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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565



GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 2

บทสรุปผู้บริหำรเหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

• หลังจำกแนวโน้มสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลำย ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ   
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ได้เริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรคุมโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังคงติดตำม
สถำนกำรณ์และให้ควำมส ำคัญต่อมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรติดเช้ืออย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของ
พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และสำธำรณูปโภคได้อย่ำงมีเสถียรภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรใช้
ของกลุ่มลูกค้ำได้ตำมเป้ำหมำย

• จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ ประกอบกับควำมต้องกำรใช้พลังงำนที่ เพ่ิมขึ้นจำกกำรเปิดประเทศ ส่งผลให้
รำคำพลังงำนต่ำงๆ ทั้งน ้ำมันดิบและสินค้ำหลำยประเภทปรับตัวสูงขึ้นมำกในช่วงเก้ำเดือนแรกของปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำก
ต้นทุนเช้ือเพลิงก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ซ่ึงกระทบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้ประกำศขึ้นค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ 
(ค่ำ Ft) ครั้งที่ 3 ส ำหรับปี 2565 จำก 24.77 เป็น 93.43 สตำงค์ต่อหน่วย ในเดือนกันยำยน ที่ผ่ำนมำ ซ่ึงช่วยบรรเทำผลกระทบจำกต้นทุนพลังงำน
ที่ เพ่ิมสูงขึ้นได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตำมกำรเคลื่อนไหวรำคำก๊ำซธรรมชำติและรำคำถ่ำนหินอย่ำงใกล้ชิด พร้อมกับกำรบริหำรจัดกำรและ
เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตหรือ Optimization เพ่ือให้กำรเดินเครื่องมีประสิทธิภำพ จำกกำรเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำโดยเริ่มจำกโรงไฟฟ้ำที่

มีต้นทุนต ่ ำเป็นล ำดับแรก หรือ merit order เพ่ือลดต้นทุนกำรผลิตให้ได้มำกที่สุด รวมทั้งมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรด้ำน Synergy เพ่ือบริหำรจัดกำร 
กำรผลิตและใช้โครงข่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำร่วมกัน รวมถึง Synergy ด้ำนอื่นๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดตำมเป้ำหมำย

• เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2565 บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำร ERC Sandbox ระยะที่ 2 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถทดสอบนวัตกรรมด้ำนพลังงำนที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีได้ภำยใต้ข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ต่ำงๆ เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำโดยรวม โดยมีรำยละเอียดของ
โครงกำรต่ำงๆ ที่บริษัทฯ เข้ำร่วมดังนี้

- โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบ Energy & REC Trading Platform

- โครงกำรศึกษำรูปแบบธุรกิจซ้ือขำยไฟฟ้ำผ่ำนคนกลำงโดยเช่ือมต่อระบบโครงข่ำยกำรไฟฟ้ำ (Third Party Access) ภำยใต้ PPA รูปแบบใหม่

- โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนในพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ

• เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2565 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ Global HDD Assembly & Backend Operation, Western 
Digital Storage Technology (Thailand) Limited (WD) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้
พลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน WD ประเทศไทย โดยควำม
ร่วมมือนี้เป็นกำรร่วมศึกษำและแสวงหำโอกำสในกำรทดลองจัดหำไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนจำกหลำยแหล่งให้กับ WD โดยใช้สัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำรูปแบบใหม่ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรโครงกำร ERC Sandbox ระยะที่  2 เพ่ือรองรับกำรพัฒนำธุรกิจกำรซ้ือขำยพลังงำนหมุนเวียน 
ผ่ำนโครงกำร Third Party Access (TPA) ซ่ึงจะอนุญำตให้บุคคลที่สำมสำมำรถใช้หรือเช่ือมต่อ และซ้ือขำยไฟฟ้ำผ่ำนระบบโครงข่ำยของกำรไฟฟ้ำ

• เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2565 บริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหำรกำรเงิน จ ำกัด (GPSC TC) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น 100% ได้ลงนำมสัญญำกับ
ธนำคำร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชัน (SMBC) สนับสนุนสินเช่ือสีเขียวหรือ Green Loan วงเงิน 185 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อำยุสัญญำ 
10 ปี เพ่ือกำรขยำยกำรลงทุนพลังงำนสะอำด และเพ่ิมสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนในพอร์ต ตำมเป้ำหมำยกำรเติบโตมำกกว่ำ 50% ของก ำลังกำร
ผลิตรวมในปี 2573

• เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2565 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ซันนี่ เฮฟวี่ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (SANY), บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่แมชชีนเนอรี่ จ ำกัด 
(LEADWAY) และ บริษัท รูทคลำวด์ เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จ ำกัด (ROOTCLOUD) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรพัฒนำสถำนีให้บริกำรสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชำร์จ (battery swapping services and battery-as-a-service business) ส ำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้ำเพ่ือกำรพำณิชย์ (electric commercial vehicles หรือ eCV) และกำรพัฒนำระบบแพลตฟอร์มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสถำนีสลับแบตเตอรี่ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ให้บริกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ที่เน้นกำรใช้พลังงำนสะอำด
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บทสรุปผู้บริหำร

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565

หมำยเหต:ุ 1. ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดขำย คือ ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดขำย “มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW” (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมหน้ำ 24)

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท, %) ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร (ล้ำนบำท, %)

ไฟฟ้ำ + รำยได้จำกสัญญำ
เช่ำกำรเงิน (IPP)

ไฟฟ้ำ (SPP+VSPP)

ไอน ้ำ

น ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 
ไนโตรเจน น ้ำเย็น และอ่ืน ๆ

YoY +88% YoY +136%

ก๊ำซธรรมชำติ (IPP)

ก๊ำซธรรมชำติ (SPP)

ถ่ำนหิน

ค่ำบ ำรุงรักษำ

ต้นทุนอ่ืน ๆ

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

QoQ +22%
QoQ 28%

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(หน่วย : ล้ำนบำท) Q3/64 Q2/65 Q3/65

เปล่ียนแปลง +/(-)
9M/64 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 17,997 27,719 33,866 88% 22% 52,855 88,846 68% 

ต้นทุนขำย (ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดขำย) (13,075) (24,095) (30,917) 136% 28% (37,108) (79,459) 114% 

ก ำไรขัน้ต้น 4,922 3,625 2,949 (40%) (19%) 15,747 9,387 (40%) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (431) (436) (401) (7%) (8%) (1,381) (1,228) (11%) 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 5 6 6 10% (12%) 15 17 18% 

EBITDA 4,496 3,195 2,554 (43%) (20%) 14,381 8,177 (43%) 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดขำย (2,205) (2,157) (2,150) (2%) (0.3%) (6,431) (6,443) 0.2% 

EBIT 2,291 1,037 404 (82%) (61%) 7,950 1,733 (78%) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (998) (1,046) (1,068) 7% 2% (2,959) (3,089) 4% 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น 262 619 205 (22%) (67%) 1,037 1,745 68% 

เงินปันผลรับและส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ

772 435 764 (1%) 75% 1,591 1,372 (14%) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (295) (53) 158 (154%) (398%) (1,095) 139 (113%) 

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำร
พิเศษ

2,033 992 462 (77%) (53%) 6,525 1,899 (71%) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ (95) (184) (61) 36% 67% (161) (314) 95% 

ก ำไรสุทธิ 1,938 808 401 (79%) (50%) 6,363 1,586 (75%) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (63) (124) (70) 11% (44%) (213) (258) 21% 

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,875 684 331 (82%) (52%) 6,150 1,328 (78%) 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ไม่รวมค่ำตัดขำย
(Adjusted Net Income)1

2,256 1,204 784 (65%) (35%) 7,335 2,759 -62%

อัตรำก ำไรขัน้ต้น (%) 27% 13% 9% (19%) (4%) 30% 11% (19%) 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 10% 2% 1% (9%) (1%) 12% 1% (10%) 

Adjusted Net Income Margin (%) 13% 4% 2% (10%) (2%) 14% 3% (11%) 
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลง 100 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 6 สำเหตุหลักจำก

• รำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Availability Payment: AP) ของ
โรงไฟฟ้ำศรีรำชำลดลง เนื่องจำกมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำม
แผนงำนและนอกแผนงำนในไตรมำสที่ 3 ปี 2565

• จำกรำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วัน
ลดลง ตำมอัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำยที่ลดลง เนื่องจำกมีกำร
หยุดซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะลดลงตำมปริมำณกำรขำย
ไฟฟ้ำที่ลดลง

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 554 ล้ำนบำท 
หรือ ร้อยละ 29 สำเหตุหลักจำกรำคำก๊ ำซธรรมชำติ และ
ถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับ
ลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง แม้ว่ำมีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวมจะ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้น และ
ปริมำณกำรขำยไอน ้ำให้ลูกค้ำอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตอิสระ (IPP) เ พ่ิมขึ้น 470
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43 สำเหตุหลักจำก

• รำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment: EP) ของ
โรงไฟฟ้ำศรีรำชำและโกลว์ไอพีพีเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
แผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และกำรผลิตโดยใช้
เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้มี margin จำก
กำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น

• รำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี 
และโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำ
ลงท ำให้รำยได้ส่วนที่อ้ำงอิงกับดอลลำร์สหรัฐ (USD-linked 
AP) เพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะเพ่ิมขึ้นตำมปริมำณกำรขำย
ไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 2,346 ล้ำนบำท 
หรื อร้ อยละ 63 สำเหตุ หลั กจำกรำคำก๊ ำซธรรมชำติ และ
ถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำ
ให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง อย่ำไรก็ตำม ปริมำณกำรขำย
ไฟฟ้ำรวมเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกปริมำณกำรขำย ไฟฟ้ำให้ กฟผ. 
เพ่ิมขึ้น ขณะที่ปริมำณกำรขำย ไอน ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม
ลดลงเล็กน้อย

4GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

1,375 ล้ำนบำท | 46%

ก ำไรขัน้ต้น

2,949

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและอื่นๆ (VSPP) 

16 ล้ำนบำท | 1%

สัดส่วนก ำไรขัน้ต้น ไตรมำส 3 ปี 2565 (ล้ำนบำท, %)

ก ำไรขัน้ต้น ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ
2,949 ล้ำนบำท ลดลง 1,973 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
40 จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และลดลง 676
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19 จำกไตรมำสที่ 2 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

1,558 ล้ำนบำท | 53%

สรุปผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีจ ำนวน 331 ล้ำนบำท ลดลง 1,544 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับ ไตรมำสท่ี 3 ปี 2564
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง
ประกอบกับปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลงเล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิต
อิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้น จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
กำรผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรของ
โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำไซยะบุรีเพ่ิมขึ้นจำกปริมำณน ้ำที่เพ่ิมขึ้น

• ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 353 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับ ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติและ
ถ่ำนหินที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง แม้อัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ (ค่ำ Ft)
ปรับเพ่ิมขึ้น จำก 24.77 เป็น 93.43 สตำงค์ต่อหน่วย ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2565 ที่ผ่ำนมำก็ตำม ขณะที่ปริมำณกำรขำย ไฟฟ้ำให้ กฟผ. และ
ปริมำณกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรของโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำไซยะบุรีเพ่ิมขึ้นตำมฤดูกำล 
(Seasonality) และปริมำณน ้ำที่เพ่ิมขึ้น

• บริษัทฯ รับรู้มูลค่ำ Synergy จำกกำรควบรวมกิจกำรสุทธิหลังภำษีจ ำนวน 595 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 ซ่ึงส่วนหลักได้รับจำกกำร
บริหำรจัดกำรกำรผลิตและใช้โครงข่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำร่วมกัน กำรบริหำรส่วนกำรพำณิชย์ด้ำนต้นทุน กำรผลิตและกำรขยำยฐำนลูกค้ำ 
กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรหุ้นกู้
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บทสรุปผู้บริหำร

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส (ต่อ) 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ
ลดลง 21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58 สำเหตุหลักจำกรำยได้ของ
โรงไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF ลดลง ตำมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำและ
รำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ยลดลง

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่ นและรำยกำรอื่ นๆ ในไตรมำสที่  3
ปี 2565 รำยได้อื่นมีจ ำนวน 211 ล้ำนบำท ลดลง 414 ล้ำนบำท สำเหตุ
หลักจำกใน ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ รับรู้ก ำไร (ก่อนหักภำษีและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง) จ ำนวน 388 ล้ำนบำท จำกกำรขำยสินทรัพย์
ที่ เกี่ ยวข้องกับแบตเตอรี่  ให้แก่ บริษัท นูออโว พลัส จ ำกัด 
(NUOVO PLUS) ในส่วนของค่ำใช้จ่ำย มีจ ำนวน 3,523 ล้ำนบำท 
ลดลง 355 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง
ตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลง และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สุทธิลดลง

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 เท่ำกับ 764 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
328 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกส่วนแบ่งก ำไรของโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ
ไซยะบุรี เพ่ิมขึ้น 282 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณน ้ำที่มำกขึ้น
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้ำได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ได้เงินปันผลรับจำกบริษัท รำชบุรีเพำวเวอร์ จ ำกัด จ ำนวน 
81 ล้ำนบำท

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ลดลง 54 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก
จำกผลประกอบกำรที่ลดลงของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วัน

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ
ลดลง 97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86 จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564
สำเหตุหลักจำกที่บริษัทฯ ขำยหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate
Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2565

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่ นและรำยกำรอื่นๆ ในไตรมำสที่  3
ปี 2565 รำยได้อื่นมีจ ำนวน 211 ล้ำนบำท ลดลง 74 ล้ำนบำท
สำเหตุหลักจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกค่ำปรับก่อสร้ำงล่ำช้ำของ
ศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรระยองแห่งที่ 4 (CUP-4) จ ำนวน 137 
ล้ำนบำท ในไตรมำสที่  3 ปี 2564 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำย 
มีจ ำนวน 3,523 ล้ำนบำท ลดลง 501 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลง

• เงินปันผลรับและส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 เท่ำกับ 764 ล้ำนบำท 
ลดลงเล็กน้อย 8 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรบันทึกผล
ประกอบกำรและค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงเกิดจำกกำร
ปันส่วนรำคำซ้ือ AEPL จ ำนวน 79 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 3 ปี 
2565 ประกอบกับส่วนแบ่งก ำไรจำกโรงไฟฟ้ำบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ
นวนคร จ ำกัด (NNEG) ลดลง 79 ล้ำนบำท จำกต้นทุนค่ำก๊ำซ
ธรรมชำติที่ ปรับตัวสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ส่วนแบ่งก ำไรของ
โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำไซยะบุรีเพ่ิมขึ้น 150 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบ
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เพ่ิมขึ้น 7 ล้ำนบำท 

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 มีจ ำนวน 1,328 ล้ำนบำท ลดลง 4,822 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 78 จำกงวด 9 เดือนแรก   
ปี 2564 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ SPP ลดลง 7,235 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ 
margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP เพ่ิมขึ้น 1,082 ล้ำนบำท จำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment: EP) สอดคล้องกับแผนกำร
เรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และกำรผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น

• ส่วนแบ่งก ำไรของโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำไซยะบุรี เพ่ิมขึ้น 294 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีปริมำณน ้ำมำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564
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คำดกำรณ์เศรษฐกิจปี 2565

ทิศทำงเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของปี 2565

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย: ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 เท่ำกับร้อยละ 3.3 ซ่ึงไม่เปลี่ยนแปลงจำกประมำณกำร     
ในเดือนมิถุนำยน 2565 โดยมีปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจในปี 2565 มำจำกกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยวจำกกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรเพ่ือเปิดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีกำรปรับลดคำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2566 ลงเล็กน้อย        
จำกร้อยละ 4.2 ในเดือนมิถุนำยน 2565 เป็นร้อยละ 3.8 เนื่องจำกแรงกดดันจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก ที่มีภำวะกำรเงินที่ตึงตัวกว่ำคำด      
และทิศทำงอุปสงค์โลกที่ลดลง จำกแนวโน้มกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินตึงตัวที่เข้มงวดขึ้นของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (Fed) ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) 
และธนำคำรกลำงในภูมิภำคเอเชีย

ทั้งนี้ ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในระยะแรกของกำรฟ้ืนตัวจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ประกอบกับรำคำพลังงำน    
และรำคำสินค้ำ เช่น โลหะและอำหำร มีแนวโน้มปรับทยอยลดลง ท ำให้คำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปของไทยใน ปี 2565 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงจำกที่ได้ประเมินไว้ที่ร้อยละ 6.2 ในเดือนมิถุนำยน 2565 เป็นร้อยละ 6.3 แม้ว่ำรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และกำรปรับขึ้น      
ค่ำไฟฟ้ำจะส่งผลกระทบต่ออัตรำเงินเฟ้อบ้ำงก็ตำม ทั้งนี้ ประเมินว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ำกรอบเป้ำหมำยที่ร้อยละ 1 - 3         
ซ่ึงคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2565 และจะทยอยปรับตัวลดลง

อัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ (ค่ำ Ft): เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรปรับขึ้นค่ำ Ft
อย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับกำรเรียกเก็บรอบเดือน กันยำยน - ธันวำคม 2565 โดยเรียกเก็บที่อัตรำ 93.43 สตำงค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจำกรอบก่อนหน้ำ 68.66 
สตำงค์ต่อหน่วย ซ่ึงกำรปรับขึ้นค่ำ Ft มีสำเหตุหลักมำจำกรำคำเช้ือเพลิงที่ สูงขึ้นตำมรำคำพลังงำนในตลำดโลก โดยเฉพำะสัดส่วนกำรน ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและรำคำสูง รวมถึงอัตรำแลกเปลี่ยนซ่ึงมีแนวโน้มอ่อนค่ำลง

ถึงแม้ว่ำรำคำเช้ือเพลิงและอัตรำแลกเปลี่ยนได้ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก กกพ. ได้พิจำรณำถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำจำก
สถำนกำรณว์กิฤตพลังงำนโลก และควำมไม่แนน่อนของเศรษฐกจิ จึงพิจำรณำไม่ขึน้คำ่ Ft ตำมที่ค ำนวณได้จริง ส ำหรับกำรเรียกเก็บรอบเดือนกันยำยน -
ธันวำคม 2565 ดังกล่ำว เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจำกนี้ ภำครัฐยังได้เตรียมแผนและมำตรกำรหลำยด้ำนเพ่ือดูแลรำคำพลังงำน
ในประเทศ รวมถึงกำรตรึงค่ำไฟฟ้ำงวดแรกปี 2566 ไว้เพ่ือลดภำระค่ำครองชีพให้กับประชำชน พร้อมทั้งมำตรกำรบรรเทำผลกระทบรำคำพลังงำนต่ำงๆ 
รวมถึงส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ และเร่งส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

หมำยเหต:ุ 1. รวมค่ำขนส่งก๊ำซผ่ำนท่อ ซ่ึงเป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Availability Payment: AP) 1,378 1,441 1,189 (14%) (17%) 3,865 3,840 (1%) 

ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment: EP) 1,769 6,848 8,752 395% 28% 6,650 24,116 263% 

เงินรับเพื่อน ำส่งกองทนุพัฒนำไฟฟ้ำ 1 6 7 N/A 27% 8 25 197% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 3,148 8,294 9,948 216% 20% 10,523 27,981 166% 

รำยได้จำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 187 160 148 (21%) (7%) 510 468 (8%) 

รำยได้จำกกำรขำยน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 0 0 0   N/A N/A 0 (2) N/A

รวมรำยได้ 3,335 8,454 10,097 203% 19% 11,033 28,446 158% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ¹ 647 475 442 (32%) (7%) 3,454 1,369 (60%) 

ถ่ำนหิน 1,097 3,033 2,613 138% (14%) 2,802 7,786 178% 

อื่นๆ 118 2,907 4,998 N/A 72% 297 13,511 N/A

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 1,862 6,415 8,053 332% 26% 6,553 22,666 246% 

ค่ำบ ำรุงรักษำ 199 193 206 4% 7% 504 586 16% 

อื่นๆ (ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดขำย) 185 188 279 51% 48% 510 646 27% 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 2,246 6,796 8,538 280% 26% 7,566 23,897 216% 

ก ำไรขัน้ต้น 1,089 1,658 1,558 43% (6%) 3,467 4,549 31% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 33% 20% 15% (17%) (4%) 31% 16% (15%) 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย (%)

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย - โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ 100% 90% 45% (55%) (45%) 100% 73% (27%) 

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย – โรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี 98% 100% 96% (2%) (4%) 91% 98% 7% 

อัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำย - โรงไฟฟ้ำเก็คโค่วัน 69% 84% 78% 9% (6%) 68% 79% 11% 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ - โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ 58 390 496 761% 27% 844 1,675 98% 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ - โรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี 44 32 244 461% 663% 549 369 (33%) 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ - โรงไฟฟ้ำเก็คโค่วัน 1,006 1,214 1,138 13% (6%) 2,964 3,437 16% 

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ – โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ 97 138 104 7% (25%) 320 348 9% 

รวมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ 1,204 1,774 1,982 65% 12% 4,677 5,830 25% 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย (บำท/kWh) 2.77 4.68 5.02 81% 7% 2.36 4.80 103% 



GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 4 ปี 2563
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ในไตรมำสที่  3
ปี 2565 มีมูลค่ำ 10,097 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 6,762 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 203 จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 3,419 ล้ำนบำท สำเหตุ
หลักจำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้น ตำมแผนกำร
เรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. ที่ เ พ่ิมมำกขึ้น ขณะที่ ค่ำควำม
พร้อมจ่ำย (AP) ลดลง เนื่ องจำกในไตรมำสนี้  มีกำรหยุด
ซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำน และนอกแผนงำน

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เพ่ิมขึ้น 3,343 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักจำกรำยได้ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันและโรงไฟฟ้ำโกลว์ 
ไอพีพีเพ่ิมขึ้น 1,935 ล้ำนบำท และ 1,450 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ ไอพีพี 
เ พ่ิมขึ้นตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และรำยได้
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น จำกรำคำ
ถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รำยได้ของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะเพ่ิมขึ้น
ตำมปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำและ
กำรให้บริกำร

Q3/64 Q2/65
(แก้ไข) Q3/65

เปล่ียนแปลง +/(-)
9M/64 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของ GPSC (‘000 MMBTU) 473 25 30 (94%) 18% 6,645 80 (99%) 

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของ GLOW (‘000 MMBTU) 311 32 250 (20%) 688% 3,875 283 (93%) 

ถ่ำนหิน

ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหิน (Ton JPU) 361,030 439,489 409,193 13% (7%) 1,058,949 1,246,070 18% 

รำคำเฉล่ียถ่ำนหิน ไม่รวมค่ำขนส่ง (USD/Ton JPU) 89.6 195.5 168.5 88% (14%) 73.8 175.2 137% 

เปรียบเทียบรำยได้งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

รำยได้ของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้น 17,413 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 158 จำกงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 จำกสำเหตุหลักดงันี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 10,304 ล้ำนบำท โดยสำเหตุจำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นตำมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ 
กฟผ. และรำคำต้นทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่รำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ลดลง เนื่องจำกในงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 มีกำรหยุดซ่อม
บ ำรุงตำมแผนงำนและนอกแผนงำน ขณะที่งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ไม่มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำน

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เพ่ิมขึ้น 7,109 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก (1) รำยได้ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกรำยได้
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นตำมรำคำถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และ
ร ำ ยได้ ค่ ำ ค ว ำมพร้ อมจ่ ำ ย  (AP) เ พ่ิ ม ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ ำกกำ ร ห ยุ ด ซ่ อมบ ำ รุ ง ต ำม แผนง ำน แ ล ะ นอกแผนง ำนใน ปี นี้ ล ด ล ง 
(2) รำยได้ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพีเพ่ิมขึ้น จำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นตำมรำคำต้นทุนวัตถุดิบที่ เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
รำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกอัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำยที่เพ่ิมสูงขึ้น และค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงท ำให้รำยได้ส่วนที่อ้ำงอิง
กับดอลลำร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมขึ้น และ (3) รำยได้ของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะเพ่ิมขึ้นตำมปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ในไตรมำสที่  3
ปี 2565 มีมูลค่ำ 10,097 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,643 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 19 จำกไตรมำสที่ 2 ปี 2565 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น 747 ล้ำนบำท สำเหตุ
หลักจำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นตำมแผนกำรเรียก
รับไฟฟ้ำของ กฟผ. ขณะที่ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ลดลง 
เนื่องจำกในไตรมำสนี้ มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำน และ
นอกแผนงำน 

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำของ GLOW เ พ่ิมขึ้น 896 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักจำกรำยได้ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพีเพ่ิมขึ้น 1,286
ล้ำนบำท จำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นตำมแผนกำร
เรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. ขณะที่รำยได้ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วัน
ลดลง จำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) ลดลงตำมแผนกำร
เรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ลดลง 
เนื่ องจำกมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงนอกแผนงำนจ ำนวน 17 วัน    
ในไตรมำสนี้ นอกจำกนี้รำยได้ของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะลดลง
เล็กน้อยตำมปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่ลดลง
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 8,538 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,743 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 26 จำกสำเหตุหลัก ดงันี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ ลดลง 33 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก
รำคำเฉลี่ยก๊ำซธรรมชำติลดลง เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรส่วนของ
ต้นทุนคงที่ของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Demand Charge) ของ
โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ และโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพีลดลง แม้ปริมำณ
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นก็ตำม

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน ลดลง 420 ล้ำนบำท จำกรำคำเฉลี่ยถ่ำนหิน
ลดลงร้อยละ 14 ประกอบกับปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินของโรงไฟฟ้ำ
เก็คโค่วันลดลงร้อยละ 7 จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำลดลง

• วัตถุดิบอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 2,091 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรใช้
น ้ำมันดีเซลของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำและโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี เป็น
เช้ือเพลิงหลักแทนก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ 
กฟผ. เพ่ิมขึ้นตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ.  

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ใน
ไตรมำสที่  3 ปี 2565 มี มูลค่ำ 8,538 ล้ำนบำท เ พ่ิมขึ้น 6,292
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 280 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ  ลดลง 204 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก
กำรใช้น ้ ำมันดี เซลเป็นเ ช้ือเพลิงหลักแทนก๊ำซธรรมชำติของ
โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ และโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี ท ำให้ปริมำณกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติลดลง

• ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหิน เพ่ิมขึ้น 1,516 ล้ำนบำท เนื่องจำกรำคำเฉลี่ย
ถ่ำนหินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 88 ในขณะที่ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินของ
โรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13

• วัตถุดิบอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 4,880 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรใช้
น ้ำมันดีเซลของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำและโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี เป็น
เช้ือเพลิงหลักแทนก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ 
กฟผ. เพ่ิมขึ้นตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. 

ก ำไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ในไตรมำสที่  3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 1,558 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 470 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43 จำก
ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 โดยมีสำเหตุหลัก ดังนี้

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ เพ่ิมขึ้น จำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EP) เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. และ
กำรผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้มี margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW เพ่ิมขึ้น โดยมีสำเหตุหลักจำก รำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ของโรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี และ
โรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงท ำให้รำยได้ส่วนที่อ้ำงอิงกับดอลลำร์สหรัฐ (USD-linked AP) เพ่ิมขึ้น และ
โรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพีมี margin จำกกำรผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ และปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นตำมแผนกำร
เรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ก ำไรขัน้ต้นของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ลดลง 100 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 โดยมีสำเหตุหลัก ดังนี้

• ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ ลดลง จำกรำยได้ค่ำควำมพร้อมจ่ำย (AP) ลดลง เนื่องจำกมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนและ
นอกแผนงำน ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 

• ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำ IPP ของ GLOW ลดลง จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำห้วยเหำะลดลง ประกอบกับรำยได้ค่ำควำม
พร้อมจ่ำย (AP) ของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงเพ่ิมขึ้น

ก ำไรขั้นต้นของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ ( IPP) งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่ำ 4,549 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,082 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 31
จำกงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 สำเหตุหลักจำกกำร โรงไฟฟ้ำศรีรำชำและโกลว์ไอพีพีมีกำรผลิตโดยใช้เช้ือเพลิงน ้ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้มี 
margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น ประกอบกับโรงไฟฟ้ำศรีรำชำมีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของ กฟผ. 

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (IPP)

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) เพ่ิมขึ้น 16,331 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 216 จำกงวด 9 เดือนแรก ปี 2564
สำเหตุหลักจำกต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 13,276 ล้ำนบำท จำกกำรใช้น ้ำมันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักแทนก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำและ
โรงไฟฟ้ำโกลว์ไอพีพี รวมถึงปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่ เพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ นอกจำกนี้ ค่ำใช้จ่ำยถ่ำนหินของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้น
4,984 ล้ำนบำท จำกรำคำเฉลี่ยถ่ำนหินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 137 อีกทั้งปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินของโรงไฟฟ้ำเก็คโค่วันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 ในขณะที่ต้นทุน
ก๊ำซธรรมชำติลดลง 2,086 ล้ำนบำท ตำมปริมำณกำรใช้ที่ลดลง
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้จำกกำรขำย

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 10,482 13,253 17,028 62% 28% 29,923 42,133 41% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ 3,789 5,452 6,254 65% 15% 10,721 16,821 57% 

รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 214 320 250 17% (22%) 667 821 23% 

รวมรำยได้ 14,485 19,025 23,532 62% 24% 41,312 59,775 45% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ 8,527 13,727 17,196 102% 25% 22,872 43,928 92% 

ถ่ำนหิน 1,017 1,831 3,160 211% 73% 2,378 6,382 168% 

วัตถุดิบอื่น ๆ 79 725 656 727% (10%) 514 2,141 317% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 9,623 16,283 21,012 118% 29% 25,764 52,452 104% 

ค่ำบ ำรุงรักษำ 432 413 531 23% 28% 1,437 1,298 (10%) 

อื่น ๆ (ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดขำย) 709 399 615 (13%) 54% 2,125 1,275 (40%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 10,764 17,096 22,157 106% 30% 29,326 55,025 88% 

ก ำไรขัน้ต้น 3,721 1,930 1,375 (63%) (29%) 11,986 4,750 (60%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 26% 10% 6% (20%) (4%) 29% 8% (21%) 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อรำยได้ Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY
ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำของ GPSC (GWh) 1,165 1,177 1,189 2% 1% 3,447 3,513 2%

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำของ GLOW (GWh) 2,275 2,303 2,313 2% 0.4% 6,695 6,607 (1%)

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวม (GWh) 3,440 3,480 3,502 2% 1% 10,142 10,121 (0.2%)

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย

รำคำขำยไฟฟ้ำรวมเฉล่ีย (บำท/kWh) 3.05 3.81 4.86 60% 28% 2.95 4.16 41%

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำ

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำของ GPSC (พันตัน) 1,836 1,847 1,943 6% 5% 5,283 5,604 6%

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำของ GLOW (พันตัน) 2,030 1,900 1,888 (7%) (1%) 6,066 5,684 (6%)

ปริมำณกำรขำยไอน ้ำรวม (พันตัน) 3,865 3,746 3,831 (1%) 2% 11,349 11,288 (1%)

รำคำขำยไอน ้ำเฉล่ีย

รำคำขำยไอน ้ำรวมเฉล่ีย (บำท/ตัน) 980 1,455 1,633 67% 12% 945 1,490 58%
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เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มี
มูลค่ำ 23,533 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 9,048 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62 จำก
สำเหตุหลัก ดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 3,280 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักจำกรำยได้รวมของศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรระยอง 
เพ่ิมข้ึน 2,087 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำเฉล่ีย
เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงปริมำณกำรขำยไอน ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม
และปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวมท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ประกอบกับ 
รำยได้ของโรงไฟฟ้ำไออำร์พีซี คลีน เพำเวอร์ เพ่ิมข้ึน 1,193 ล้ำน
บำท จำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน จำกรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติที่ปรับตัวสูงข้ึน ถึงแม้ว่ำปริมำณกำรขำย ไอน ้ำให้กับ
ลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง

• รำยไ ด้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เ พ่ิ ม ข้ึน 5,697
ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับปริมำณกำร
ขำยไฟฟ้ำรวมพ่ิมข้ึน แม้ปริมำณกำรขำยไอน ้ำลดลง

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มี
มูลค่ำ 23,533 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 4,508 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24 จำก
สำเหตุหลัก ดังนี้

• รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GPSC เพ่ิมข้ึน 1,434 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักจำกรำยได้รวมของศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรระยอง
เพ่ิมข้ึน 822 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน
ปริมำณกำรขำย ไฟฟ้ำรวมและปริมำณกำรขำยไอน ้ำให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย นอกจำกนี้ รำยได้ของโรงไฟฟ้ำไอ
อำร์พีซี คลีน เพำเวอร์ เพ่ิมข้ึน 612 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำร
ขำยไอน ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับรำคำ
ขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉล่ียเพ่ิมข้ึน จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัว
สูงข้ึน

• รำยไ ด้จำกโรงไฟฟ้ำ SPP ของ GLOW เ พ่ิ ม ข้ึ น 3,147
ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัวสูงข้ึน

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

เปรียบเทียบรำยได้งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) เพ่ิมขึ้น 18,463 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45 โดยมีสำเหตุจำกรำคำขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 41 และร้อยละ 58 ตำมล ำดับ จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยสินค้ำ
และกำรให้บริกำร

Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของ GPSC (‘000 MMBTU) 13,562 13,590 14,191 5% 4% 39,950 41,236 3% 

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของ GLOW (‘000 MMBTU) 17,851 18,206 19,300 8% 6% 53,542 53,976 1% 

ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติรวม (‘000 MMBTU) 31,413 31,796 33,492 7% 5% 93,492 95,212 2%

รำคำเฉล่ียก๊ำซธรรมชำติ

รำคำก๊ำซธรรมชำติรวมเฉล่ีย (บำท/MMBTU) 271 432 513 89% 19% 245 461 89% 

ถ่ำนหิน

ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินของ GLOW (Ton JPU) 284,752 252,506 234,507 (18%) (7%) 788,787 723,654 (8%) 

รำคำเฉล่ียถ่ำนหิน ไม่รวมค่ำขนส่ง (USD/Ton JPU) 105.7 205.4 355.5 236% 73% 87.6 245.8 181% 
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เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมำสที่  3 ปี 2565 มี มูลค่ำ 22,157 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 11,393
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 106 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 8,669 ล้ำนบำท (GPSC 3,530
ล้ำนบำท และ GLOW 5,139 ล้ำนบำท) จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ
รวม เฉลี่ ยปรั บตั ว เ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 89 และปริมำณกำรใ ช้
ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 

• ค่ำใ ช้จ่ ำยถ่ ำนหิน เ พ่ิมขึ้ น  2,143 ล้ ำนบำท สำ เหตุ หลั ก
จำกรำคำเฉลี่ ยถ่ำนหินปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 236 ถึงแม้ว่ำ
ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินลดลงร้อยละ 18

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 22,157 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 5,062 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 30 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้น 3,469 ล้ำนบำท (GPSC 1,233 
ล้ำนบำท และ GLOW 2,236 ล้ำนบำท) จำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ
รวม เฉลี่ ยปรั บตั ว เ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 19 และปริมำณกำรใ ช้
ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5

• ค่ำใ ช้จ่ำยถ่ำนหิน เ พ่ิมขึ้ น 1 ,329 ล้ ำนบำท สำ เหตุหลัก
จำกรำคำเฉลี่ยถ่ำนหินปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 73 ถึงแม้ว่ำปริมำณ
กำรใช้ถ่ำนหินลดลงร้อยละ 7

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 1,375 ล้ำนบำท ลดลง 2,346 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63 จำก ไตรมำส
ที่ 3 ปี 2564 สำเหตุหลักจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง 
แม้ว่ำจะมีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำรวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้น ขณะที่ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรมลดลงเล็กน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ลดลง 554 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 29 สำเหตุหลักจำกรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลง แม้ว่ำจะมีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ
รวมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เพ่ิมขึ้น ขณะที่ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมคงที่ และปริมำณกำรขำยไอน ้ำ
ให้ลูกค้ำอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่ำ 4,750 ล้ำนบำท ลดลง 7,235 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 60
จำกงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 สำเหตุหลักจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ margin จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรมลดลง

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (SPP)

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) เ พ่ิมขึ้น 25,698 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 88 สำเหตุหลักจำกรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินรวมเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 89 และร้อยละ 181 ตำมล ำดับ ประกอบกับปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 2 ขณะที่ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินลดลงร้อยละ 8
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ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ผลประกอบกำรโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ 

รำยได้ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ 
หมำยเหตุ: โรงไฟฟ้ำ VSPP และอื่นๆ ประกอบไปด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) และโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

รำยได้

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 129 67 52 (59%) (23%) 315 173 (45%) 

รำยได้ขำยน ้ำเย็น 48 52 54 12% 3% 139 152 9% 

รำยได้อื่นๆ 1 121 131 N/A 8% 56 299 439% 

รวมรำยได้ 177 240 237 34% (1%) 510 624 22% 

ต้นทุนวัตถุดิบ

ก๊ำซธรรมชำติและวัตถุดิบอื่นๆ 43 186 186 338% (0.03%) 146 461 215% 

รวมต้นทุนวัตถุดิบ 43 186 186 338% (0.03%) 146 461 215% 

ค่ำบ ำรุงรักษำ 8 16 32 327% 98% 33 70 111% 

อื่นๆ (ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดขำย) 15 1 3 (79%) 146% 36 6 (83%) 

รวมต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 65 204 221 242% 9% 216 537 149% 

ก ำไรขัน้ต้น 112 37 16 (86%) (58%) 294 88 (70%) 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 63% 15% 7% (57%) (9%) 58% 14% (76%) 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้
Q3/64
(แก้ไข) Q2/65 Q3/65

เปล่ียนแปลง +/(-) 9M/64
(แก้ไข) 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY
ไฟฟ้ำ

ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำ (GWh) 15 11 10 (37%) (15%) 33 29 12% 

รำคำขำยไฟฟ้ำเฉล่ีย (บำท/kWh) 8.74 6.03 5.49 (37%) (9%) 9.49 5.94 (37%) 

น ้ำเย็น

ปริมำณกำรขำยน ้ำเย็น (พันตันควำมเย็นช่ัวโมง) 6,807 6,647 6,534 (4%) (2%) 19,577 18,861 (4%) 

รำคำขำยน ้ำเย็นเฉล่ีย (บำท/ตันควำมเย็นช่ัวโมง) 7.03 7.83 8.21 17% 5% 7.10 8.05 13% 

เปรียบเทียบรำยได้รำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ ในไตรมำส
ที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 237 ล้ำนบำท ลดลง 3 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 1
จำกสำเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 15 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก

รำยได้ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) และ
โรงไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF ลดลง ตำมปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำและ
รำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ยลดลง

• รำยได้อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 10 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกรำยได้จำก 
ทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon) และสัญญำผู้รับเหมำออกแบบและ
ก่อสร้ำง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด 
(CHPP)

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ ในไตรมำส
ที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 237 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
34 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ลดลง 76 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน ISP1 ซ่ึงแล้ว
เสร็จเมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2565 อย่ำงไรกต็ำมรำยไดข้องโรงไฟฟ้ำ
จำกเช้ือเพลิง RDF เพิ่มขึ้น ตำมปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 130 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกรำยได้จำก
ทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon) และสัญญำผู้รับเหมำออกแบบและ
ก่อสร้ำง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด 
(CHPP)
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ต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ 

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรรำยไตรมำส 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และ
อื่ นๆ ในไตรมำสที่  3 ปี 2565 มี มูลค่ำ 221 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท เพ่ิมขึ้น สำเหตุหลักจำก

ต้นทุนงำนทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon) และสัญญำผู้รับเหมำ
ออกแบบและก่อสร้ำง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด (CHPP) เพ่ิมขึ้นตำมปริมำณโครงกำรที่เพ่ิมขึ้น

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP)
และอื่นๆ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 221 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 157
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 242 จำกสำเหตุหลัก ดังนี้
• ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัท เพ่ิมขึ้น สำเหตุหลักจำก

ต้นทุนงำนทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon) และสัญญำผู้รับเหมำ
ออกแบบและก่อสร้ำง (EPC) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด (CHPP) เพ่ิมขึ้นตำมปริมำณโครงกำรที่เพ่ิมขึ้น

ผลประกอบกำรแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ (VSPP)

ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ 

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 16 ล้ำนบำท ลดลง 96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86
จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 สำเหตุหลักจำกที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อิจิโนเซกิ 1 (ISP1)
ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2565

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ ลดลง 21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58    
สำเหตุหลักจำกรำยได้ของโรงไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF ลดลง ตำมปริมำณขำยไฟฟ้ำและรำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ยลดลง

ก ำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 มีมูลค่ำ 88 ล้ำนบำท ลดลง 206 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
70 จำกงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 สำเหตุหลักจำกที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อิจิโนเซกิ 1 
(ISP1) ให้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2565

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

เปรียบเทียบรำยได้งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

รำยได้รวมของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) และอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 115 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22 จำกงวด 9 เดือนแรกของปี 2564

สำเหตุหลักจำก รำยได้ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) เพ่ิมขึ้น 294 ล้ำนบำท จำกทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon)      

และสัญญำผู้รับเหมำออกแบบและก่อสร้ำง (EPC) และรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF เพ่ิมขึ้น 85 ล้ำนบำท ในขณะที่ รำยได้จำก ISP1

ลดลง 229 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นทัง้หมด ร้อยละ 100 ใน ISP1 ซ่ึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2565

เปรียบเทียบต้นทุนขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรงวด 9 เดือนแรก ปี 2565 กับงวด 9 เดือนแรก ปี 2564

ต้นทุนขำยสินค้ำและบริกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) เพ่ิมขึ้น 321 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 149 จำกงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 
สำเหตุหลักจำกกำรรับรู้ต้นทุนอื่นๆ ที่ เพ่ิมขึ้น จำกต้นทุนงำนทุ่นโซลำร์ลอยน ้ำ (Pontoon) และสัญญำผู้รับเหมำออกแบบและก่อสร้ำง (EPC)
ตำมจ ำนวนโครงกำรที่ เพ่ิมขึ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) และโรงไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF ภำยหลังกำรเปิด
ด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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ผลประกอบกำรบริษัท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รำยไตรมำส 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 3,523 ล้ำนบำท ลดลง 
501 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565
มี มูลค่ำ 401 ล้ำนบำท ลดลง 30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7       
จำกไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 สำเหตุหลักจำกค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ

• ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565
มี มูลค่ำ 2,150 ล้ำนบำท ลดลง 54 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2
จำกไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 1,068 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้น 71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7 จำกไตรมำส 3 ปี 2564      
โดยมสีำเหตุหลักจำกกำรเพ่ิมขึ้นของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ : ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ -158
ล้ำนบำท ลดลง 453 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 154 จำกไตรมำสท่ี 3
ปี 2564 สำเหตุหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลง

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนสุทธิ : ในไตรมำสท่ี 3
ปี 2565 มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 61 ล้ำนบำท ลดลง 34
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 36 จำกไตรมำส 3 ปี 2564 ประกอบด้วย 

1. ก ำไรจำกกำรประเมินรำคำตลำดของตรำสำรอนุพันธ์ เพ่ิมขึ้น
107 ล้ำนบำท 

2. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนท่ียังไม่ เ กิด ข้ึนจริง เ พ่ิม ข้ึน 
45 ล้ำนบำท

3. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ิมขึ้น 28 ล้ำนบำท

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 3,523 ล้ำนบำท ลดลง 
355 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร: ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565
มีมูลค่ำ 401 ล้ำนบำท ลดลง 35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8 จำก
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 สำหตุหลักมำจำกค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือ
กำรลงทุนและพัฒนำธุรกิจ

• ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย : ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565
มีมูลค่ำ 2,150 ล้ำนบำท ลดลง 7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.3 จำก
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2565

• ต้นทุนทำงกำรเงิน: ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 1,068 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้น 22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2 จำกไตรมำส 2 ปี 2565 โดยมี
สำเหตุหลักจำกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรปรับเพ่ิมขึ้นของ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว

• ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้ : ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ -158
ล้ำนบำท ลดลง 211 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 398 จำกไตรมำสท่ี 2
ปี 2565 สำเหตุหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลง

• ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนสุทธิ : ในไตรมำสท่ี 3
ปี 2565 มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 61 ล้ำนบำท ลดลง     
123 ล้ ำนบำท หรือร้อยละ 67 จำกไตรมำส ท่ี 2 ปี  2565
ประกอบด้วย

1. ก ำไรจำกกำรประเมินรำคำตลำดของตรำสำรอนุพันธ์ เพ่ิมขึ้น 
124 ล้ำนบำท

2. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน ท่ียั งไ ม่ เ กิดขึ้ นจริ ง ลดลง 
52 ล้ำนบำท 

3. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ิมขึ้น 52 ล้ำนบำท 

ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 3 ปี 2564 ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 เทียบไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอื่นๆ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoYYoY QoQ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 431 436 401 (7%) (8%) 1,381 1,228 (11%) 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,205 2,157 2,150 (2%) (0.3%) 6,431 6,443 0.2% 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 998 1,047 1,068 7% 2% 2,959 3,089 4% 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 295 53 (158) (154%) (398%) 1,095 (139) (113%) 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ 95 184 61 (36%) (67%) 161 314 95% 

รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 4,023 3,877 3,523 (12%) (9%) 12,027 10,935 (9%) 



ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 มีมูลค่ำ 683 ล้ำนบำท ลดลง 7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1
จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 แต่เพ่ิมขึ้น 250 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58 จำกไตรมำสที่ 2 ปี 2565

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL)
ส่วนแบ่งก ำไรเงินลงทุนใน XPCL เพ่ิมขึ้น 150 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และเพ่ิมขึ้น 282 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เนื่องจำกเข้ำสู่ช่วงฤดูฝนท ำให้มีปริมำณน ้ำเพ่ิมขึ้น รวมถึงปีนี้มีปริมำณน ้ำมำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้มำกขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG)

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน NNEG ลดลง 79 ล้ำนบำท 
จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และลดลง 49 ล้ำนบำท จำก
ไตรมำสที่  2 ปี 2565 เนื่องจำกต้นทุนก๊ำซธรรมชำติ
เพ่ิมสูงขึ้น

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC)

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน BIC ลดลง 29 ล้ำนบำท 
จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และลดลง 10 ล้ำนบำท จำก
ไตรมำสที่  2 ปี 2565 เนื่องจำกต้นทุนก๊ำซธรรมชำติ
เพ่ิมสูงขึ้น

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC)

ส่ ว น แ บ่ ง ก ำไ ร จ ำ ก เ งิ น ล ง ทุ นใ น  NL1PC ล ด ล ง
3 ล้ำนบำท เนื่ องจำกต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมสูงขึ้น   

จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และลดลง 0.1 ล้ำนบำท จำกไตรมำส
ที่ 2 ปี 2565 

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR)
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน TSR ลดลง 2 ล้ำนบำท
จำกไตรมำสที่ 3 ปี 2564 สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำย

ภำษีที่ เพ่ิมขึ้นเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำบำงโรงสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
(BOI) และลดลง 13 ล้ำนบำท จำกไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เนื่องเข้ำสู่ช่วง
ฤดูฝนท ำให้ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง
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บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP)
ส่ ว น แ บ่ ง ก ำไ ร จ ำ ก เ งิ น ล ง ทุ นใ น  GRP เ พ่ิ ม ขึ้ น 
49 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร

และกำรขำดทุนจำกกำรประเมินรำคำตลำดของตรำสำรอนุพันธ์ลดลง      
จำกไตรมำสที่  3 ปี 2564 และลดลง 2 ล้ำนบำท จำกไตรมำสที่  2
ปี 2565 เนื่องจำกต้นทุนขำยและต้นทุนทำงกำรเงินปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย

บริษัท Avaada Energy Private Limited (AEPL)

ผลประกอบกำร (หน่วย : ล้ำนบำท)
สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65

เปล่ียนแปลง 
+/(-)

YoY QoQ YoY

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกัด (XPCL) 25% 592 459 741 25% 61% 907 1,201 32% 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC) 25% 34 15 5 (85%) (66%) 100 38 (62%) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG) 30% 31 (2) (48) (256%) 1,970% 112 (65) (159%) 

บริษัท ไฟฟ้ำน ้ำลิก 1 จ ำกัด (NL1PC) 40% 18 14 14 (20%) (1%) 46 48 4% 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)

บริษัท ไทยโซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR) 40% 79 91 77 (2%) (15%) 270 261 (3%) 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอรด์ คลีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 
(ESCE)

33% 7 7 6 (14%) (16%) 21 21 (3%) 

บริษัท Avaada Energy Private Limited 
(AEPL)

42% (31) (154) (110) 251% (28%) (31) (290) 827% 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพำเวอร์ จ ำกัด 
(GRP)

50% (39) 12 10 (125%) (19%) (9) 44 (610%) 

บริษัท นูออโว พลัส จ ำกัด (NUOVO PLUS) 49% N/A (10) (13) N/A 29% N/A (24) N/A

รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 690 432 683 (1%) 58% 1,416 1,258 (11%) 

ผลประกอบกำรบริษัท

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน AEPL ลดลง 79 ล้ำนบำท
จำกไตรมำสที่  3 ปี 2564 เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำและ

ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมสูงขึ้น นอกจำกนี้มีกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ เกิดจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร จ ำนวน 48 ล้ำนบำท แต่เพ่ิมขึ้น 44
ล้ำนบำท จำกไตรมำสที่  2 ปี 2565 จำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่เกิดจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรที่ลดลง

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565
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บทวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท, %)

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ย (ล้ำนบำท)

8%

หนี้สิน 

ณ วันที่  30 กันยำยน 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีหนี้สินรวม มูลค่ำ 175,722 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 22,673 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 15 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงรำยละเอียด
ของกำรลดลงที่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้

• หนี้สินหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น 4,788 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 33    
จำกเจ้ำหนี้กำรค้ำเพ่ิมขึ้น 6,693 ล้ำนบำท 

• หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว เพ่ิมขึ้น 18,780 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 17 จำกกำรออกหุ้นกู้ เ พ่ืออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ      
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น 7,500
ล้ำนบำท

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 895 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ลดลง 745 ล้ำนบำท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วันที่ 
30 กันยำยน 2565 มี มูลค่ำรวม 117 ,139 ล้ำนบำท ลดลง
609 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สำเหตุหลักมำจำกก ำไรสะสมส ำหรับงวดเพ่ิมขึ้น 1,586 ล้ำนบำท    
และก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นเพ่ิมขึ้น 1,329 ล้ำนบำท ขณะที่จ่ำยเงินปันผล
งวดเก้ำ เดือนจำกผลกำรด ำ เนินงำนของปี 2564 จ ำนวน        
3,524 ล้ำนบำท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท, %)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีเงินกู้ยืมที่มีภำระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ)
จ ำนวน 128,562 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นส่วนหนี้สินหมุนเวียน
จ ำนวน 13 ,761 ล้ ำนบำท หรือร้อยละ 11 และหนี้ สิน
ไม่หมุนเวียนจ ำนวน 114,801 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 89

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ หมุนเวียน

13,761 ล้ำนบำท | 11%

128,562
เงินกู้ยืมระยะยำว

และหุ้นกู้ ส่วนที่ ไม่หมุนเวียน

114 ,801 ล้ำนบำท | 89%

8%

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

หมำยเหตุ: (1) ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
ได้แก่ ลูกหนี้อื่น, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น, เจ้ำหนี้อื่น และ หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์

ณ วันที่  30 กันยำยน 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์รวม มูลค่ำ 292,860 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 22,064 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 8 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงรำยละเอียดของ
กำรเพ่ิมขึ้นที่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมขึ้น 2,592 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 19

• เงินลงทุนบริษัทในเครือ เพ่ิมขึ้น 17,984 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 54
จำกกำรเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือด ำเนินกิจกำรในบริษัท Avaada
Energy Private Limited (AEPL) และ บริษัท นูออโว พลัส จ ำกัด
และช ำระค่ำหุ้นในบริษัท CI Changfang Limited และ CI Xidao
(CFXD)

• ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 3,110 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3 
โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย

• ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ลดลง 557 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 8

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น 6,099 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20    
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 944 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1 
โดยมีสำเหตุหลักจำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 1,381 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ: (1) ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
ได้แก่ ลูกหนี้อื่น, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น, เจ้ำหนี้อื่น และ หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
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บทวิเครำะห์กระแสเงินสด 

กระแสเงินสด (หน่วย : ล้ำนบำท) 9M/65

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4,443

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน (12,968) 

เงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมจดัหำเงิน 11,225

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน) 2,700

ผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (108)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,591

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด 13,793

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 16,384

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิจำกสิ้นปี 2564 จ ำนวน 2,591 ล้ำนบำท 
โดยมีสำเหตุหลักดังนี้

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 12,968 ล้ำนบำท จำก
1. เงินสดจ่ำยส ำหรับกำรลงทุนของในบริษัทย่อย จ ำนวน 13,625

ล้ำนบำท
2. เงินสดจ่ำยในกำรลงทุนสินทรัพย์ถำวร 3,949 ล้ำนบำท 
3. เงินสดรับจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ครบก ำหนด ตำมระยะเวลำ

กำรฝำก จ ำนวน 2,039 ล้ำนบำท
4. เงินสดรับจำกกำรให้กู้ยืมเงินแก่กิจกำรที่ เกี่ยวข้องกัน จ ำนวน 

1,728 ล้ำนบำท
5. เงินปันผลรับและอื่นๆ จ ำนวน 840 ล้ำนบำท

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 4,443 ล้ำนบำท โดยเป็น
กระแสเงินสด ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในระหว่ำงงวดจ ำนวน 5,651 
ล้ำนบำท และเป็นกำรจ่ำยช ำระค่ำภำษีเงินได้จ ำนวน 1,208 ล้ำนบำท

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 11,225 ล้ำนบำท โดยเป็น
1. เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกู้ยืมเงิน

สีเขียวระยะยำว (Green loans) และเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จ ำนวน 27,069 ล้ำนบำท

2. กำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยำวจำกสถำบันกำรเงินและหุ้นกู้ จ ำนวน 
9,543 ล้ำนบำท

3. กำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 3,524 ล้ำนบำท 
4. กำรจ่ำยดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบัน

กำรเงิน จ ำนวน 2,643 ล้ำนบำท 
5. กำรช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 97 ล้ำนบำท
6. เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินอื่น จ ำนวน 37 ล้ำนบำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565
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อัตรำส่วนและข้อมูลกำรเงินที่ส ำคัญ

I N T ER EST  COVERAGE  RAT IO  | t im e s

อั ตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอก เบี้ ย  |  เ ท่ ำ

TOTAL  D / E  & NET  D / E  | t im e s

อั ตรำส่ วนหนี้ สิ นรวมและหนี้ สิ นสุ ทธิ ต่ อส่ วนของ ผู้ถื อหุ้ น |  เ ท่ ำ

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)
2.63x

1.22x

0.72x

Q3/64 Q2/65 Q3/65

EARN ING P ER  SHARE  ( E PS )  | T H B / S h a r e

ก ำไรต่อหุ้ น  |  บำท /หุ้ น

RETURN ON EQU I TY  ( ROE )  | %

อั ตรำส่ วนก ำไรสุ ทธิ ต่อส่ วนของ ผู้ถื อหุ้ น  |  %

7.36 

3.82 
2.35 

Q3/64 Q2/65 Q3/65

0.66 

0.24 
0.12 

Q3/64 Q2/65 Q3/65

CURRENT RAT IO  | t im e s

อั ตรำส่ วนสภำพคล่อง |  เ ท่ ำ

QU ICK  RAT IO  | t im e s

อั ตรำส่ วนสภำพคล่องห มุน เ ร็ว |  เ ท่ ำ

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ – (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + เงินฝำกที่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ +
เงินลงทุนช่ัวครำว)) / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่ำย

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + เงินฝำกที่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ + เงินลงทุนช่ัวครำว +
ลูกหนี้กำรค้ำ) / หนี้สินหมุนเวียน

1.31x 1.33x
1.50x

0.82x 0.80x 0.94x

Q3/64 Q2/65 Q3/65

2.14x 2.14x
1.67x

Q3/64 Q2/65 Q3/65

1.49x 1.58x
1.22x

Q3/64 Q2/65 Q3/65

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

Un i t 1  :  พ.ย .  2565
Un i t 2  : ธ .ค .  2565

SCOD |  Q4/2565

โครงกำร SPP Replacement | Glow Energy Phase 2 ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน 
โครงกำรมีควำมคืบหน้ำด้ำนกำรก่อสร้ำงโดยรวมประมำณ
ร้อยละ 91.67 และก ำลังด ำเนินกำรทดสอบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดทำงด้ำนเทคนิคที่ระบุในสัญญำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำและสัญญำก่อสร้ำง

โครงกำร

ก ำลังกำร

ผลิตไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต)์

ก ำลังกำรผลิต

ไอน ้ำ

(ตันต่อช่ัวโมง)

สัญญำ PPA 

กับ กฟผ.

(เมกะวัตต)์

โครงกำร SPP Replacement ระยะท่ี 1

• โกลว์ พลังงำน 

ระยะท่ี 2
200 300 60 (2 สัญญำ)

SCOD |  Q2 /2567
Un i t  1  :  มี . ค . 2567
Un i t  2  :  เ ม . ย . 2567

โครงกำร GLOW SPP2 Replacement | Glow SPP2
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
ปัจจุบันโครงกำรได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำง และอยู่ระหว่ำงงำน
ก่อสร้ำง กำรลงเสำเข็มของหน่วยที่ 1, หน่วยที่ 2 และเริ่ม
ก่อสร้ำงฐำนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีควำมคืบหน้ำด้ำนกำร
ก่อสร้ำงโดยรวมประมำณร้อยละ 19.99

โครงกำร

ก ำลังกำร

ผลิตไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต)์

ก ำลังกำรผลิต

ไอน ้ำ

(ตันต่อช่ัวโมง)

สัญญำ PPA 

กับ กฟผ.

(เมกะวัตต)์
โครงกำร GLOW SPP2 Replacement
• โกลว์ เอสพีพี 2 98 230 60 (2 สัญญำ)

SCOD |  2568 1

โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกกำกน ้ำมัน
Energy Recovery Unit (ERU)

หมำยเหตุ: 1. โครงกำรได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
โดยคำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชน์ได้ในปี 2568

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
โครงกำรมีควำมคืบหน้ำด้ำนกำรก่อสร้ำงโดยรวม ร้อยละ 83.79
โดยงำนคอนกรีตฐำนรำกของอุปกรณ์ Electrostatic precipitator
ทั้ง 3 ชุด และ Shelter ของเครื่ องก ำเนิดไฟฟ้ำกังหันไอน ้ ำ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ก ำลังด ำเนินงำนติดตั้งโครงสร้ำงเหล็กและ
อุปกรณ์ Circulating Fluidize Bed Boiler ทั้ง 3 ชุด, ติดตั้ง
โครงสร้ำง Electrostatic Precipitator ชุดที่ 1 และ 2, 

ติดตั้ง SNOX Wet Sulfuric Acid Condenser ของ Boiler ชุดที่ 1 และ 3,
ติดตัง้อุปกรณ์หอหล่อเย็นชุดที่ 2, งำนติดตั้งโครงสร้ำงเหล็ก Shelter ของเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำกังหันไอน ้ำ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในอำคำร Substation 119 
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

SCOD |  2564-2567

โครงกำร
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 

(เมกะวัตต์)

แผนด ำเนินงำน

เชิงพำณิชย์

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
(จ ำนวน 27 โครงกำร)

3,681 -

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
(จ ำนวน 8 โครงกำร)

953 2565 – 2567

รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้สิ้น 4,634 เมกะวัตต์ 
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 42.93
ของทุนทัง้หมดของ AEPL

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในอินเดีย
Avaada Energy Private Limited (AEPL)

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมนอกชำยฝ่ังในไต้หวัน
Changfang และ Xidao (CFXD)

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน

โครงกำรมีควำมคืบหน้ำด้ำนกำรก่อสร้ำงโดยรวมประมำณ      
ร้อยละ 49.60 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรติดตั้งกังหันลม     
และด ำเนินกำรติดตั้งจ ำนวน 5 ตัว ทั้งนี้ ทุกโครงกำรมีแผนจะเปิด
ด ำเนินกำรภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2567

Target Fu l l  COD |  Q1/2567

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรปัจจุบัน
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APPENDIX

โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ

โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนท่ีตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นท่ี
ด ำเนินกำรแล้ว

(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น

(ตัน/ ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)

ศรีรำชำ ก๊ำซ
ธรรมชำติ ศรีรำชำ GPSC (100%) 700 700 700 - EGAT 2000

โกลว์ไอพีพี ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 
ชลบุรี 1

GLOW (95%) 713 677 677 - EGAT 2003

ห้วยเหำะ พลังงำนน ้ำ จ. อัตตะปือ
สปป. ลำว GLOW (67%) 152 102 102 - EGAT/ EDL 1999

เก็คโค่วัน ถ่ำนหิน นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (65%) 660 429 429 - EGAT 2012

XPCL พลังงำนน ้ำ ลำว GPSC (25%) 1,285 321 321 - EGAT/ EDL 2019

RPCL ก๊ำซ
ธรรมชำติ รำชบุรี GPSC (15%) 1,400 210 210 - EGAT 2008

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

โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

CUP-1 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

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

CUP-2 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม
อำร์ไอแอล GPSC (100%) 113 113 113 170 EGAT/ IU 2008

CUP-3 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) - - - 280 IU 2009

ระยองส่วนขยำย (CUP-3) ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก

GPSC (100%) 15 15 15 - IU 2019

CUP-4 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

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

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 1 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (100%) - - - 250 IU 1994

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 2 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (100%) 281 281 281 300 EGAT/ IU 1996

(รำยละเอียดหน้ำ 20)

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 4 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (100%) 77 77 77 137 EGAT/ IU 2005

โกลว์ พลังงำน ระยะที่ 5 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (100%) 328 328 328 160 EGAT/ IU 2011

โกลว์ เอสพีพี 2/ 
โกลว์ เอสพีพี 3

ก๊ำซ
ธรรมชำติ 
และถ่ำนหิน

นิคมอุตสำหกรรม 
มำบตำพุด GLOW (100%) 513 513 513 190 EGAT/ IU 1999

(รำยละเอียดหน้ำ 20)

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 1 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมสยำมอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 3 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมสยำมอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค

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

โกลว์ เอสพีพี 11 โครงกำร 2 ก๊ำซ
ธรรมชำติ

เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมสยำมอีส
เทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค

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

โกลว์ พลังงำน ซีเอฟบี 3 ถ่ำนหิน นิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุด GLOW (100%) 85 85 85 79 - 2010

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565
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โรงไฟฟ้ำ
ประเภท
เช้ือเพลิง

สถำนท่ีตัง้
สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้

สูงสุด
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้น
(MW)

ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำม
สัดส่วน

กำรถือหุ้นท่ี
ด ำเนินกำรแล้ว

(MW)

ก ำลังกำร
ผลิตไอน ้ำ
ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น
(ตัน/ช่ัวโมง)

ลูกค้ำ COD

IRPC-CP ระยะที่ 1 - 2 ก๊ำซธรรมชำติ
เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม
ไออำร์พีซี

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

IRPC-CP ระยะที่ 3 ก๊ำซธรรมชำติ
เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม
ไออำร์พีซี

GPSC (51%) 70 35.7 - - IU 2024

NNEG ระยะที่ 1 - 2 ก๊ำซธรรมชำติ
เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม

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

NNEG ระยะที่ 3 ก๊ำซธรรมชำติ
เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม

นวนคร
GPSC (30%) 30 9 - 1.59 IU 2024

BIC-1 ก๊ำซธรรมชำติ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน GPSC  (25%) 117 29.25 29.25 5 EGAT/ IU 2013

BIC-2 ก๊ำซธรรมชำติ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 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 พลังงำน โซล่ำร์ พลังงำน
แสงอำทิตย์

นิคมอุตสำหกรรม
เอเซีย

GLOW 
(100%) 1.55 1.55 1.55 - PEA 2012

CHPP ก๊ำซธรรมชำติ ศูนย์รำชกำร
แจ้งวัฒนะ GPSC (100%) 5 5 5 -

MEA / 
ศูนย์รำชกำร
แจ้งวัฒนะ 

2008

CHPP (Solar) พลังงำน
แสงอำทิตย์ จันทบุรี GPSC (100%) 5 5 5 - PEA 2016

GRP (NPS,WXA,PPS) พลังงำน
แสงอำทิตย์

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

GRP1 (Sheng Yang) พลังงำน
แสงอำทิตย์ ไต้หวัน GPSC (45%) 55.8 25.11 - - TaiPower 2016-21

AEPL 
(Solar Power Platform)

พลังงำน
แสงอำทิตย์ อินเดีย GPSC (43%) 4,634 1,990 1,580 -

Central and 
State Gov. 
and C&I 

2018-24
(รำยละเอียดหน้ำ 21)

TSR (SSE1)
พลังงำน
แสงอำทิตย์

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

NL1PC พลังงำนน ้ำ ลำว GPSC (40%) 65 26 26 - EDL 2019

Chonburi Clean Energy 
(CCE)

ขยะ
อุตสำหกรรม

นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 
ชลบุรี 1

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

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

(รำยละเอียดหน้ำ 21)

Private PPA 
(กลุ่มจีพีเอสซี)

พลังงำน
แสงอำทิตย์

โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์

จ ำนวนหลำยแห่ง

GPSC Gr. 
(100%) 40.39 40.39 14.46 - IU 2018-24

รวมก ำลังกำรผลิต VSPP และอื่นๆ 5,540 2,306 1,722 -

อื่นๆ

ERU
(ก ำลังก่อสร้ำง)

กำกน ้ำมัน
(Petroleum 

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

(รำยละเอียดหน้ำ 20)

รวม ERU 250 250 - 175
รวม 13,418 7,236 6,357 2,948

หมำยเหตุ: - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565
- ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมถึงกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GLOW

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

โรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

APPENDIX
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APPENDIX

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW

ด้วยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้กำรซ้ือกิจกำรต้องมีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกิจกำรที่เข้ำซ้ือโดยเทียบเคียงกับรำคำตลำด
ปัจจุบัน ดังนัน้ในกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเทียบกับรำคำในกำรเข้ำซ้ือกิจกำรร้อยละ 69.11 จำก ENGIE
Global Developments B.V. เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2562 ที่รำคำเข้ำซ้ือ 93,001 ล้ำนบำท เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ 
ดังนี้ 

รำยกำร
มูลค่ำทำงบัญชี
ของ GLOW

มูลค่ำยุติธรรม
ของ GLOW

ส่วนต่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรม

สินทรัพย์ 107,655 155,500 47,845

หนี้สิน (56,246) (66,497) (10,251)

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

หัก ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ร้อยละ 30.89 (32,092)

สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำในกำรเข้ำซ้ือ ร้อยละ 69.11 56,911

ค่ำควำมนิยม 36,090

รำคำเข้ำซ้ือกิจกำร 93,001
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หน่วย : ล้ำนบำท
จำกมูลค่ำยุติธรรมตำมตำรำง ส่วนใหญ่

เป็นกำรตีมูลค่ำสิทธิในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
จ ำนวน 37,594 ล้ำนบำท ซ่ึงจะมีกำรปรับปรุง
มูลค่ำยุติธรรมในแต่ละปี โดยกำรทยอยตัด
จ ำหน่ำยสิทธิในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมอำยุ
สัญญำที่คงเหลือของโรงไฟฟ้ำ ซ่ึงได้ปรำกฏใน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนด้วยวิธี เส้นตรง ตำม
ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 ถึง 31 ปี

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

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ท่ีไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย (Adjusted Net Income)

ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย คือ ก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย “มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้จำกกำรเข้ำซ้ือ
กิจกำร GLOW” จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิและกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจ โดยค ำนวณย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 
2562 (วันแรกที่รับรู้ผลประกอบกำรของ GLOW ในงบกำรเงินรวม) ซ่ึงก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย (Adjusted Net Income) นี้
สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้อย่ำงแท้จริง โดยในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 ค่ำตัดจ ำหน่ำยดังกล่ำวมีมูลค่ำสุทธิรวม 
453 ล้ำนบำท 

GPSC - ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำสที่ 3 ปี 2565

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(หน่วย: ล้ำนบำท)

Q3/64 Q2/65 Q3/65
เปล่ียนแปลง +/(-)

9M/64 9M/65
เปล่ียนแปลง 

+/(-)

YoY QoQ YoY

ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,875 684 331 (82%) (52%) 6,150 1,328 (78%)

บวกกลับ: ค่ำตัดจ ำหน่ำยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์

สุทธิที่ได้จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW
382 520 453 19% (13%) 1,186 1,430 21%

Adjusted Net Income 2,256 1,204 784 (65%) (35%) 7,336 2,758 (62%)
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