ี

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน 5,842 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 42

• เงินลงทุนบริษัทในเครือ เพ่ิมข้ึน 1,925 ล้านบาท หรือร้อยละ 6
โดยมีการช าระค่าหุ้นของบริษัทนูออโว พลัส จ ากัด (NUOVO 
PLUS) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565

• ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 2,583 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 
โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

• ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ลดลง 466 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7

• สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 3,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 11
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของทรัพย์สินทางการเงิน จากเงิน
ฝากประจ า ลดลง 2,043 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 และสินทรัพย์ท่ี
ถือไว้เพ่ือขาย ลดลง 2,711 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 เน่ืองจากการ
ขายหุ้นโครงการ ISP1

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 975 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 
โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกัน ลดลง 677 ล้านบาท

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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บทวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 6M/65

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,557  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,065  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (689)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน) 5,934

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (91)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5,842 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 13,793

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 19,635

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจากส้ินปี 2564 จ านวน 5,842 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 2,065 ล้านบาท จาก
1. เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินท่ีครบก าหนด ตามระยะเวลา

การฝาก จ านวน 2,041 ล้านบาท
2. เ งินสด รับจากการลงทุนของในบริษัทย่อย จ านวน 1 , 529

ล้านบาท
3. เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน จ านวน 

1,110 ล้านบาท
4. เงินปันผลรับและอ่ืนๆ จ านวน 503 ล้านบาท
5. เงินสดจ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ถาวร 3,118 ล้านบาท 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,557 ล้านบาท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดจ านวน 5,374
ล้านบาท และเป็นการจ่ายช าระค่าภาษีเงินได้จ านวน 817 ล้านบาท

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้เงิน
สดสุทธิไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 689 ล้านบาท โดยเป็น
1. การช าระคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ จ านวน 

7,878 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผล จ านวน 2,920 ล้านบาท 
3. การจ่ายดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน จ านวน 2,000 ล้านบาท 
4. การช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 67 ล้านบาท
5. เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอ่ืน จ านวน 32 ล้านบาท
6. เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและการออก   

หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 12,208 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 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)
2.77x

1.69x
1.22x

Q2/64 Q1/65 Q2/65

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 |  %

8.13 

5.29 
3.82 

Q2/64 Q1/65 Q2/65

0.82 

0.11 
0.24 

Q2/64 Q1/65 Q2/65

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 1.27x 1.33x

0.79x 0.73x 0.80x

Q2/64 Q1/65 Q2/65

1.44x
1.77x

2.14x

Q2/64 Q1/65 Q2/65

1.09x 1.23x
1.58x

Q2/64 Q1/65 Q2/65

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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ควำมคบืหนำ้ของโครงกำรระหวำ่งกอ่สร้ำง

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างโดยรวม          
ร้อยละ 81.46 โดยงานคอนกรีตฐานรากและผนังบ่อใต้ 
Pitch Solidification, งานโครงสร้ างและ ติ ด ต้ังถั ง 
Sulfuric Acid ด าเนินงานแล้วเสร็จและก าลังด าเนินการ
ติดต้ังโครงสร้างเหล็ก อุปกรณ์ Circulating Fluidize 
Bed Boiler ท้ัง 3 ชุด และ Module Pipe Rack, งาน
โครงสร้างคอนกรีตหอหล่อเย็นชุดท่ี 1 และติดต้ัง
อุปกรณ์หอหล่อเย็นชุดท่ี 2, งานคอนกรีตฐานราก 
Electrostatic Precipitator, Wet Sulfuric Acid 
คอนเดนเซอร์ และ Shelter ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กังหันไอน ้า

SCOD |  2568 1

หมายเหตุ: 1. โครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชน์ได้ในปี 2568

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกกำกน ้ำมัน
Energy Recovery Unit (ERU)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน 
โครงการมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างโดยรวม
ประมาณร้อยละ 83.76 และก าลังด าเนินการทดสอบ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ Site 
Acceptance Test และ Pre-commissioning Test
โครงการมีแผนท่ีจะขนานเคร่ืองเข้ากับ กฟผ. เพ่ือ
ทดสอบ ในไตรมาสท่ี 3

โครงกำร SPP Replacement | Glow Energy Phase 2

โครงกำร

ก ำลังกำรผลิต

ไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต)์

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

SCOD |  Q1/2567

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมนอกชำยฝ่ังในไต้หวัน
Changfang และ Xidao (CFXD)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงการมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างโดยรวมประมาณ      
ร้อยละ 45.30% โดยด าเนินการติดต้ังกังหันลมตัวแรกเรียบร้อย     
ท้ังน้ี ทุกโครงการมีแผนจะเปิดด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2567

SCOD |  2564-2567

โครงกำร
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต์)

แผนด ำเนินงำน

เชิงพำณิชย์
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว

(จ านวน 23 โครงการ)
2,859 -

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

(จ านวน 12 โครงการ)
1,775 2565 – 2567

รวมก าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังส้ิน 4,634 เมกะวัตต์ 
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 42.93
ของทุนท้ังหมดของ AEPL

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในอินเดีย
Avaada Energy Private Limited (AEPL)
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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

(รายละเอียดหน้า 20)

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 2 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 - 2 ก๊าซธรรมชาติ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี

GPSC (51%) 240 122.4 122.4 153 EGAT/ IU 2015, 2017

IRPC-CP ระยะท่ี 3 ก๊าซธรรมชาติ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี

GPSC (51%) 70 35.7 - - IU 2024

NNEG ระยะท่ี 1 - 2 ก๊าซธรรมชาติ
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม
นวนคร

GPSC (30%) 185 56 56 12 EGAT / IU 2016, 2020

NNEG ระยะท่ี 3 ก๊าซธรรมชาติ
เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม
นวนคร

GPSC (30%) 30 9 - 1.59 IU 2024

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 2,718 2,241 2,196 2,948

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%) 4,634 1,989 1,227 -

Central and 
State Gov. 
and C&I 

2018-24
(รายละเอียดหน้า 20)

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

(รายละเอียดหน้า 20)

Private PPA 
(กลุ่มจีพีเอสซี)

พลังงาน
แสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

จ านวนหลายแห่ง

GPSC Gr. 
(100%) 40.38 40.38 11.38 - IU 2018-24

รวมก ำลังกำรผลิต VSPP และอื่นๆ 5,540 2,305 1,366 -

อื่นๆ

ERU
(ก าลังก่อสร้าง)

กากน ้ามัน
(Petroleum 

Pitch)
ชลบุรี GPSC (100%) 250 250 - 175 Thai Oil PLC 2025

(รายละเอียดหน้า 20)

รวม ERU 250 250 - 175
รวม 13,418 7,235 6,001 2,948

หมายเหตุ: - ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
- ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GLOW, CFXD และ ERU

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 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 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 2 ปี 2565 ค่าตัดจ าหน่ายดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิรวม 
520 ล้านบาท 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(หน่วย: ล้านบาท)

Q2/64 Q1/65 Q2/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

YoY QoQ

ก าไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 2,302 313 684 (70%) 118% 

บวกกลับ: ค่าตัดจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการเข้าซ้ือ 

GLOW
418 458 520 24% 14%

Adjusted Net Income 2,720 711 1,204 (56%) 56% 

GPSC - ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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