
บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร ์ซัพพลายจาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2565 

 

บทวิเคราะหส์าํหรับผู้บริหาร 

บรษัิทฯ จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (Cogeneration) แบบ

กังหันไอนํา้ ที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่

เก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม ปัจจบุนั

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม ที่ดาํเนินการผลิตแลว้จาํนวนรวมทัง้สิน้ 10 โรง และมีโรงกงัหนัไอนํา้จาํนวน 1 

โรง รวมทัง้สิน้มีกาํลงัผลิตไฟฟ้า 726.05 เมกะวตัต ์และกาํลงัผลิตไอนํา้รวม 2,486.80  ตนัตอ่ชั่วโมง ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุม่

บรษัิทฯ มีรายไดร้วม 4,218.95 ลา้นบาท และมีขาดทนุสทุธิจาํนวน 51.97 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุสาํหรับสามเดอืนสิน้สุด วันที ่31 มีนาคม 2565                                                                                  (หน่วย:พันบาท) 

รายการ Q1'2565 Q1'2564 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

รายได ้       

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้ 3,522,368                         3,062,514  15.02 

รายไดจ้ากการขายเอทานอล 391,155                            721,641  -45.80 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น 56,141                              49,281  13.92 

รายไดค้่าบรกิาร 64,698                              20,775  211.42 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,756                       8,220  -54.31 

อื่นๆ 180,831                     19,930  807.33 

รวมรายได ้ 4,218,949 3,882,361 8.67 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้ 3,353,364                        2,091,841  60.31 

ตน้ทนุขายเอทานอล 457,623                           661,788  -30.85 

ตน้ทนุขายสินคา้อื่น 37,891                             39,443  -3.93 

ตน้ทนุคา่บรกิาร 50,287                              43,912  14.52 

รวมต้นทุน 3,899,165                   2,836,984  37.44 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 6,099                       7,931  -23.10 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 111,556                    100,209  11.32 

คา่ใชจ่้ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหวา่งหยดุการผลิต 30,278                     26,020  16.36 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัยท์างการเงิน (745) 2,163 -134.44 

รวมค่าใช้จ่าย 147,188 136,323 7.97 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 172,596 909,054 -81.01 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 502 238 110.92 

รายไดท้างการเงิน 538 62 767.74 

ตน้ทนุทางการเงิน (222,824) (193,538) 15.13 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได ้ (49,188) 715,816 -106.87 

ผลประโยชน ์(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (2,779) (102,116) -97.28 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด (51,967) 613,700 -108.47 



รายได้ 

 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้เป็นหลกั รายไดจ้ากการขายเอทา

นอล รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น เช่น แปง้มนัสาํปะหลงั รายไดค้า่บรกิารซึง่เป็นธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองภายในกลุม่บรษัิทฯ ประกอบ

ไปดว้ย รายไดจ้ากการทาํวิจยัและพฒันา รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทุ่นขนถ่ายสินคา้กลางทะเล และรายไดอ้ื่น 

             ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดร้วม 4,218.95 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีรายได ้3,882.36 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 336.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 8.67 โดยสาเหตหุลกั ลดลงจากธุรกิจขายเอทานอลตาม

ปรมิาณขายที่ลดลง สว่นธุรกิจไฟฟ้า ไอนํา้ รายไดเ้พิ่มขึน้ จากราคาขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและลกูคา้อตุสาหกรรม ตามปัจจยัใน

โครงสรา้งการคาํนวณราคา ในดา้นตน้ทุนปีนี ้ไดร้บัผลกระทบราคาเชือ้เพลิงปรบัเพิ่มสูงขึน้ตามราคาตลาด ส่วนค่าใชจ้่าย

บรหิาร และตน้ทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทนุสทุธิ 51.97 ลา้นบาท ลดลง 665.67 ลา้บาท หรอืคิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 108.47   ดงันี ้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้ จาํนวน 3,522.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

459.85 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15.02 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจาก 

 ดา้นราคาเพิ่มขึน้ราคาขายไฟฟ้า EGAT ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยในการคาํนวณค่า

พลงังานไฟฟ้าดชันีราคาถ่านหิน และราคาขายลกูคา้อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ตามค่า Ft ที่ประกาศเพิ่มขึน้ และราคาขายไอนํา้

เพิ่มขึน้จากการปรบัตวัของปัจจยัราคาก๊าซธรรมชาติและราคานํา้มนัเตา  

 สาํหรบัดา้นปรมิาณการขาย  ปรมิาณขายไฟฟา้ใหแ้ก่ลกูคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดลง จากสดัสว่นการ

บรหิารการขายไฟฟ้าและจากการหยดุซอ่มบาํรุง สว่นปรมิาณการขายลกูคา้นิคมอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามความตอ้งการซือ้ของ

ลกูคา้และการขยายตวัของลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรม 304  

  รายไดจ้ากการขายเอทานอล  

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายเอทานอล 391.16 ลา้นบาท ลดลง 330.49 ลา้นบาท หรอืคิด

เป็นรอ้ยละ 45.80 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ปัจจยัหลกัมาจากดา้นปรมิาณขายและราคาขายเอนานอลที่ลดลงจาก

สถานการณโ์ควิดที่ทาํใหค้วามตอ้งการใชเ้อทานอลลดลง 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น  

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้อื่นจาํนวน 56.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 6.86 ลา้น

บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 13.92 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  เน่ืองจากมีการขายไบโอแก๊สและกากมนัเพิ่มขึน้ 

รายไดค้า่บรกิาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการจาํนวน 64.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 43.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 211.42  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดบ้รกิารทุ่นกลางทะเลภายนอกเพิ่มขึน้ 

รายไดอ้ื่น 



 ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดอ้ื่นจาํนวน 180.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 160.90 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 

807.33 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  สาเหตหุลกัจากรายไดเ้คลมประกนัภยัโรงไฟฟา้ 5 จาํนวน 172 ลา้นบาท  

ต้นทุนขาย 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 3,899.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,062.18 ลา้นบาท 

หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 37.44 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจากปัจจยัดา้นเชือ้เพลิงของตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอนํา้  

 ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2565  กลุม่บรษัิทฯมีตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้ จาํนวน  3,353.36 บาท เพิ่มขึน้ 1,261.52 ลา้น

บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 60.31 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  สาเหตหุลกัเน่ืองจากปัจจยัราคาตน้ทนุเชือ้เพลิงถ่านหินเพิ่มขึน้

ตามราคาตลาด  

  ตน้ทนุขายเอทานอล  

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายเอทานอล 457.62 ลา้นบาท ลดลง 204.17 ลา้นบาท หรอืคิด

เป็นรอ้ยละ 30.85 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564  ตามสดัส่วนรายไดท้ี่ลดลง  ทัง้นีต้น้ทนุต่อหน่วยในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้จาก

ราคาวตัถดิุบมนัเสน้ที่เพิ่มขึน้ตามราคาตลาด 

 ตน้ทนุขายสินคา้อื่นและบรกิาร จาํนวน  37.89 บาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบไปดว้ย คา่ใชจ้่ายในการขาย คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร เงินเดือน

พนกังาน คา่ที่ปรกึษา คา่สอบบญัชี เป็นตน้ สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565  กลุ่มบรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 117.66 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.52 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.80 เน่ืองจากสถานการณโ์ควิดที่คล่ีคลายลง จงึมีคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง 

คา่ใชจ้่ายบรหิารเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายโรงงานทีเ่กิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิต  

สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565  กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิตจาํนวน 30.28 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้ 4.26 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 16.36 ใกลเ้คียงกบัปี 2564 จากการหยดุผลิตของกลุม่ธุรกิจเอทานอล 

 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565  กลุม่บรษัิทฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงาน 172.60 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

จาํนวน 736.46 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 81.01   

 ต้นทุนทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565  กลุ่มบรษัิทฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 222.82 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29.29 ลา้นบาท 

หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.13 จากไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากกลุม่บรษัิทฯ มีภาระดอกเบีย้หุน้กูท้ี่ออกจาํหน่ายเพิ่มขึน้ 



ผลประโยชน ์(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้2.78 ลา้นบาท ลดลง 99.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 97.28 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยเกิดจากสินทรพัยท์างภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด 

สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565  กลุ่มบรษัิทฯ มีขาดทนุสทุธิ จาํนวน 51.97 บาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จาํนวน 

665.67 บาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 108.47 โดยเป็นผลมาจากกาํไรขัน้ตน้ของ กลุ่มธุรกิจขายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้ ลดลง 

801.67 ลา้นบาท จากการปัจจัยราคาตน้ทุนเชือ้เพลิงที่เพิ่มสูงขึน้ และกลุ่มธุรกิจเอทานอล ลดลง 126.32 ลา้นบาท จาก

ปรมิาณการผลิตและการขายที่ลดลง และคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่ลดลง   

 

            


