
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซัพพลายจ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารไตรมาส 3 ปี 2565 

 
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 ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่ม
บรษิัทฯ มีรายไดร้วม 6,008.71 ลา้นบาท และมีขาดทนุสทุธิจ านวน 235.95 ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนส าหรับสามเดือนสิน้สุด วันที ่30 กันยายน 2565                                                                                  (หน่วย:พันบาท) 

รายการ Q3'2565 Q3'2564 เปล่ียนแปลงร้อยละ 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้       5,338,393         3,981,886  11.10% 

รายไดจ้ากการขายเอทานอล          550,231            232,033  -27.34% 
รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น            87,525              32,417  30.07% 
รายไดค้่าบริการ            10,735              21,900  134.34% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน             9,058             (22,111) -1,115.10% 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร - - - 
อ่ืนๆ 12,408 13,698 748.48% 
รวมรายได้       6,008,711         4,259,823   20.74  
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้       4,604,911         3,117,301  56.96% 

ตน้ทนุขายเอทานอล          681,432            275,211  -6.35% 

ตน้ทนุขายสินคา้อื่น            80,643              38,499  16.54% 
ตน้ทนุค่าบริการ             3,902              19,247  98.81% 
รวมต้นทุน       5,370,887         3,450,259  44.93% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย             7,533                1,288  -24.29% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          138,244            126,409  21.92% 

ค่าใชจ้่ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหว่างหยดุการผลติ            23,442              25,166  1.74% 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงิน - (26,244) -104.15% 
รวมค่าใช้จ่าย       5,540,106         3,576,878  43.13% 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน          468,604            682,944  -121.93% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการรว่มคา้             1,077                  322  128.06% 
รายไดท้างการเงิน             1,072                6,863  252.16% 

ตน้ทนุทางการเงิน         (232,455)          (220,911) 15.93% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้          238,298            469,219  -167.62% 
ผลประโยชน ์(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้            (2,350)           138,776  -94.18% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด          235,948            607,994  -177.90% 



รายได้ 

 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เป็นหลกั รายไดจ้ากการขายเอทา
นอล รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น เช่น แป้งมนัส าปะหลงั รายไดค้่าบรกิารซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องภายในกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบ
ไปดว้ย รายไดจ้ากค่าบรกิารขนส่งและค่าวิเคราะห ์และรายไดอ้ื่น 

             ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดร้วม 6,008.71 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีรายได ้4,281.93 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,726.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 40.33 โดยสาเหตหุลกัจากธุรกิจไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ จาก
รายไดข้ายการไฟฟ้า ที่เพิ่มขึน้ทัง้ดานปริมาณและราคา ราคาขายไฟฟ้า EGAT เพิ่มขึน้จากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัในการ
ค านวณค่าพลงังานไฟฟ้าดชันีราคาถ่านหิน, ราคาขายลกูคา้อตุสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ตามค่า Ft ที่ประกาศเพิ่มขึน้ และรายไดจ้าก
การขายไอน า้ ราคาขายเพิ่มขึน้จากการปรบัตวัของปัจจัยราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน า้มนัเตา และปริมาณการขายลกูค้า
สวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ตามความตอ้งการซือ้และการขยายตวัของลกูคา้ในสวนอุตสาหกรรม 304 และการเพิ่มขึน้ของรายได้
อื่นจากเงินเคลมประกนัภยั ลกูคา้อตุสาหกรรม ทัง้ในดา้นปรมิาณการขายเพิ่มขึน้และราคาขายต่อหน่วยที่เพิ่มขึน้ตามปัจจยัใน
โครงสรา้งการค านวณราคาลดลงจากธุรกิจขายเอทานอลตามปรมิาณขายที่ลดลง ส่วน ในดา้นตน้ทนุปีนี ้ไดร้บัผลกระทบราคา
เชือ้เพลิงปรบัเพิ่มสูงขึน้ตามราคาตลาด ส่วนค่าใชจ้่ายบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน เพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลก าไรสุทธิ 
235.95 ลา้นบาท ลดลง 372.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 61.19  ดงันี ้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ 
 ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ จ านวน 5,338.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
1,356.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.07 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจาก 
 ด้านราคาเพิ่มขึน้ราคาขายไฟฟ้า EGAT ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยในการค านวณค่า
พลงังานไฟฟ้าดชันีราคาถ่านหิน และราคาขายลกูคา้อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ตามค่า Ft ที่ประกาศเพิ่มขึน้ และราคาขายไอน า้
เพิ่มขึน้จากการปรบัตวัของปัจจยัราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน า้มนัเตา  
 ส าหรับดา้นปริมาณการขาย  ปริมาณขายไฟฟ้าให้แก่ลูกคา้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่มขึน้จากการ
เดินเครื่องที่มีชั่วโมงหยุดลดลงและราคาที่เพิ่มขึน้ และปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้ ลูกคา้สวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ตาม
ความตอ้งการซือ้ของลกูคา้  

  รายไดจ้ากการขายเอทานอล  

 ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบรษิทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเอทานอล 550.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 318.20 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 137.13 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 ปัจจยัหลกัมาจากดา้นปรมิาณส่งขายลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้ 11.33 ลา้นลิตร 
และราคาขายเอนานอลเพิม่ขึน้ตามราคาตลาดและท่ีประมลูขายได ้1.52 บาทต่อลิตร  

รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น  

ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินค้าอื่นจ านวน 87.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 55.11 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 170.00 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564  เนื่องจากมีการแป้งมนัส าปะหลงัเพิ่มขึน้ 77 ลา้นบาท 

 

 



รายไดค้่าบรกิาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดค้า่บรกิารจ านวน 10.74 ลา้นบาท ลดลง 11.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 50.98  เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 จากรายไดบ้รกิารขนส่งภายนอกลดลง 

รายไดอ้ื่น 

 ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 21.83 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
59.34 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564  จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  

ต้นทุนขาย 

ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 5,370.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,920.63 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 55.67 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ไอน า้ และเอทานอล ดงันี ้ 

 ตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ 

 ในไตรมาส 3 ปี 2565  กลุ่มบรษิัทฯมีตน้ทนุขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้ จ านวน  4,604.91 บาท เพิม่ขึน้ 1,487.61 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.72 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564  สาเหตหุลกัเนื่องจากปัจจยัราคาตน้ทนุเชือ้เพลิงและราคาถา่น
หินที่เพิ่มสงูขึน้มากตามราคาตลาด 

  ตน้ทนุขายเอทานอล  

 ในไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีตน้ทนุขายเอทานอล 681.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 406.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 147.60 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564  ตามสดัส่วนปรมิาณการขายเอทานอลที่เพิ่มขึน้ และตน้ทนุต่อหน่วยในไตรมาสนี ้
เพิ่มขึน้จากราคาวตัถดุิบที่เพิม่ขึน้ตามราคาตลาดและตน้ทนุไฟฟ้าไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามปัจจยัดา้นราคาที่เพิม่ขึน้ 

 ตน้ทนุขายสินคา้อื่นและบรกิาร จ านวน  84.54 บาท เพิ่มขึน้ 26.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.41 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2564  สอดคลอ้งตามสดัส่วนรายได่ที่เพิม่ขึน้ 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ย ค่าใชจ้า่ยในการขาย เงินเดือนและผลตอบแทน
พนกังาน ค่าที่ปรกึษา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสอบบญัชี เป็นตน้ ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565  กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารจ านวน 145.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18.08 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 14.16 เนื่องจากสถานการณโ์ควดิที่คลี่คลายลง จงึ
มีค่าใชจ้่ายในการเดินทางศกึษาดงูานเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายโรงงานทีเ่กิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิต  

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565  กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายโรงงานที่เกิดขึน้ในระหว่างหยุดการผลิตจ านวน 23.44 ลา้น
บาท ลดลง 1.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.85 ใกลเ้คียงกบัปี 2564 จากการหยดุผลิตของกลุ่มธุรกิจเอทานอล 

 



 ก าไรจากการด าเนินงาน 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565  กลุ่มบรษิัทฯ ขาดทนุจากการด าเนินงาน 468.60 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 
จ านวน 214.34 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 31.38 ตามสดัสว่นรายไดแ้ละตน้ทนุท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565  กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางการเงิน จ านวน 232.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11.54 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.23 จากไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีภาระดอกเบีย้หุน้กูท้ี่ออกจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 

ผลประโยชน ์(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีผลประโยชนท์างภาษีเงินได ้2.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 141.13 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 101.69 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ที่มีค่าใชจ้่ายทางภาษี 138.78 ลา้นบาท โดยเกิดจากสินทรพัยท์างภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีลดลงและผลประกอบการท่ีมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2565  กลุ่มบรษิัทฯ มีขาดทนุสทุธิ จ านวน 235.95 บาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 
372.05 บาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 61.19 โดยเป็นผลมาจากธุรกิจไฟฟ้า ไอน า้และน า้ ที่มีตน้ทุนในการผลิตสูงขึน้ ตาม
ปัจจัยดา้นราคาเชือ้เพลิงถ่านหินและวตัถุดิบที่ปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้ตามราคาตลาด ตามที่ไดว้ิเคราะหไ์วใ้นส่วนของรายไดแ้ละ
ตน้ทนุขา้งตน้ 

            


