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บทสรปุผูบ้รหิาร  
ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยสรุป 

 

ไตรมาสที่ 2/2564: บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ 503.9 ล้านบาท เติบโตจาก
ไตรมาสที่ 2/2563 และจากไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ 33.6 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

+33.6% YoY  +3.1% QoQ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มไตรมาสจากโครงการใหม่ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะวัตต์ 
จำนวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 
พร้อมทั้งทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และทยอย
แล้วเสร็จ   

(+) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป. ลาว คือ “Nam San 3A” และ 
“Nam San 3B” สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากปริมาณ
น้ำฝนเพิ่มขึ้น 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใตพ้ิภพที่
ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าไฟเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย
ทางการเงินลดลง 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงลมที่มากกว่าปีก่อนและได้รับอัตรา
ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

 (+) การรับรู ้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam 

San 3A” และ “Nam San 3B” เพิ ่มขึ ้น โดยเป็นไปตามปัจจัย
ฤดูกาล (Seasonal factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตามปกติ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศท่ีปลอดโปร่งมากขึ้น 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใตพ้ิภพที่
ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากจำนวนวันปิดซ่อมบำรุงท่ีลดลง 

การดำเนินงานช่วง 6 เดือน ปี 2564: กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ 992.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 27.1 จากการ
ดำเนินงานช่วง 6 เดือน ปี 2563 โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็ม 6 เดือน จากโครงการใหม่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป. ลาว คือ “Nam San 3B” (เข้าซื้อตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ (เข้าซื้อตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563) 
พร้อมทั้งทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และทยอยแล้วเสร็จ    

(+) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป. ลาว คือ “Nam San 3A” สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น  

(+) การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซียมีอัตราค่าไฟเพิ่มขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง พร้อมท้ัง โรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอัตราค่าไฟเพ่ิมขึ้น  

หน่วย: ล้านบาท 2Q63 2Q64 ∆ ร้อยละ 1Q64 ∆ ร้อยละ 1H63 1H64 ∆ ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 969.6 1,088.2 12.2% 1,046.6 4.0% 1,856.0 2,134.9 15.0%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม* 102.4 157.0 53.3% 140.5 11.8% 260.6 297.5 14.2%

EBITDA 860.0 992.1 15.4% 947.9 4.7% 1,684.4 1,939.9 15.2%

ก าไรสุทธิ 354.8 565.1 59.3% 523.4 8.0% 928.5 1,088.4 17.2%

ก าไรสุทธิจากการด าเ นินงานปกติ* 377.1 503.9 33.6% 488.8 3.1% 780.8 992.8 27.1%

* ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด
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พัฒนาการที่สำคัญระหว่างไตรมาส 2/2564 จนถึงปัจจุบัน  

ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตองกรคจ์าก ทริส เรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ A- แนวโนม้ “Stable” พร้อมกันนี้ ได้รับการจดัอันดบัเครดติหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ระดับ “A-” 

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

ในเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้จากไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท จาก 
“ทริส เรทติ้ง” ที่ระดับ A- ด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีหลักประกันของบริษัท 

เข้าลงทุนใน เอ็นเรส เพื่อพัฒนาโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะสำหรับองค์กร 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ประกาศลงทุน Pre-Series A ในบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ “เอ็นเรส” สตาร์ทอัพ
สัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ด้านการจัดการพลังงาน ด้วยสมองกลอัจฉริยะ แบบ Realtime โดยเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานแบบ
ปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก เป็นการปฏิบัติงานอัตโนมัติบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและ
พฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมลมลิกอร์ ได้รับรางวัล The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 สาขา Battery Storage Deal 

of The Year 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมลมลิกอร์ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล The Asset Triple A Infrastructure 

Awards 2021 สาขา Battery Storage Deal of The Year จากการจัดหาเงินกู้ของของโครงการ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดย “The Asset” 
นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย 

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมลมลิกอร์เป็นโครงการโรงไฟฟ้านำร่องภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่นำระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Storage System: ESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อเก็บสำรองพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้ และจ่ายไฟฟ้า
กลับเข้าไปยังสายส่งในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อย ทำให้ระบบสายส่งมีความเสถียร สร้างสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลาย โดยโครงการ
ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) 

เข้าลงทุนใน วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ประกาศลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ซึ่งดำเนินธุรกิจวิจัย 
พัฒนา ผลิต และจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ (Vanadium Redox Flow) ในวงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ทั้งนี้ แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox Flow) ของบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ เป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับระบบกักเก็บขนาด
ใหญ่ (Utility Scale) อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง การรองรับระบบเครือข่ายการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Decentralized 

Generation) หรือโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual Power Plant) เนื่องจากสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการความจุสูงและกักเก็บได้
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เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต และตอบโจทย์ธุรกิจการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและ
จำหน่ายไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้เป็นการสร้าง Synergy ทำใหก้ลุ่มบริษัทฯ เข้าถึงเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
และสามารถนำมาประยุกต์ร่วมกับการพัฒนาโครงการลงทุนอ่ืนๆ ในอนาคตได้ 

เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ Monsoon กับ Vietnam Electricity  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ คือ Impact Energy Asia Development Limited (“IEAD”) ซึ่งกลุ่มบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ประสบความสำเร็จในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: “PPA”) ของโครงการ 
Monsoon ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.
ลาว”) กับ Vietnam Electricity เป็นระยะเวลา 25ปี โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีอัตรา
ซื้อไฟฟ้าที่ 0.0695 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (US/kWh) 

ทั้งนี้ IEAD อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะ
ปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสีเขียวผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ ไปยัง
เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“เวียดนาม”) 

กำลังการผลิตตามสัญญาของกลุ่มบริษัทฯ  

สรุปกำลังการผลิตตามสัญญา จำแนกตามประเทศ และประเภทพลังงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 

หน่วย: เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

กำลังการผลิตตามสัญญารวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ท่ี 475.4 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาสที่ 2/2563 ร้อยละ 5.1 จากปัจจัยต่อไปนี้ 

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

(2) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ิมเติม 

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 กำลังการผลติตามสญัญารวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทีร่้อยละ 0.7 จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ
โซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ิมเติม 

ประเทศ  2Q63 2Q64 ∆ รอ้ยละ 1Q64 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 142.5 165.8 16.3 164.7 0.7 

 

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 452.1 475.4 5.1 474.2 0.2 

Solar TH

35%

Wind TH

2%

Solar JP

3%
Hydro LA

24%

Geo ID

33%

Wind PH

3%

สัดสว่นเมกกะวตัตข์องพลงังานแตล่ะประเภท 

475.4 MW
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ผลการดำเนนิงานของธรุกจิโดยภาพรวม  
บทวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานไตรมาสที ่2/2564 

 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานจำแนกตามรายประเทศ ดังนี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 2Q63 2Q64 ∆ ร้อยละ 1Q64 ∆ ร้อยละ 1H63 1H64 ∆ ร้อยละ 

ไทย 751.6 818.0 8.8 856.3 (4.5) 1,522.2 1,674.3 10.0 

สปป.ลาว 156.7 213.1 35.9 137.4 55.0 229.3 350.5 52.9 

ญ่ีปุ่น 52.8 48.3 (8.5) 43.9 10.2 87.3 92.2 5.6 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน 8.4 8.8 4.9 9.1 (3.0) 17.2 17.9 4.1 

รวม 969.6 1,088.2 12.2 1,046.6 4.0 1,856.0 2,134.9 15.0 

 

หน่วย: ล้านบาท 2Q6 3 2Q6 4  ∆ (% ) 1Q6 4  ∆ (% ) 1H6 3 1H6 4  ∆ (% ) 

รายได้จากการขายและบริการ 969.6 1,088.2 12.2% 1,046.6 4.0% 1,856.0 2,134.9 15.0%

ต้นทุนขายและบริการ (358.1) (396.1) 10.6% (393.7) 0.6% (667.0) (789.7) 18.4%

ค่าใ ช้จ่ายในการขายและบริหาร (114.2) (148.9) 30.3% (137.5) 8.3% (261.7) (286.3) 9.4%

ก าไรจากการด าเนินงาน 497.3 543.3 9.2% 515.5 5.4% 927.3 1,058.8 14.2%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(ไม่รวมรายการพเิศษ)
102.4 157.0 53.3% 140.5 12% 260.6 297.5 14.2%

EBITDA 860.0 992.1 15.4% 947.9 4.7%, 1,684.4 1,939.9 15.2%

รายได้/(ค่าใ ช้จ่าย) อ่ืน 4.4 15.3 244.0% 24.8 (38.6%) 14.4 40.1 178.1%

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (98.4) 80.3 NA 22.7 NA 226.8 103.0 NA

รายการพเิศษอ่ืน (1.1) (14.4) 1192.8% 6.9 (309.5%) (70.1) (7.5) (89.3%)

ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษเีงินได้ 504.7 781.5 54.8% 710.3 10.0% 1,359.0 1,491.8 9.8%

ต้นทุนทางการเงิน (220.3) (192.8) (12.5%) (185.5) 3.9% (407.9) (378.3) (7.3%)

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 284.4 588.8 107.0% 524.8 12.2% 951.1 1,113.6 17.1%

ภาษเีงินได้นิติบุคคล 70.4 (23.9) NA (1.6) NA (22.7) (25.5) NA

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.0 0.2 NA 0.2 NA (0.0) 0.3 NA

ก าไร สุทธิ 354.8 565 .1 59 .3% 523 .4 8 .0% 928 .5 1,088 .4 17.2%

ก าไร สุทธิจากการด า เนินงานปกติ * 377.1 503 .9 33 .6% 488 .8 3 .1% 780 .8 992 .8 27.1%

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.18         0.21         16.7% 0.20         5.0% 0.46       0.41       (10.9%)
หมายเหตุ
* ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด

2Q6 3 2Q6 4 1Q6 4 1H6 3 1H6 4

รวมรายการพิ เศษ (22.4) 6 1.1 34.5 147.7 9 5.6

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตรแลกเปล่ียน (98.4) 80.3 22.7 226.8 103.0

ภาษท่ีีเก่ียวข้องกับ ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตรแลกเปล่ียน 77.1 (4.8) 5.0 (9.0) 0.2

รายการพิเศษอ่ืนๆ (1.1) (14.4) 6.9 (70.1) (7.5)
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงานแสงอาทิตย์ 

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอยู่ท่ี 803.0 ล้านบาท เพ่ิมข้นร้อยละ 8.4 จาก
ไตรมาสที่ 2/2563 แต่ลดลงร้อยละ 3.6  จากไตรมาสที่ 1/2564 ตามลำดับ จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 80.1 ล้านหน่วย จากการ
รับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ เข้าซื ้อตั ้งแต่ เดือน สิงหาคม 2563 พร้อมทั ้งทำการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และทยอยแล้วเสร็จ   

 (-) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า 
(Capacity Factor) รายไตรมาสลดลงเป็นร้อยละ 16.9 จาก
ร้อยละ 17.4  ในไตรมาส 1/2564 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,636.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.1 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผล
การดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม ่20 เมกกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ เต็ม 6 เดือน โดยกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และทยอยแล้วเสร็จ     

พลังงานลม 

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 
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ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยอยู่ท่ี 15.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.1 จากไตรมาส
ที่ 2/2563 แต่ลดลงร้อยละ 34.9 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.4 มาอยู่ท่ี 2.4 
ล้านหน่วย โดยอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity 

Factor) รายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.2 จากร้อยละ 7.9  
ในไตรมาส 2/2563 เน่ืองจากมกีำลังลมที่พัดผ่านเพ่ิมขึ้น  

 (-) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 33.7 โดยอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) รายไตรมาส
ลดลงจากร้อยละ 17.1 ในไตรมาส 1/2564 เนื่องจากปัจจัยฤดู
การ (Seasonal factor) ซึ่งปกติไตรมาส 2 ของทุกปีจะเป็นช่วง
นอกฤดูกาล (low season) ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยมีรายได้จากการดำเนินงานอยูท่ี่ 38.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 จาก
ช่วง 6 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำลังลมที่พัดผ่านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โดยอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) 
ของ ช่วง 6 เดือน ปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14.1 จากร้อยละ 12.8 ในช่วง 6 เดือน ปี 2563  

บริษัทย่อย: ประเทศลาว   

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในใตรมาสที่ 2/2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 213.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 และ
ไตรมาสที่ 1/2564 ที่ร้อยละ 35.9 และ 55.0 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 มาอยู่ที่ 
102.0 ล้านหน่วย เป็นผลจากอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า 
(Capacity Factor) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam 

San 3A” และ “Nam San 3B” เพิ ่มข ึ ้น เป ็น 41.0% จาก 

29.3% ในไตรมาส 2/2563 เน่ืองจากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น  

 (+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.8 เป็นผลจาก
ปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor) ซึ่งเป็นการทยอยเข้าสู่ช่วง
ฤดูกาล (High season) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในช่วง
ปลายไตรมาสที่ 2 

 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที ่350.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.9 จากช่วง 
6 เดือน ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็ม 6 เดือนของ “Nam San 3B” หลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อ
กิจการช่วงปลายเดือน กมุภาพันธ ์2563 และ อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam 

San 3A” เพ่ิมขึ้นเป็น จากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น 
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บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 2/2564 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ท่ี 48.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 แต่รายได้จากการดำเนินงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(-)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.1 มาอยู่ที่ 4.5 
ล้านหน่วย เป็นผลจากความเข้มแสงลดลง  

 (+)  ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เนื่องจาก
ความเข้มแสงเพิ่มขึ้น ซึ่งสภาพอากาศปลอดโปร่งมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงฤดูหนาวที ่ เป็นช่วงนอกฤดูกาล (low 

season) ในไตรมาส 1/2564 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ท่ี 92.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.6 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 มีสาเหตุมาจากความเข้มแสงเพ่ิมขึ้น  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 

ในไตรมาสที่ 2/2564 รายได้รวมอยู่ท่ี 1,088.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2563 ร้อยละ 12.2 และจากไตรมาส 1/2564 ร้อยละ 4.0 

YoY  QoQ 

(+) รายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
โรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” & “Nam 

San 3B” ดังกล่างข้าวต้น  

 (+)  รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
โครงการ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ดังกล่างข้าวต้น 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 2,134.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
“Nam San 3A” & “Nam San 3B” และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ดังกล่างข้าวต้น 
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ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำแนกตามรายประเทศ ดงันี ้

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้* และ Capacity factor 

 

 

 
*ส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (ก่อนค่าตัดจำหน่าย และรายการพิเศษ) *ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์อยู่ที่ 4.5 ล้านบาท พลิกจากส่วนแบ่งขาดทุนในไตรมาสที่ 2/2563  อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 ส่วน
แบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) ลดลงร้อยละ 76.4  จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+) อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ราย
ไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.0 จากร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 
2/2563 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.4 มาอยู่ที่ 6.4 ล้านหน่วย จากความเร็วลมที่เพิ่มขึ้นจากชว่ง
เดียวกันของปีก่อน  

(+) โครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับอัตราค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  

 (-) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงร้อยละ 53.6 จากอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ในไตรมาส 
2/2564 ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 
44.5 เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาล (low season) ของ
ลมมรสุมในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผลให้จำนวนพายุท่ีพัดผ่าน
โครงการลดลง 

 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์อยูท่ี ่23.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 158.0 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 เน่ืองจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และได้รับอัตรา
ค่าไฟเพ่ิมขึ้น 

 

หน่วย: ล้านบาท 2Q63 2Q64 ∆ YoY (%) 1Q64 ∆ QoQ (%) 1H63 1H64 ∆ YoY (%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน (6.9)          12.5         282.1% 26.7         (53.0%) 25.4            39.3            54.4%

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (8.2)          (8.1)          2.1% (7.7)          (4.7%) (16.3)          (15.8)          3.3%

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (15.1)        4.5           129.6% 19.0         (76.4%) 9.1             23.5            158.0%
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การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย                        

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
*ส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (ก่อนค่าตัดจำหน่าย และรายการพิเศษ) *ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่
ประเทศอินโดนีเซียอยู่ท่ี 152.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.8  และร้อยละ 25.6  จากไตรมาสที่ 2/2563  และไตรมาสที่ 1/2564 ตามลำดับ 
จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+) โครงการมีอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเที่ยบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ประกอบกับปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 มาอยู่ท่ี 318.5 ล้านหน่วย โดยความสามารถ
ผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.9 จาก
ร้อยละ 96.3 ในไตรมาส 2/2563  
(+) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

 (+) ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นร้อยละ 6.1 โดยอัตรา
ความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 92.1 ในไตรมาส 1/2564 เน่ืองจากวันหยุดซ่อมบำรุงลดลง 

 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้
พิภพที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 274.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เนื่องจากโครงการมีอัตราค่าไฟที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง 6 เดือน ปี 2563   

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 

 

หน่วย: ล้านบาท 2Q63 2Q64 ∆ YoY (%) 1Q64 ∆ QoQ (%) 1H63 1H64 ∆ YoY (%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 214.0        247.6       15.7% 212.3        16.7% 442.4          459.9          4.0%

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (96.5)        (95.1)        (1.4%) (90.8)        4.7% (190.9)         (185.9)         (2.6%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 117.6       152.6       29.8% 121.5       25.6% 251.5          274.0          9.0%

หน่วย: ล้านบาท 2Q63 2Q64 ∆ YoY (%) 1Q64 ∆ QoQ (%) 1H63 1H64 ∆ YoY (%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 207.1       260.2        25.6% 239.0        8.9% 467.9          499.2          6.7%

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (104.7)      (103.1)      (1.5%) (98.5)        4.7% (207.3)         (201.7)        (2.7%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 102.4        157.0       53.3% 140.5        11.8% 260.6          297.5          14.2%
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ในไตรมาสที่ 2/2564 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หลังหักค่าตัดจำหน่ายและไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 157.0 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2563 ทีร่้อยละ 53.3 และจากไตรมาสที่ 1/2564 ทีร่้อยละ 11.8 จากปัจจัยต่อไปนี้  

YoY  QoQ 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
เพิ่มขึ ้น จากอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) 
เพิ่มขึ้น และได้รับอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียเพิ่มขึ ้น จากโครงการมีอัตราค่าไฟที่เพิ ่มขึ ้น และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 

 (+) ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากวันหยุดซ่อมบำรุงลดลง 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หลังหักค่าตัดจำหน่ายและไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 297.5 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ และส่วนแบ่งกำไร
จากโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น ดังกล่าวข้างต้น   

EBITDA จากการดำเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA จากการดำเนินงาน 992.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.4 จากไตรมาสที่ 2/2563 และร้อยละ 
4.7 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 จากปัจจัยต่อไปน้ี 

YoY  QoQ 

(+) รายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นจากพลังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” & 

“Nam San 3B” ดังกล่างข้าวต้น  

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ ่มขึ้นจากทั้ง
โครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการพลังความ
ร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ดังกล่างข้าวต้น 

 (+)  รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
โครงการ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ดังกล่างข้าวต้น 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ่นจากโครงการ
พลังความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ดังกล่างข้าวต้น 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA จากการดำเนินงาน 1,939.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.2 จากช่วง 6 เดือน ปี 2563 
เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” & “Nam San 3B” และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งส่วน
แบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ่นจากทั้งโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย ดังกล่างข้าวต้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที่ 2/2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 148.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 จากไตรมาสที่ 2/2563 และร้อยละ 8.3 เมื่อ
เทียบกับในไตรมาสที่ 1/2564 จากปัจจัยต่อไปน้ี  



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
 คำอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำไตรมาส 2/2564 

10 สงิหาคม 2564 

11 

 

 

YoY  QoQ 

(-) ค่าใช้จ่ายของโครงการ ESOP เพิ่มขึ้น   (-) ค่าใช้จ่ายของโครงการ ESOP เพิ่มขึ้น 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 286.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากค่าใช้จ่ายของโครงการ ESOP 

เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ในไตรมาสที่ 2/2564 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2563 และไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ในช่วง 6 เดือน ปี 2564 ลดลงจากช่วง 6 เดือน ปี 2563  

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q63 1Q64 2Q64  1H63 1H64 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 11.8 13.1 13.7  14.1 13.4 

รายการพิเศษ 

ในไตรมาส 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

 

กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 80.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ของกลุ่มบรษิัทฯ 
ซึ่งอิงสกุลเงินตราต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเกิดการแข็งค่าของเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 
2/2564 ส่งผลให้มีการรับรูก้ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

YoY  QoQ 

(+) ไตรมาส 2/2563 บันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 98.4 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลต่าง อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทในบริษัทย่อย “บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า 
จำกัด” ซึ่งใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน (Functional currency)  ซึ่งเป็นผลขาดทุนหลังจาก
เกิดการอ่อนค่าของสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบกับสกุลาเงิน
บาทในระหว่างไตรมาส 

 (+) ไตรมาส 1/2564 บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 22.7 
ล้านบาท จากสินทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทฯ ซึ ่งอิงสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ ่มขึ ้นจากเกิดการแข็งค่าของเงินสกุล
เงินตราต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 103.0 ล้านบาท จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอิงสกุล
เงินสกุลเงินตราต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเกิดการแข็งค่าของเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งลดลงจากช่วง 6 

เดือน ปี 2563 ทีบ่ันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 226.8 ล้านบาท   

 

 

2Q6 3 2Q6 4 1Q6 4 1H6 3 1H6 4

รวมรายการพิ เศษ (22.4) 6 1.1 34.5 147.7 9 5.6

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตรแลกเปล่ียน (98.4) 80.3 22.7 226.8 103.0

ภาษท่ีีเก่ียวข้องกับ ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตรแลกเปล่ียน 77.1 (4.8) 5.0 (9.0) 0.2

รายการพิเศษอ่ืนๆ (1.1) (14.4) 6.9 (70.1) (7.5)
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รายการพิเศษของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้รายการพิเศษของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
เปรียบเทียบกับ สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2563 ได้มีการรับรู้รายการสำรองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำรองเผื่อลูกหนี้
การค้า รวมจำนวน 66.7 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 192.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 
แต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 จากปัจจัยต่อไปนี้ 

YoY  QoQ 

(+) การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่งผลให้
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินท่ีลดลง 

(+) การชำระคืนเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบี้ยบางส่วน 

 (-)  มีค่าใช้จ่ายการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
จากการคืนหนี้บางส่วน 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 378.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 เน่ืองจากการปรับตัวลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ส่งผลให้หนี้สินที่มีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่
ลดลง และการชำระคืนเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบี้ยบางส่วน 

ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2/2564 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2563 และใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ย สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 ลดลงจากช่วง 6 เดือน ปี 2563    

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q63 1Q64 2Q64  1H63 1H64 

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย* 3.4 2.8 2.9  3.3 2.8 

* หมายเหตุ: ต้นทุนทางการเงินดังกล่าว คำนวณโดยวิธีค่าเฉลี่ยของเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียในช่วงเวลาน้ัน 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ  

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ จำนวน 
503.9 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสที่ 2/2563 และจากไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ 33.6 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

YoY  QoQ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มไตรมาสจากโครงการใหม่ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใหม่ 20 เมกกะวัตต์ 
จำนวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื ้อตั้งแต่เดือน สิงหาคม 
2563 พร้อมทั้งทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟ และทยอย
แล้วเสร็จ   

(+) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป. ลาว คือ “Nam San 3A” และ 
“Nam San 3B” สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้น จากปริมาณ
น้ำฝนเพิ่มขึ้น 

 (+) การรับรู ้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam 

San 3A” และ “Nam San 3B” เพิ ่มขึ ้น โดยเป็นไปตามปัจจัย
ฤดูกาล (Seasonal factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตามปกติ 

(+) การรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี่ปุน่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศท่ีปลอดโปร่งมากขึ้น 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใตพ้ิภพที่
ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากจำนวนวันปิดซ่อมบำรุงท่ีลดลง 
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YoY  QoQ 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใตพ้ิภพที่
ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าไฟเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิต
ไฟเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 

(+) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงลมที่มากกว่าปีก่อนและได้รับอัตรา
ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ 
จำนวน 992.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 27.1 จากการดำเนินงานช่วง 6 เดือน ปี 2563 เนื่องจากการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็ม 6 เดือน จาก
โครงการใหม่ โรงไฟฟ้าเดิมมีผลการดำเนินงานดีขึ้น และการได้รับอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งน้ี อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2/2564 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2563 แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติสำหรับช่วง 6 เดือน ป ี2564 เพ่ิมขึ้นจาก สำหรับช่วง 6 เดือน ป ี2563 

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q63 1Q63 2Q64  1H63 1H64 

อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 38.9 46.7 46.3  42.1 46.5 

กำไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 จากไตรมาสที่ 2/2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จาก
ไตรมาส 1/2564 โดยมีการเติบโตในทิศทางเดียวกับกำไรจากการดำเนินงานปกติ ซึ่งเพ่ิมเติมรายการท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่   

YoY  QoQ 

(+) การบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 80.3 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการบันทึกขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 98.4 ล้านบาท  

 (+) การบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 80.3 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที ่ม ีการบันท ึกกำไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน 22.7 ล้านบาท  

สำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,088.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 โดยการบันทึกกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 103.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือน ปี 2563 ที่มีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 226.8 ล้านบาท ส่งผลให้การ
เติบโตของกำไรสุทธิต่ำกว่าการเติบโตของกำไรปกติข้างต้น   

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 2/2564 เพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 2/2563 และไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิในช่วง 6 เดือน ปี 2564 
เพ่ิมขึ้นจากช่วง 6 เดือน ป ี2563  

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q63 1Q64 2Q64  1H63 1H64 

อัตรากำไรสุทธิ 36.6 50.0 51.9  50.0 51.0 
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ฐานะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ  
บทวเิคราะหฐ์านะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

สนิทรพัย์   

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 51,763.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.1 จากสิ้นปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และทรัพย์สินไม่มีตัวตน ซึ่งบางส่วนอิงสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
การแข็งค่าของเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับสกุลเงินบาท ในขณะที่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาโครงการในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น     

หนี้สิน 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 27,639.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 3.6 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 1,770.6 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1/2564  

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 2563
 ร้อยละ  ของ

สินทรัพย์
2Q64

 ร้อยละ  ของ

สินทรัพย์
 ∆  ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,138.3 21.7% 6,297.6 12.2% (43.5%)

เงินลงทุนช่ัวคราว 4.6 0.0% 3,000.0 5.8% 65164.2%

ลูกหน้ีการค้า 1,219.2 2.4% 1,544.9 3.0% 26.7%

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 130.9 0.3% 246.7 0.5% 88.5%

รวมสินทรัพย์หมุนเ วียน 12,492.9 24.4% 11,089.3 21.4% (11.2%)

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,722.8 22.9% 12,719.8 24.6% 8.5%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,667.8 28.6% 15,141.1 29.3% 3.2%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,313.7 22.1% 11,661.6 22.5% 3.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,022.4 2.0% 1,151.5 2.2% 12.6%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,726.6 75.6% 40,674.0 78.6% 5.0%

รวมสินทรัพย์ 51,219.6 100.0% 51,763.3 100.0% 1.1%

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

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 1,701.0 3.3% 2,568.7 5.0% 51.0%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23,589.7 46.1% 23,593.4 45.6% 0.0%

หน้ีสินอ่ืน 1,609.3 3.1% 1,477.5 2.9% (8.2%)

รวมหน้ีสิน 28,670.6 56 .0% 27,639.6 53.4% (3.6%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 22,480.1 43.9% 24,055.2 46.5% 7.0%

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 68.8 0.1% 68.5 0.1% (0.5%)

รวมหน้ีสินและ ส่วนของผู้ถือหุ้น 51,219.6 100.0% 51,763.3 100.0% 1.1%
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ทั้งน้ี หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสามารถจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ currency แต่ละประเภท และประเภทอัตราดอกเบี้ย 
ได้ดังนี้ 

หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามระยะเวลาครบกำหนด  หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามสกลุเงนิ 

 

 

 

 

หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามระยะเวลาครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี ลดลง เนื่องจากการชำระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามระยะเวลาครบกำหนดระหว่าง 1-5 ปี ยังคงเป็นมี
สัดส่วนสูงท่ีสุดที่ร้อยละ 67.8  

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามสกุลเงิน สัดส่วนหนี้สินในรูปเงินเหรียญฯ สหรัฐ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเบิกเงินกู้
สกุลเหรียญฯ สหรัฐ เพ่ือเตรียมการลงทุนในอนาคต ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินในรูปเงินบาทลดลง จากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ดังที่กล่าว
ข้างต้น และเมื่อพิจารณาหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Fixed rate) และแบบลอยตัว (Floating rate) 
สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 15.2 และร้อยละ 84.8 ตามลำดับ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ท่ี 24,055.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ร้อยละ 7.0 ตามการเติบโตของผลประกอบการของกลุ่ม
บริษัทฯ 
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กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ 

บทวเิคราะหก์ระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

ในช่วง 6 เดือนของปี 2564 กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน อยู่ท่ี 1,451.1 ล้านบาท ขณะทีก่ระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุนอยู่ท่ี 4,026.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัท และกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่
ที่ 2,439.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ท่ี 6,297.6 ล้านบาท   

 

  

หน่วย:  ล้ านบาท 1H6 3 1H6 4 เป ล่ียนแปลง

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 1,599.5 1,451.1 (148.4)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,718.2) (4,026.0) 692.2

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,624.5 (2,439.6) (8,064.1)

เ งินสดและรายการ เทียบเท่าเ งินสดเพ่ิม ข้ึน (ลดลง) 2,505.8 (5,014.4) (7,520.3)

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

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (195.6) 173.8 369.4

เ งินสดและรายการ เทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 3,755.5 6 ,29 7.6 2,542.2

รายจ่ายเพ่ือลงทุนซ้ือ สินทรัพย์ (CAP EX) (4,716 .6 ) (9 6 6 .1) 3,750.5
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อตัราสว่นทางการเงนิหลกั 

บทวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิหลกั ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 2Q63 2Q64 ∆ 1Q63 ∆ 
ความสามารถในการทำกำไร      

อตัรากำไรขัน้ตน้ (%) 63.1 63.6 0.5 62.4 1.2 

อตัรากำไร EBITDA (%)* 80.2 79.7 (0.5) 79.8 (0.1) 
อตัรากำไรสทุธ ิ(%) 36.6 51.9 15.3 50.0 1.9 

ROE (%) (Annualized) 9.3 9.7 0.4 9.1 0.6 

ROA (%) (Annualized) 3.6 4.4 0.8 4.1 0.3 

สภาพคลอ่ง      

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (x) 0.8 3.7 2.9 4.8 (1.1) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เทา่) 5.8 4.0 (1.8) 4.4 (0.4) 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 63.3 91.6 28.3 83.0 8.6 

โครงสรา้งทางการเงนิ      

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.5 1.1 (0.4) 1.1 0.0 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ/ิสว่นของผูถ้ือหุน้ (x) 1.5 0.8 (0.7) 0.8 0.0 

หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.9 1.1 (0.8) 1.2 (0.1) 
หมายเหตุ *อัตรากำไร EBITDA (%) = EBITDA/(ยอดขาย + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ก่อนรายการพิเศษ)   

ความสามารถในการทำกำไร 

ในไตรมาส 2/2564 อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 63.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 1/2564 มีสาเหตุหลักมาจากการรบัรู้
ผลการดำเนินจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่
ร้อยละ 79.7 ลดลงจากไตรมาส 2/2563 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น ขณะทีใ่กล้เคียงกับไตรมาส 1/2564  

อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 2/2564  อยู่ท่ีร้อยละ 51.9 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2/2563 และไตรมาส 1/2564 จากผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นและ
ในไตรมาส 2/2564 รับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 80.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 98.4 ล้านบาท ในไตร
มาส 2/2563 และรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 22.7 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 

สภาพคลอ่ง 

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit term) กับลูกหนี้การค้าไม่เกิน 60 วัน   โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 สัดส่วนรายได้จาก
การดำเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. และกฟภ. ซึ่งมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการแจ้งเรียกเก็บเงิน จะเป็นไปตามกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) หรือวิธีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   

สำหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 เพ่ิมขึ้นจาก สิ้นไตรมาส 2/2563 และ ไตรมาส 1/2564 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 

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมาส 2/2564 อยู่ท่ี 1.1 เท่า ลดลงจากไตรมาส 2/2563 ที ่1.5 เท่า 
สาเหตุหลักมาการชำระคือเงินกู้บางส่วนและสว่นของผูถ้ือหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนในเดือนตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา ในขณะที่ใกล้เคียง
กับไตรมาส 1/2564 
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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/หนี้สินสุทธิ ที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯมีแผนในการบริหารและติดตามสถานะ สินทรัพย์สุทธิ/หนี้สินสุทธิ ดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับสกุล
เงินของธุรกรรมและสกุลเงินหลักท่ีใช้ในการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  

(+/-) การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเปล่ียนแปลง เน่ืองจากหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 85 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการเงินที่รัดกุม ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ สกุลเงินบาท 
เพ่ือนำไปชำระหนี้เดิมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนี้ท่ีเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และมีบางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ  ดังนั้นจะทำให้ลดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลียน ลงได้   

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

(-) ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ในปัจจุบันคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลายหลาย ได้แก่ คู่สัญญาในประเทศ 
และคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งมทีั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 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 2Q63 2Q64 ∆ (%) 1Q64 ∆ (%) 1H63 1H64 ∆ (%)

ปริมาณการผลิตรวม 151,454     189,063         24.8% 157,406         20.1% 264,122       346,469      31.2%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์) 71,928       80,053           11.3% 81,578          (1.9%) 143,262       161,631      12.8%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - Adder 62,331       67,782          8.7% 69,810           (2.9%) 124,386       137,592      10.6%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 11.17          10.70               (4.2%) 11.02               (2.9%) 11.24            10.90            (3.0%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 5.66 5,033        6,682            32.8% 6,592            1.4% 9,779          13,273        35.7%

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

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 4.12 3,550        3,497            (1.5%) 3,516            (0.5%) 7,008          7,013         0.1%

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

โซลาร์ภาคเอกชน 1,014        2,092            106.3% 1,661            26.0% 2,089          3,753         79.6%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 3.03            2.90                 (4.2%) 2.97                 (2.3%) 3.03              2.93              (3.2%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) 1,717        2,444            42.4% 3,689            (33.7%) 5,577          6,133         10.0%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 6.21            6.15                 (1.0%) 6.20                 (0.8%) 6.26              6.22              (0.7%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น (โซลาร์) 4,788        4,546            (5.1%) 4,018            13.1% 7,916          8,564          8.2%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (เยน-kWh) 37.75          37.08               (1.8%) 38.21               (2.9%) 38.10            37.02            (2.8%)

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศลาว (น้ า) 73,021       102,020         39.7% 68,122           49.8% 107,368       170,141      58.5%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (เซ็นต์-kWh) 6.71            6.66                 (0.8%) 6.70                 (0.5%) 6.72              6.66              (0.9%)

หน่วย: ล้านบาท 2Q63 2Q64 ∆  (%) 1Q64 ∆  (%) 1H63 1H64 ∆  (%)

1. โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 740.9        803.0        8.4% 833.2        (3.6%) 1,486.7       1,636.2       10.1%

2. โรงไฟฟา้พลังงานลมในประเทศไทย 10.7          15.0          40.1% 23.1          (34.9%) 35.5            38.1            7.3%

3. โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 52.8          48.3          (8.5%) 43.9          10.2% 87.3            92.2            5.6%

4. โรงไฟฟา้พลังงานน้ า์ใน สปป.ลาว 156.7        213.1        35.9% 137.4        55.0% 229.3          350.5          52.9%

5. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน 8.4            8.8            4.9% 9.1            (3.0%) 17.2            17.9            4.1%

รายได้รวม 969.6     1,088.2  12.2% 1,046.6  4.0% 1,856.0   2,134.9   15.0%
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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 2Q63 2Q64 ∆ YoY (%) 1Q64 ∆ QoQ (%) 1H63 1H64 ∆ YoY (%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 207.1       260.2        25.6% 239.0        8.9% 467.9          499.2          6.7%

(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (104.7)      (103.1)      (1.5%) (98.5)        4.7% (207.3)         (201.7)        (2.7%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 102.4        157.0       53.3% 140.5        11.8% 260.6          297.5          14.2%

(+/-) รายการพิเศษ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing -            -            NA -            NA -              -              NA

รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน -            -            NA -            NA (23.9)          -              NA

รายการส ารองเผ่ือลูกหน้ีการค้า -            -            NA -            NA (42.8)          -              NA

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานสุทธิ 102.4     157.0     53.3% 140.5     11.8% 193.9       297.5       53.4%


