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ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2563 

 
บทวิเคราะหส์ าหรับผู้บริหาร 

บรษิัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (Cogeneration) แบบ
กังหันไอน า้ ท่ีผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่
เก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ปัจจบุนั
กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม ที่ด  าเนินการผลิตแลว้จ านวนรวมทัง้สิน้ 10 โรง และมีโรงกังหนัไอน า้จ านวน 1 
โรง รวมทัง้สิน้มีก าลงัผลิตไฟฟ้า 726.05 เมกะวตัต ์และก าลงัผลิตไอน า้รวม 2,486.80  ตนัต่อชั่วโมง ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มี
รายไดร้วม 15,744,754,988 บาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 2,177,476,172 บาท 

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563                                                                                                      (หน่วย:บาท) 

รายการ 2563 2562 
เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ 12,539,933,005 13,094,499,337 -4% 
รายไดจ้ากการขายเอทานอล 2,841,972,938 1,725,296,946 65% 
รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น 172,744,350 225,788,862 -23% 
รายไดค้่าบริการ 62,672,041 85,206,952 -26% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - 17,741,579 -100% 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 25,476,777 14,634,236 74% 
อ่ืนๆ 101,955,877 100,121,408 2% 
รวมรายได้ 15,744,754,988 15,263,289,320 3% 
ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ 9,044,463,899 9,817,619,987 -8% 
ตน้ทนุขายเอทานอล 2,609,436,011 1,544,963,887 69% 
ตน้ทนุขายสินคา้อื่น 164,032,428 207,439,124 -21% 
ตน้ทนุค่าบริการ 66,412,800 49,582,399 34% 
รวมต้นทุน 11,884,345,138 11,619,605,398 2% 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 22,531,455 - 100% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 37,204,053 22,750,806 64% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 521,249,373 608,553,487 -14% 
ค่าใชจ้่ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหว่างหยดุการผลติ 168,374,073 162,377,160 4% 
รวมค่าใช้จ่าย 12,633,704,092 12,413,286,852 2% 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,111,050,896 2,850,002,468 9% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 442,777 - 100% 
รายได้ทางการเงิน 13,863,397 12,321,207 13% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (913,976,708) (1,026,261,215) -11% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,211,380,362 1,836,062,460 -20% 
ผลประโยชนภ์าษีเงินได ้ 19,950,124 (76,351,307) -126% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัส่วนการด าเนินงานต่อเนื่อง 2,231,330,486 1,759,711,153 27% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (53,854,314) (119,050,031) -55% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,177,476,172 1,640,661,122 33% 



ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วม 15,744,754,988 บาท เมื่อเทียบกับ ปี 2562 มีรายได ้15,263,289,319 
บาท เพิ่มขึน้ 481,465,668 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.15 โดยหลัก เพิ่มขึน้จากธุรกิจขายเอทานอล ที่
ปริมาณขายเพิ่มขึน้และจากการเปลี่ยนแปลงตน้ทุนวัตถุดิบที่หลากหลายและตน้ทุนลดลง เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัในตลาดได ้สว่นธุรกิจไฟฟ้าไอน า้ รายไดล้ดลง จากปรมิาณการผลิตและการปรบัตวัลดลงของตวัแปรในการ
ค านวณราคาขาย และกลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารตน้ทุนผลิตไฟฟ้าไอน า้ไดล้ดลงเช่นกัน จากการบริหารตน้ทุน
เชือ้เพลิงและการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า  ทัง้ยงัมีการบริหารค่าใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทนุทางการเงินลดลง  ส่งผลให้
บรษิัทมีก าไรสทุธิ 2,177476,172 บาท เพิ่มขึน้ 533,851,716 บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.48 

รายได ้

 รายไดร้วมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เป็นหลกั รายไดจ้ากการขาย
เอทานอล รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น เช่น แป้งมันส าปะหลงั รายไดค้่าบริการซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องภายในกลุ่ม
บริษัทฯ ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการท าวิจยัและพฒันา รายไดจ้ากการใหบ้ริการทุ่นขนถ่ายสินคา้กลางทะเล และ
รายไดอ้ื่น 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ 

 ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ จ านวน 12,539,933,005 บาท ลดลง 
554,566,332 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.24 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัดา้นปริมาณ ปริมาณขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลกูคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดง เนื่องจากการหยุดซ่อมของกังหนัไอน า้จากไฟไหมข้อง TG5 และ 
NPP2 สิน้สุดสญัญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก าลงัไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวัตต ์และจาก
การหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผน  และ ปริมาณขายไอน า้ลดลงตามความตอ้งการซือ้ของลกูคา้นิคมอุตสาหกรรม    ส่วน
ปรมิาณขายไฟลกูคา้อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้จากการขยายตวัของลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรม 304  

 ดา้นราคาในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ NPP3 และ NPP5 มีการลงนามเปลี่ยนแปลงสญัญาราคาขายไฟฟ้ากับ 
EGAT เป็น Feed-in Tariff (FiT) เพื่อลดผลกระทบดา้นราคา จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัในการค านวณราคาขาย
ส่งผลใหร้าคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของสญัญาที่มีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้จากปีที่ผ่านมา แต่ยงัคงมีสญัญาที่มีการค านวณ
ราคาค่าพลงังานไฟฟ้าจากตวัแปรดัชนีราคาถ่านหิน ราคาน า้มนัเตา ซึ่งราคาขายลดลงจากการปรบัตัวลดลงของตัว
แปร  ดา้นราคาขายไอน า้ลดลง ยงัคงอา้งอิงปัจจยัราคาก๊าซธรรมชาติ ดชันีราคาถ่านหิน ราคาน า้มนัเตา 

  

 

 

 

 รายไดจ้ากการขายเอทานอล  



 ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายเอทานอล มลูค่า 2,841,972,938 บาท เปรียบเทียบกบัปีที่
แลว้ เพิ่มขึน้ 1,116,675,992 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.72  ปัจจยัหลกัมาจากดา้นปรมิาณขายเอทานอล และราคาขาย
เอนานอลที่เพิ่มขึน้ ซึ่งบรษิัทไดป้รบัปรุงเครื่องจกัรใหส้ามารถยืดหยุ่นใชว้ตัถดุิบไดอ้ย่างหลากหลาย ทัง้หวัมนัสด มนั
เสน้ น า้ตาลทรายดิบ และกากน า้ตาล จึงท าใหต้น้ทนุการผลติลดลง สามารถแข่งขนัตลาดได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น  

ส าหรับ ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าอื่นจ านวน 172,744,350 บาท ลดลงจ านวน 
53,044,512 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.49  เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากบริษัทฯ ขายแป้งมัน
ส าปะหลงัที่ขายลดลง เนื่องจากวตัถุดิบหวัมนัราคาสงูขึน้ ท าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัราคาขายในตลาดลดลง
และผลจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 ท าใหย้อดการขายในต่างประเทศลดลงเช่นกนั 

รายไดค้่าบรกิาร 

ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการจ านวน 62,672,041 บาท ลดลงจ านวน 22,534,911 บาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.45  เม่ือเทียบกบั ปี 2562  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดบ้รกิารทุ่นกลางทะเลภายนอกลดลง  

รายไดอ้ื่น 

 ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 101,955,877 บาท เพิ่มขึน้ 1,834,469 บาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 1.83 จาก ปี 2562 โดยรายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดเ้คลมประกนั รายไดจ้ากการติดตัง้และดแูลมิเตอร ์รายไดจ้าก
การขายผลิตภณัฑ ์BY PRODUCT และรายไดส้นบัสนุนจากโครงการพลงังาน รายไดจ้ากการขายเถา้ลอย ก าไรจาก
การจ าหน่ายทรพัยส์ิน เป็นตน้ ซึ่งสาเหตทุี่กลุม่บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื่น เพิ่มขึน้จากปี 2562 เนื่องจากก าไรจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์ิน จ านวน 13,520,031 บาท ในขณะที่รายไดจ้ากการเคลมประกนัลดลง 12,321,704 บาท  

ต้นทุนขาย 

ส าหรับ ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 11,884,345,138 บาท เพิ่มขึน้ 264,739,740 
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.28 จาก ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการตน้ทุนขายเอทานอล เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นไปตาม
ปรมิาณการผลิตและขายเอทานอล สว่นตน้ทนุ ไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ และตน้ทนุขายสินคา้อื่น ลดลง 

 ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ 

 ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิทัฯมีตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ จ านวน  9,044,463,899 บาท ลดลง 
773,156,088  บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.88 เม่ือเปรียบปี 2562 สาเหตหุลกัเนื่องจากตน้ทนุเชือ้เพลิงลดลงจากปัจจยั
ราคาตลาดของถ่านหินและการบรหิารตน้ทนุพรอ้มใชจ้นถึงหนา้โรงงาน ค่าซ่อมบ ารุงที่ลดลงจากการหยดุซ่อมตามรอบ  

  ตน้ทนุขายเอทานอล  



 ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายเอทานอล มลูค่า 2,609,436,011 บาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ มลูค่า 
1,064,472,124 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.90 ปัจจยัหลกัมาจากตน้ทนุขายเฉลี่ยต่อลิตรเพิม่ขึน้ เนื่องจากการปรบัตวั
สงูขึน้ของวตัถดุิบของกากน า้ตาล และน า้ตาลดิบ และปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้ตามที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

ตน้ทนุขายสินคา้อื่นและบรกิาร 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายสินคา้อื่น จ านวน 164,032,428 บาท ลดลง 43,406,696 บาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 20.93  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาหวัมนัซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัเพิ่มสงูขึน้
และการจดัหาวตัถดุิบไม่เพียงพอต่อการผลิต จึงลดปรมิาณการผลิต ในสว่นของตน้ทนุบรกิาร ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯมี
ตน้ทนุบรกิาร จ านวน 66,412,800  บาท เพิ่มขึน้ 16,830,400 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.94 เม่ือเปรียบเทียบ ปี 2562  

   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุม่บรษิัทฯ ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
เงินเดือนพนกังาน ค่าที่ปรกึษา ค่าสอบบญัชี เป็นตน้ ส  าหรบั ปี 2563  กลุม่บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 
512,249,373 บาท ลดลง  84,340,780 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.93 ลดลงจากการใชเ้ครื่องมือ Digital ในการ
ปฏิบตัิงานลดการเดินทางระหว่างพืน้ที่ จ  านวน 5 ลา้นบาท ค่าปรบัยกเลิกสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน 50 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายในการตดัจ าหน่ายทรพัยส์ิน 30 ลา้นบาท    ในสว่นของค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 37,204,053 บาท เพิ่มขึน้ 
14,453,247 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.53 ซึ่งเพิ่มขึน้ตามปรมิาณในสว่นของการขายเอทานอล 

ค่าใช้จ่ายโรงงานทีเ่กิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิต  

ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิตจ านวน 168,374,073  บาท 
เพิ่มขึน้ 5,996,912 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.69 จาก ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก NPP2 จ านวน 22,545,417 ลา้น
บาท เนื่องจากหมดสญัญาขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อเดือน พ.ค. 2563  และเพิ่มขึน้ จาก SNST จ านวน 
11,430,827 ลา้นบาท ในขณะที่กลุม่ธุรกิจเอทานอลลดลง จ านวน27,609,257 บาท จากปี 2562 จากการเดอนเครื่อง
ที่เพิ่มขึน้ 

 ก าไรจากการด าเนินงาน 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 3,111,050,896 บาท เพิ่มขึน้ 258,085,094 
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.05  เม่ือเทียบกบั ปี 2562   

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้จากบรษิัทบูรพาเพาเวอร ์
โฮลดิง้ จ  ากัด ตามสดัส่วนลงทุนรอ้ยละ 65 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมคา้ เพาเวอรรู์ท จ ากัด จ านวน 442,777 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 100 จาก ปี 2562  



 รายไดท้างการเงนิ 

ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดท้างการเงินจ านวน 13,863,397 บาท เพิ่มขึน้ 1,542,190 บาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 12.52 จาก ปี 2562 โดยรายไดท้างการเงินเป็นรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัเงินฝากธนาคารทัง้จ านวน 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 913,976,708 บาท ลดลง 112,284,507 บาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.94 จาก ปี 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ เช่น หุน้กู ้เงินกูย้ืม และ
เจา้หนีล้ิสซิ่ง ลดลงตามการจ่ายคืนตามก าหนดและอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัลดลง 

ผลประโยชน ์(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

ส าหรบั ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประโยชนภ์าษีเงินไดจ้  านวน 19,950,124 บาท เพิ่มขึน้ 96,301,431 บาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 126 จากปี 2562 โดยเกิดจากเป็นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลต่างชั่วคราวและ
การกลบัรายการผลต่างชั่วคราว จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ไดใ้ช ้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน หนีส้ินตาม
สญัญาเช่า ส  ารองผลประโยชนพ์นกังาน สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อการตัดบัญชี  และผลต่าง
จากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบญัชีและทางภาษี 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 

ส าหรบัปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีขาดทนุส าหรบังวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 53,854,314 บาท ลดลง 
65,195,717 บาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 55 จาก ปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากขาดทุนจากการจ าหน่ายเรือเดินทะเลที่
ลดลงจากปี 2562 

ก าไรสุทธิ 

ส าหรบั ปี 2563 กลุม่บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 2,177,476,174 บาท เพิ่มขึน้ 536,815,052บาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 32.72 จาก ปี 2562 โดยเป็นผลมาจากก าไรจากธุรกิจขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ ก าไรส่วนธุรกิจเอทานอล 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ลดลง ผลประโยชนภ์าษีเงินได้ และขาดทุนส าหรบังวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก ลดลง 
ตามสาเหตดุงักลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

  

 

            


