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บทสรปุผูบ้รหิาร  
ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยสรุป 

 

ไตรมาสที่ 1/2564: บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ 488.8 ล้านบาท เติบโตจาก
ไตรมาสที่ 1/2563 ร้อยละ 21.1 แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ 8.8 โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

+21.1% YoY  -8.8% QoQ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มไตรมาสจากโครงการใหม่ ได้แก่  

1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว คือ “Nam San 3B” ที่
กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 

เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 

(+) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเดิม สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากค่าความเข้มแสงเพ่ิมขึ้น  

(+) โรงไฟฟ้าพลังน ้ำ ใน สปป. ลาว ค ือ “Nam San 3A” 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น 

(+) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น จากค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นและการหยุด
รับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) น้อยลง  

(+) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง  

 (-) การรับรู ้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam 

San 3A” และ “Nam San 3B” ลดลง ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยฤดูกาล 
(Seasonal factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตามปกติ 

(-) การรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี ่ป ุ ่ นลดลง เน ื ่ องจากม ีการหย ุดร ับซ ื ้ อ ไฟฟ้ า 
(Curtailment) เพ่ิมขึ้น 

(-) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ลดลง เนื่องจากไตรมาส 4/2564 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง  

 

  

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64 ∆ ร้อยละ 4Q63 ∆ ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 886.4 1,046.6 18.1% 1,136.7 (7.9%)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม* 158.2 140.5 (11.2%) 147.0 (4.4%)

EBITDA 824.4 947.9 15.0% 1,030.5 (8.0%)

ก าไรสุทธิ 573.7 523.4 (8.8%) 310.7 68.4%

ก าไรสุทธิจากการด าเ นินงานปกติ* 403.7 488.8 21.1% 535.9 (8.8%)

* ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด
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พัฒนาการที่สำคัญระหว่างไตรมาส 1/2564 จนถึงปัจจุบัน  

จ่ายเงินปันผล 0.17 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2563  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการ
ดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือครึ่งปีหลังของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และเม่ือรวมกับ
เงินปันผลระหว่างกาลงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 
2563 รวมอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 768.82 ล้านบาท  

ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก ทริส เรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ A- แนวโน้ม “Stable”  

ในเดือน เมษายน 2564  กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก “ทริส เรทติ้ง” ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” 
หรือ คงที่ ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ที่แน่นอนจากสินทรัพย์โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการลงทุนที่มีการกระจายตัวของแหล่งพลังงานท่ี
หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างรายได้จากโครงการใหม่เพื่อชดเชยรายได้จาก Adder ที่ทยอยลดลง และยังมีโครงการในมือที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การได้รับเครดิตดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้แหล่งใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเสริมความ
พร้อมการลงทุนในอนาคต 

กำลังการผลิตตามสัญญาของกลุ่มบริษัทฯ  

สรุปกำลังการผลิตตามสัญญา จำแนกตามประเทศ และประเภทพลังงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 

หน่วย: เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

กำลังการผลิตตามสัญญารวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ท่ี 474.2 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาสที่ 1/2563 ร้อยละ 4.9 จากปัจจัยต่อไปนี้ 

(1) การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตตาม
สัญญาที่ 20.0 เมกกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2563 

(2) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ิมเติม 

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 กำลังการผลติตามสญัญารวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทีร่้อยละ 0.1 จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ
โซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ิมเติม 

ประเทศ  1Q63 1Q64 ∆ รอ้ยละ 4Q63 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 142.5 164.7 15.5 164.2 0.3 

 

9.0 9.0 0.0 9.0 0.0 

ญี่ปุ่น 

 

14.7 14.7 0.0 14.7 0.0 

สปป.ลาว 

 114.0 114.0 0.0 114.0 0.0 

อินโดนีเซีย  

 

157.5 157.5 0.0 157.5 0.0 

ฟิลลิปปินส์ 

 

14.4 14.4 0.0 14.4 0.0 

รวม 452.1 474.2 4.9 473.7 0.1 

Solar TH

35%

Wind TH

2%

Solar JP

3%
Hydro LA

24%

Geo ID

33%

Wind PH

3%

สัดสว่นเมกกะวตัตข์องพลงังานแตล่ะประเภท 

474.2 MW
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ผลการดำเนนิงานของธรุกจิโดยภาพรวม  
บทวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานไตรมาสที ่1/2564 

 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรรายได้จากการดำเนินงานจำแนกตามรายประเทศ ดังนี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 1Q63 1Q64 ∆ ร้อยละ 4Q63 ∆ ร้อยละ 

ไทย 770.6 856.3 11.1 757.5 14.2 

สปป.ลาว 72.5 137.4 89.5 322.2 (57.4) 

ญ่ีปุ่น 34.5 43.9 27.2 47.3 (7.2) 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน 8.8 9.1 3.4 9.7 (6.1) 

รวม 886.4 1,046.6 18.1 1,136.7 (7.9) 

หน่วย: ล้านบาท 1Q6 3 1Q6 4 ∆ ร้ อยละ 4Q6 3 ∆ ร้ อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 886.4 1,046.6 18.1% 1,136.7 (7.9%)

ต้นทุนขายและบริการ (308.9) (393.7) (27.5%) (395.7) 0.5%

ค่าใ ช้จ่ายในการขายและบริหาร (147.5) (137.5) 6.8% (155.8) 11.8%

ก าไรจากการด าเนินงาน 430.0 515.5 19.9% 585.2 (11.9%)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(ไม่รวมรายการพิเศษ)
158.2 140.5 (11.2%) 147.0 (4%)

EBITDA 824.4 947.9 15.0% 1,030.5 (8.0%)

รายได้/(ค่าใ ช้จ่าย) อ่ืน 10.0 24.8 148.8% 10.2 144.4%

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 325.1 22.7 (93.0%) (69.2) 132.8%

รายการพิเศษอ่ืน (69.0) 6.9 109.9% (162.1) 104.2%

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 854.3 710.3 (16.9%) 511.1 39.0%

ต้นทุนทางการเงิน (187.5) (185.5) 1.1% (202.0) 8.2%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 666.8 524.8 (21.3%) 309.1 69.8%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (93.0) (1.6) 98.3% 0.8 (293.9%)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.0) 0.2 466.6% 0.7 (78.5%)

ก าไร สุทธิ 573 .7 523 .4 (8 .8% ) 310 .7 68 .4%

ก าไร สุทธิจากการด า เนินงานปกติ * 403 .7 488 .8 21.1% 535 .9 (8 .8% )

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.29               0.20               (31.0%) 0.13               53.8%
หมายเหตุ
* ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด

1Q6 3 1Q6 4 4Q6 3

รวมรายการพิ เศษ 170.0 34.5 (225.2)

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 325.1 22.7 (69.2)

ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (86.1) 5.0 6.1

ค่าใ ช้จ่ายเก่ียวกับการท า Refinance ท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใ ต้

พิภพ (ในส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน)
0.0 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอ่ืนๆ (69.0) 6.9 9.4
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงานแสงอาทิตย์ 

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ท่ี 833.2 ล้านบาท เพ่ิมข้นร้อยละ 11.7 
และร้อยละ 13.1 จากไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 ตามลำดับ จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ท่ี 81.6 ล้านหน่วย จาก 

1) รับร ู ้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยใหม ่20 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ เต็ม
ไตรมาส โดยกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน สิงหาคม 
2563  

2) ค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน 

 (+) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากพายุฝนลดลง ซึ่งส่งผลต่อ
ความเข้มแสงเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

พลังงานลม 

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยอยู่ที่ 23.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.0 จากไตรมาสที่ 
1/2563 แต่เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 จากปัจจัยต่อไปน้ี 
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YoY  QoQ 

(-)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ 3.7 
ล้านหน่วย โดยอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity 

Factor) รายไตรมาสลดลงเป็น 17.1% จาก 17.7%  เนื่องจาก
มีกำลังลมที่พัดผ่านลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน  

 (+) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 8.2 โดยอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) รายไตรมาส
เพ่ิมขึ้นเป็น 17.1% จาก 15.5% ในไตรมาส 4/2563 เน่ืองจากมี
กำลังลมที่พัดผ่านเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

บริษัทย่อย: ประเทศลาว   

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในใตรมาสที่ 1/2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 137.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตร
มาส 1/2563 ทีร่้อยละ 89.5 ขณะทีล่ดลงร้อยละ 57.3 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อย
ละ 98.3 มาอยู่ท่ี 68.1 ล้านหน่วย เป็นผลจาก 

(1) อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) 
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ำ “Nam San 3A” 
เพ่ิมขึ้น  

(2) รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 

3B” เต็มไตรมาส หลังจากที ่กลุ ่มบริษัทฯ เข้าซื้อ
กิจการช่วงปลายเดือน กมุภาพันธ ์2563  

 (-)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 56.6 ซึ่งเป็นไปตาม
ปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor) ปกติของโรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ำ  

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำไตรมาส 1/2564 
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บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 43.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 
เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.4 มาอยู่ท่ี 4.0
ล้านหน่วย เป็นผลจาก 

(1) ความเข้มแสงดีขึ ้น จากปริมาณหิมะที่ตกลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(2) มีการหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้า
ประเทศญี่ปุ่นน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน   

 (-)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากมี
การหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศ
ญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 

 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสที่ 1/2564 รายได้รวมอยู่ท่ี 1,046.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2563 ร้อยละ 18.1 แต่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที่ 4/2563 ทีร่้อยละ 7.9 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+) รับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากทั้งโครงการ “Nam San 3B” 
และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะ
วัตต์ 

(+) รายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี่ปุ่น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” เพ่ิมขึ้น  

 (-)  รายได้ที่ลดลงจากโครงการ “Nam San 3A” และ “Nam 

San 3B” ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor) ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 

(-) รายได้ที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น เน่ืองจากมีการหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) เพ่ิมขึ้น 

 

 

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำไตรมาส 1/2564 
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ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำแนกตามรายประเทศ ดงันี ้

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
*ส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (ก่อนค่าตัดจำหน่าย และรายการพิเศษ) *ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) อยู่ที่ 19.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
21.6  และร้อยละ 61.7  จากไตรมาสที่ 1/2563  และไตรมาสที่ 4/2563 ตามลำดับ จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(-) อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ราย
ไตรมาสลดลงเป็นร้อยละ 44.5 จากร้อยละ 45.8 ในไตรมาส 
1/2563 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 3.8 
มาอยู่ที่ 13.8 ล้านหน่วย ความเร็วลมที่ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  

 (-) ในไตรมาส 4/2563 โครงการพลังงานลมในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้รับรายได้จากการดำเนินงานย้อนหลัง จากการ
ปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559-2563) ในขณะที่ไม่มี
รายการดังกล่าวในไตรสมาส 1/2564  

(+) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นร้อยละ 61.8 จากอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ในไตรมาส 
1/2564 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นผลจากการเข้าสู่
ช่วงฤดูกาล (High season) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับ
ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสก่อนที่มีรายได้จาก
จากการปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง  ส ่วนแบ่งกำไรจากการ
ดำเนินงานจึงลดลง 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64
∆ ร้ อยละ 

YoY
4Q63

∆ ร้ อยละ 

QoQ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 32.3         26.7         (17.3%) 57.4          (53.5%)

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (8.1)          (7.7)          4.6% (7.9)          (2.4%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 24.2         19.0         (21.6%) 49.5         (61.7%)



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำไตรมาส 1/2564 
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การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย                        

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
*ส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (ก่อนค่าตัดจำหน่าย และรายการพิเศษ) *ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) ที่ 121.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 จากปัจจัยต่อไปนี้ 

YoY  QoQ 

(-) อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ลดลง
จากร้อยละ 96.6 ในไตรมาส 1/2563 เป็นร้อยละ 92.1 เป็นผล
มาจากช่วงเวลาการปิดซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

 (+) ค่าใช้จ่ายที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานลดลง เนื่องจาก
ค่าจ้างพนักงานและค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานลดลง  

(+) ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินลดลง  

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 

 

ในไตรมาสที่ 1/2564 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ท่ี 140.5 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2563 ที่
ร้อยละ 11.2 และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 ลดลงร้อยละ 4.4 จากปัจจัยต่อไปนี ้ 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64
∆ ร้ อยละ 

YoY
4Q63

∆ ร้ อยละ 

QoQ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 228.4        212.3        (7.1%) 189.9        11.8%

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (94.5)        (90.8)        3.9% (92.5)        (1.8%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 133.9        121.5        (9.3%) 97.4          24.7%

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64
∆ ร้ อยละ 

YoY
4Q63

∆ ร้ อยละ 

QoQ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 260.7        239.0       (8.3%) 247.3        (3.4%)

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (102.6)       (98.5)        3.9% (100.4)       (1.8%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 158.2        140.5        (11.2%) 147.0        (4.4%)



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำไตรมาส 1/2564 
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YoY  QoQ 

(-) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
ลดลง จากอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) 
ลดลง  

(-) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียลดลง จากอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity 

Factor) ลดลง  

 (-) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
ลดลง มีสาเหตุมาจากในไตรมาส 4/2563 ได้รับรายได้จากการ
ดำเนินงานย้อนหลังจากการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 
ในขณะที่ไม่มีรายการดังกล่าวในไตรมาส 1/2564 

EBITDA จากการดำเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA จากการดำเนินงาน 947.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.0 จากไตรมาสที่ 1/2563 แต่ลดลง
ร้อยละ 8.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+) รายได้รวมเติบโตจาก 

1) การรับรู ้รายได้เต็มไตรมาสจากทั้งโครงการ “Nam 

San 3B” และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ไทยใหม ่20 เมกกะวัตต์  

2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเดิม 

สามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายได้เพ่ิมขึ้น  
3) โครงการ  “Nam San 3A”  สามารถผล ิต ไฟฟ้า

จำหน่ายได้เพ่ิมขึ้น 

(+) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง  

 (-)  รายได้รวมลดลง จากปัจจัยฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ำที่ สปป.ลาว และมีการหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จาก
การไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น 

(-) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
ลดลง 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที่ 1/2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 137.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาสที่ 1/2563 และร้อยละ 11.8 เมื่อ
เทียบกับในไตรมาสที่ 4/2563  

YoY  QoQ 

(+) ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการลดลง   (+) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและด้านที่ปรึกษาลดลง  

ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ในไตรมาสที่ 1/2564 ลดลงจากทั้งไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 4/2563  

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q63 4Q63 1Q64 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 16.6 13.7 13.1 
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รายการพิเศษ 

ในไตรมาส 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

 

กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 22.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ของกลุ่มบรษิัทฯ 
ซึ่งอิงสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเกิดการแข็งค่าของเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 
1/2564 ส่งผลให้มีการรับรูก้ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

YoY  QoQ 

(-) ไตรมาส 1/2563 บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 325.1 
ล้านบาท จากการแข็งค่าของเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบกับ
สกุลเงินบาท 

 (+) ไตรมาส 4/2563 บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 69.2 
ล้านบาท จากการอ่อนค่าของเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบ
กับสกุลเงินบาท 

รายการพิเศษของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 

ในไตรมาส 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้รายการพิเศษของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อ
เปรียบเทียบกับในไตรมาสที่ 1/2563 ได้มีการรับรู้รายการสำรองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำรองเผื่อลูกหน้ีการค้า รวม
จำนวน 66.7 ล้านบาท  

ในขณะที่ไตรมาส 4/2563 ได้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ refinance ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียจำนวน 171.5 ล้านบาท ซึ่งบันทึกในส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และจาก
การ refinance ทำให้โครงการ Salak และ Darajat ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงและเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ   

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 185.5 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2563 และลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563  จากปัจจัยต่อไปนี ้

YoY  QoQ 

(+) การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่งผลให้
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง 

 

 (+)  การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่งผลให้
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง 

(+) การชำระคืนเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบี้ยบางส่วน 

1Q20 1Q21 4Q20

รวมรายการพิ เศษ 170.0 34.5 (225.2)

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 325.1 22.7 (69.2)

ภาษท่ีีเก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (86.1) 5.0 6.1

ค่าใ ช้จ่ายเก่ียวกับการท า Refinance ท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใ ต้พิภพ (ในส่วนแบ่ง

ก าไรจากการลงทุน)
0.0 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอ่ืนๆ (69.0) 6.9 9.4
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ทั้งน้ี ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2564 ลดลงจากทั้งไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 4/2563  

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q63 4Q63 1Q64 

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย* 3.3 2.9 2.8 

* หมายเหตุ: ต้นทุนทางการเงินดังกล่าว คำนวณโดยวิธีค่าเฉลี่ยของเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียในช่วงเวลาน้ัน 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีที่ 1.6 ล้านบาท โดยลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563 อย่างมีนัยสำคัญ ลดลง
เล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4/2563 โดยมปีัจจัยต่อไปนี ้ 

YoY  QoQ 

(+) ในไตรมาส 1/2563 บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีที่ 93.0 ล้านบาท 
จากรายการพิเศษรายได้ทางภาษีที ่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน 

 (-)  ในไตรมาสที ่ 4/2563 บันทึกรายได้ภาษี 0.8 ล้านบาท 
เนื่องจากการรับรู้รายการพิเศษรายได้ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ  

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ จำนวน 488.8 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 1/2563 ร้อยละ 21.1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2563 ลดลงร้อยละ 8.8 จากปัจจัยต่อไปนี ้

YoY  QoQ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานจากโครงการใหม่ ได้แก่  

1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว คือ “Nam San 3B” ที่
กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 

เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 

(+) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากค่าความเข้มแสงเพ่ิมขึ้น  

(+) โรงไฟฟ้าพลังน ้ำ ใน สปป. ลาว ค ือ “Nam San 3A” 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น 

(+) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น จากค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นและการหยุด
รับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) น้อยลง  

(+) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง  

 (-) การรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนน้ำ 
“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ลดลง ซึ่งเป็นไปตามปัจจัย
ฤดูกาล (Seasonal factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตามปกต ิ 

(-) การรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี ่ป ุ ่ นลดลง เน ื ่ องจากม ีการหย ุดร ับซ ื ้ อ ไฟฟ้ า 
(Curtailment) เพ่ิมขึ้น 

(-) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ลดลง เนื่องจากไตรมาส 4/20 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง  
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ทั้งน้ี อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 1/2564 เพ่ิมขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 1/2563 แต่ลดลงไตรมาสที่ 4/2563  

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q63 4Q63 1Q64 

อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 45.5 47.1 46.7 

กำไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 1/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 523.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.8 จากไตรมาสที่ 1/2563 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.4 จาก
ไตรมาส 4/2563 ทั้งนี ้ผลต่างจากกำไรสุทธิจากกำไรจากการดำเนินงานปกติ ส่วนใหญ่มาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่    

YoY  QoQ 

(-) การบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 22.6 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการบันทึกกำไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน 325.1 ล้านบาท  

 (+) การบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 22.6 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที ่ม ีการบันทึกขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 69.2 ล้านบาท  

(+) ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศ
อินโดนีเซียทีเ่พ่ิมขึ้น เน่ืองจากในไตรมาสที่ 1/2564 ไม่มีรายการ
ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ไตรมาส 4/2563 มีรายการที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการคืนวงเงิน
กู้เดิม (Refinance) จำนวน 171.5 ล้านบาท 

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 ลดลงจากทั้งไตรมาสที่ 1/2563 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2563 จากการรับรายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว
ตามที่กล่าวไป 

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q63 4Q63 1Q64 

อัตรากำไรสุทธิ 64.7 27.3 50.0 
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ฐานะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ  
บทวเิคราะหฐ์านะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

สนิทรพัย์   

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 51,512.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.6 จากสิ้นปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  และ
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และทรัพย์สินไม่มีตัวตน ซึ่งบางส่วนอิงสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
การแข็งค่าของเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 1/2564      

หนี้สิน 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 27,808.9 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 3.0 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นระหว่างไตรมาสจำนวน 
1,770.6 ล้านบาท  

 

 

 

 

หน่วย:  ล้ านบาท 256 3
ร้ อยละ ของ

สินทรัพย์
1Q21

ร้ อยละ ของ

สินทรัพย์
∆  ร้ อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,138.3 21.7% 7,552.8 14.7% (32.2%)

เงินลงทุนช่ัวคราว 4.6 0.0% 3,000.0 5.8% 65164.2%

ลูกหน้ีการค้า 1,219.2 2.4% 1,309.2 2.5% 7.4%

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 130.9 0.3% 137.6 0.3% 5.2%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,49 2.9 24.4% 11,9 9 9 .6 23.3% (3.9 %)

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,722.8 22.9% 12,378.2 24.0% 5.6%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,667.8 28.6% 14,537.3 28.2% (0.9%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,313.7 22.1% 11,530.7 22.4% 1.9%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,022.4 2.0% 1,066.2 2.1% 4.3%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,726.6 75.6% 39,512.4 76.7% 2.0%

รวมสินทรัพย์ 51,219 .6 100.0% 51,512.0 100.0% 0.6 %

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,770.6 3.5% 0.0 0.0% (100.0%)

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 1,701.0 3.3% 2,077.0 4.0% 22.1%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23,589.7 46.1% 24,301.3 47.2% 3.0%

หน้ีสินอ่ืน 1,609.3 3.1% 1,430.6 2.8% (11.1%)

รวมหน้ีสิน 28,6 70.6 56 .0% 27,808.9 54.0% (3.0%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 22,480.1 43.9% 23,634.4 45.9% 5.1%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 68.8 0.1% 68.7 0.1% (0.2%)

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือ หุ้น 51,219 .6 100.0% 51,512.0 100.0% 0.6 %
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ทั้งน้ี หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสามารถจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ currency แต่ละประเภท และประเภทอัตราดอกเบี้ย 
ได้ดังนี้ 

หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามระยะเวลาครบกำหนด  หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามสกลุเงนิ 

 

 

 

 

หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามระยะเวลาครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี ลดลง เนื่องจากการชำระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นในระหว่างไตรมาสที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามระยะเวลาครบกำหนดระหว่าง 1-5 ปี ยังคง
เป็นมีสัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 67.5  

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามสกุลเงิน สัดส่วนหนี้สินในรูปเงินเหรียญฯ สหรัฐ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเบิกเงินกู้
สกุลเหรียญฯ สหรัฐ เพ่ือเตรียมการลงทุนในอนาคต ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินในรูปเงินบาทลดลง จากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ดังที่กล่าว
ไป และเม่ือพิจารณาหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Fixed rate) และแบบลอยตวั (Floating rate) สัดส่วน
อยู่ท่ีร้อยละ 15.2 และร้อยละ 84.8 ตามลำดับ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 23,634.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 5.1 ตามการเติบโตของผลประกอบการไตรมาส 
1/2564  
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กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ 

บทวเิคราะหก์ระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

ในไตรมาส 1/2564 กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน อยู่ท่ี 715.1 ล้านบาท ขณะทีก่ระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
อยู่ที่ 3,331.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัท และกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 
1,067.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินระหว่างไตรมาส เป็นผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ท่ี 7,552.8 ล้านบาท   

 

  

หน่วย:  ล้ านบาท 1Q6 3 1Q6 4 ∆ YoY

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 768.8 715.1 (53.7)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,687.9) (3,331.3) 1,356.6

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,445.4 (1,067.8) (5,513.2)

เ งินสดและรายการ เทียบเท่าเ งินสดเพ่ิม ข้ึน (ลดลง) 526 .3 (3,6 84.0) (4,210.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน ณ ต้นงวด 1,445.2 11,138.3 9,693.1

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (44.0) 98.5 142.5

เ งินสดและรายการ เทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 1,9 27.5 7,552.8 5,6 25.3

รายจ่ายเพ่ือลงทุนซ้ือ สินทรัพย์ (CAP EX) (4,700.6 ) (3,312.5) 1,388.1
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อตัราสว่นทางการเงนิหลกั 

บทวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 1Q63 1Q64 ∆ 4Q63 ∆ 
ความสามารถในการทำกำไร      

อตัรากำไรขัน้ตน้ (%) 65.2 62.4 (2.8) 65.2 (2.8) 
อตัรากำไร EBITDA (%)* 78.9 79.8 0.9 80.3 (0.5) 

อตัรากำไรสทุธ ิ(%) 64.7 50.0 (14.7) 27.3 22.7 

ROE (%) (Annualized) 14.9 9.1 (5.8) 6.5 2.3 

ROA (%) (Annualized) 5.8 4.1 (1.7) 2.8 1.3 

สภาพคลอ่ง      

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (x) 0.5 4.8 4.3 3.1 1.7 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 6.4 4.4 (2.0) 4.8 (0.4) 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 56.6 83.0 26.4 75.8 7.2 

โครงสรา้งทางการเงนิ      

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.7 1.1 (0.6) 1.2 (0.1) 
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ/ิสว่นของผูถ้ือหุน้ (x) 1.6 0.8 (0.8) 0.7 (0.1) 
หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.8 1.2 (0.6) 1.3 (0.1) 
หมายเหตุ *อัตรากำไร EBITDA (%) = EBITDA/(ยอดขาย + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ก่อนรายการพิเศษ)   

ความสามารถในการทำกำไร 

ในไตรมาส 1/2564 อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 62.4 ลดลงจากไตรมาส 1/2563 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น ขณะทีอั่ตรากำไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 79.8 เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564  อยู่ท่ีร้อยละ 50.0 ลดลงจากไตรมาส 1/2563 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2563 มีการรับรู้
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 325.1 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 4/2563 ทีร่ับรูข้าดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 69.2 ล้านบาท 

สภาพคลอ่ง 

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit term) กับลูกหนี้การค้าไม่เกิน 60 วัน   โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 สัดส่วนรายได้จาก
การดำเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. และกฟภ. ซึ่งมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการแจ้งเรียกเก็บเงิน จะเป็นไปตามกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) หรือวิธีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   

สำหรับระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 เพ่ิมขึ้นจาก สิ้นไตรมาส 1/2563 และ ไตรมาส 4/2563 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจาก
การชำระเงินค่าไฟฟ้าจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ให้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน 
สปป.ลาว มีระยะเวลานานขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย มีความแตกต่างจากกรอบระยะเวลาของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปฎิบัติมาในอดีต 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯยังติดตามการจัดเก็บหนี้จาก EDL อย่างใกล้ชิด และยังคงได้รับการชำระอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าสาธารณรัฐเวียดนาม (EVN) ซึ่งจะมีการจำหน่ายไฟฟ้า
ภายในปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าเร็วขึ้น และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง 

โครงสรา้งทางการเงนิ 

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ี 1.1 เท่า ลดลงจากไตรมาส 1/2563 ที่ 1.7 เท่า 
สาเหตุหลักมาการชำระคือเงินกู้บางส่วนและสว่นของผูถ้ือหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนในเดือนตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา และลดลงจากไตร
มาส 4/2563 ที่ 1.2 เท่า จากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นระหว่างไตรมาส   
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ขอ้มลูสำคญัอืน่  
ปจัจยัหลกัทีค่าดวา่จะมผีลกระทบกบัการดำเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ 

(+/-) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจจะส่งผลกระทบต่อ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือจะ
มุ่งเน้นการลงทุนไปในประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนให้มีสัดส่วนพลังงานสะอาดในแผนพัฒนาพลังงาน (Power Development Plan) 
อยู่อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

(+/-) การเปล่ียนแปลงของค่าเงิน สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้ทั้งผล
กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์สุทธิ/หน้ีสินสุทธิ ที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯมีแผนในการบริหารและติดตามสถานะ สินทรัพย์สุทธิ/หนี้สินสุทธิ ดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับสกุล
เงินของธุรกรรมและสกุลเงินหลักท่ีใช้ในการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  

(+/-) การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเปล่ียนแปลง เน่ืองจากหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายการเงินท่ีรัดกุม    

(+/-) ปัจจัยทางฤดูกาลของแต่ละประเทศ มีกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย สภาวะ
แสงอาทิตย์ ลม และน้ำ เช่น ในฤดูฝนจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อ่อนตัว แต่ในทางกลับกันจะส่งผลให้การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังน้ำดีขึ้น 

(-) ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ในปัจจุบันคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลายหลาย ได้แก่ คู่สัญญาในประเทศ 
และคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งมีท้ังในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา หรือคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ และคู่สัญญาหน่วยงาน
เอกชน ซึ่งจะมีระดับของความเสี่ยงของเครดิตแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารการกระจายตัวของความเสี่ยง
คู่สัญญาในระดับ portfolio ให้อยูใ่นระดับที่เหมาะสม รวมท้ังในบางกรณียังมกีารบริหารความเสี่ยงของเครดิตคู่สัญญา โดยการเปลี่ยน
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงของเครดิตที่ดีขึ้นให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีวางแผนไว้  
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ภาคผนวก:  
ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจำแนกตามโครงการ 

 

 

ตารางแสดงรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำจำแนกตามโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: เมกะวัตต์- ช่ัวโมง 1Q63 1Q64 ∆ ร้อยละ 4Q63 ∆ ร้อยละ

ปริมาณการผลิตรวม 112,668       157,406       39.7% 238,250       (33.9%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์ ) 71,334         81,578         14.4% 73,495         11.0%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - Adder 62,054         69,810         12.5% 62,817         11.1%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adde(บาท-kWh) 11.31                11.10                (1.9%) 11.02                0.7%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 5.66 4,746           6,592           38.9% 6,324           4.2%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 5.66                  5.66                  0.0% 5.66                  0.0%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 4.12 3,458           3,516           1.7% 3,068           14.6%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 4.12                  4.12                  0.0% 4.12                  0.0%

โซลาร์ภาคเอกชน 1,075           1,661           54.5% 1,286           29.2%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 3.00                  2.98                  (0.7%) 2.97                  0.4%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) 3,860           3,689           (4.4%) 3,408           8.2%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adde(บาท-kWh) 6.43                  6.26                  (2.6%) 6.20                  1.0%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น (โซลาร์ ) 3,128           4,018           28.4% 4,224           (4.9%)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (เยน-kWh) 38.33                38.17                (0.4%) 38.21                (0.1%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศลาว (น้ า) 34,347         68,122         98.3% 157,124       (56.6%)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (เซ็นต์-kWh) 6.72                  6.66                  (0.9%) 6.70                  (0.5%)

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64 ∆ ร้อยละ 4Q63 ∆ ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 745.8             833.2             11.7% 736.4             13.1%

2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย 24.8               23.1               (7.0%) 21.1               9.3%

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 34.5               43.9               27.2% 47.3               (7.3%)

4. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า์ใน สปป.ลาว 72.5               137.4             89.5% 322.2             (57.3%)

5. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน 8.8                 9.1                 3.4% 9.7                 (6.5%)

รายได้รวม 886.4         1,046.6      18.1% 1,136.7      (7.9%)
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ส่วนแบ่งกำไรจากเงินทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 

 

 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) 
ข้อมูลที่จัดทำขึ้นในเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและช้ีแจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามและทำความเข้าใจถึงผล
การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยที่อาจจะกระทบกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  โดยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจนถึงวัน
สิ้นงวดเดียวกับการส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ใช้แหล่งข้อมูลภายในบริษัทที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญที่อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลในการชี้ชวนการ
ซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัท ฉะนั้นทางกลุ่มบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใช้วิจารณญาณในการพิจาณาใช้ประโยชน์ 

หน่วย: ล้านบาท 1Q63 1Q64
∆ ร้ อยละ 

YoY
4Q63

∆ ร้ อยละ 

QoQ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 260.7        239.0       (8.3%) 247.3        (3.4%)

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (102.6)       (98.5)        3.9% (100.4)       (1.8%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 158.2        140.5        (11.2%) 147.0        (4.4%)

(+/-) รายการพิเศษ
ค่าใ ช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing -           -           NA (171.5)      NA

รายการส ารองเผ่ือภาษจ่ีายล่วงหน้ารอขอคืน (23.9)       -           NA -           NA

รายการส ารองเผ่ือลูกหน้ีการค้า (42.8)        -           NA -           NA

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานสุทธิ 91.5         140.5        53.5% (24.5)        672.4%


