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ค านิยาม 

บริษทัฯ บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบริษทัฯ บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

กฟผ. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

COD วันเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

EBITDA ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษเีงนิได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

FX อตัรำแลกเปลี่ยน 

IPP โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่ 

PPA สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

SPP โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ 

 

ช่ือโครงการ/ช่ือบริษทั 

BAFS บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15.53 

FRD Fareast Renewable Development Pte. Ltd. ซึ่ง RHIS ถือหุ้นร้อยละ 90 

HKP บริษัท หินกองเพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 

HPC บริษัท ไฟฟ้ำหงสำ จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำทำงอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 

NNEG บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำทำงอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 

NRER บริษัท เนก็สช์ิฟ รำช เอน็เนอร์จี ระยอง จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำทำงอ้อมที่ NRES ถือหุ้นทั้งจ ำนวน 

NRES NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE LTD ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 

PNPC บริษัท ไฟฟ้ำ เซเปียน-เซน ำ้น้อย จ ำกดั ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 

RAC บริษัท รำช-ออสเตรเลียคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ ำนวน 

RCO บริษัท รำช โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 

RG บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ ำนวน 

RHIS บรษิัท อำร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมที่บริษัทฯ 

ถือหุ้นทั้งจ ำนวน 

RIAU PT Medco Ratch Power RIAU ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำทำงอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 

RL บริษัท รำช-ลำว เซอรว์ิส จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ ำนวน 

SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.67 

Yandin Yandin WF Holding Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ RAC ถือหุ้นร้อยละ 70 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564

รายได้รวม 18,449.70  10,516.14  7,933.56    75.4    36,699.36  19,217.47  17,481.89  91.0    

ต้นทุนขายและการให้บริการ 14,551.32  7,604.23    6,947.09    91.4    30,045.74  13,707.41  16,338.33  119.2  

EBITDA 3,979.98    3,031.36    948.62       31.3    6,974.62    5,681.40    1,293.22    22.8    

ต้นทุนทางการเงิน 751.00       425.63       325.37       76.4    1,559.32    836.67       722.65       86.4    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 266.12       (57.91)       324.03       559.5  734.69       (37.49)       772.18       n.a.

ก าไรที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 2,196.10    2,122.84    73.26        3.5      3,775.45    4,210.70    (435.25)     (10.3)   

ก าไรฯ ก่อนผลกระทบจาก FX 2,217.22    2,189.47    27.75        1.3      3,383.60    4,009.67    (626.07)     (15.6)   

เพ่ิม(ลด) % 

ไตรมาสที่ 2

เพ่ิม(ลด) % 

งวด 6 เดือน

รายไดร้วม 

• ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และในงวด 6 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได ้         

ค่าพลังงานไฟฟ้าของ RG เพ่ิมข้ึน จากการทีโ่รงไฟฟ้าเดินเครื่องมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน และรับรูร้ายไดข้อง SCG 

และ FRD จากการเขา้ซ้ือหุ ้นเมื่อไตรมาสที่ 4  ปี 2564 รวมถึงรับรู ้รายได้ค่าขายไฟฟ้าของ RAC จากการเดินเครื่อง          

เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบกับราคาค่าขายไฟฟ้าสูงข้ึนจาก        

ความตอ้งการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมข้ึน 

• ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และในงวด 6 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ รับรูส้่วนแบ่งก าไรของ HPC และ PNPC เพ่ิมข้ึน     

สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟ้ามีรายไดค่้าขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม RIAU และโรงไฟฟ้า      

พลังความรอ้นร่วมเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (ถือหุน้โดย NRER) เร่ิมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์วนัที ่ 10 กุมภาพันธ์ 

2565 และ 30 เมษายน 2565 ตามล าดบั 

EBITDA 

• ในไตรมาสที ่2 ปี 2565 และในงวด 6 เดือนของปี 2565 บริษทัฯ มี EBITDA เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัเนื่องจากบริษทัฯ มีรายได้

รวมเพ่ิมข้ึนตามทีไ่ดช้ี้แจงไวข้า้งตน้ ถึงแมว้า่ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจากราคาค่าเชื้อเพลิงทีป่รบัตัวสูงข้ึนตามสถานการณ์ตลาดโลก 

รวมทัง้รบัรู ้EBITDA ของ SCG และ FRD จากการเขา้ซ้ือหุน้เมือ่ไตรมาสที ่4 ปี 2564  

ก าไรที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

• ในไตรมาสที ่2 ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนซึง่เป็นผลมาจาก EBITDA ทีเ่พ่ิมข้ึนตามทีไ่ดช้ี้แจงไว ้

ขา้งตน้ ขณะทีต่น้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการรบัรูต้น้ทุนทางการเงินของ FRD และ SCG รวมทัง้ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน

จากก าไรทางภาษีของ RG และ RAC เพ่ิมข้ึน 

• ในงวด 6 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ ลดลงซึง่เป็นผลมาจากตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 FRD มีการตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูเ้ดิมจ านวน 225.73      

ลา้นบาท จากการ Refinance ซึ่งการ Refinance น้ีสามารถลดภาระดอกเบ้ียและขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้และการ

บันทึกภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีจากการปรบัอัตราภาษีเงินไดข้องบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจ านวน 337.70 ลา้นบาท  

โดยทัง้สองรายการรวมจ านวน 563.43 ลา้นบาท เป็นการรบัรูต้ัวเลขทางบัญชีเท่านัน้โดยไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ          

กลุ่มบริษทัฯ 
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1. เหตุการณส์ าคญัในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

1.1 กำรลงทุนขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ำ้บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) 

 วันที่  5 พฤษภำคม 2565 บริษัทฯ แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ NNEG       

จะด ำเนินกำรลงทุนขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำอีกประมำณ 30 เมกะวัตต์ และไอน ำ้อีกประมำณ 5 ตันต่อ

ชั่วโมง โดยใช้วงเงินลงทุนประมำณ 1,724 ล้ำนบำท โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตดังกล่ำวนี้ มีแผนจะเร่ิม

ก่อสร้ำงในเดือนธันวำคม 2565 คำดว่ำจะแล้วเสรจ็และเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์ได้ประมำณเดือนมิถุนำยน 

2567 ทั้งนี้  ภำยหลังด ำเนินกำรแล้วเสร็จ NNEG จะมีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิรวมประมำณ      

215  เมกะวัตต์ และขนำดก ำลังกำรผลิตไอน ำ้รวมประมำณ 45 ตันต่อชั่วโมง 

1.2 กำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมเนก็ส์ซิฟ รำช เอน็เนอร์จี 

ระยอง 

 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมเนก็ส์ซิฟ รำช เอน็เนอร์จี ระยอง ขนำดก ำลังกำรผลิต 92 

เมกะวัตต์ ถือหุ้นโดย NRER ผ่ำน NRES มีสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. ระยะเวลำ 25 ปี ได้เร่ิม

เดนิเคร่ืองเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นทำงกำรแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2565  

1.3 กำรเสนอขำยหุ้น PPO และกำรเพิ่มทุน 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 14,500.00 ล้ำนบำท เป็น 22,192.31 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น

สำมัญจ ำนวน 769.23 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวม 7,692.31 ล้ำนบำท เพื่อออกและ

เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้

บริษัทฯ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2565 บริษัทฯ พิจำรณำก ำหนด

รำคำเสนอขำยต่อหุ้นสุดท้ำยที่ 34.48 บำทต่อหุ้น จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยสดุท้ำย 725 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวน

ทั้งสิ้น 24,998.00 ล้ำนบำท และอัตรำส่วนกำรเสนอขำยต่อหุ้นสุดท้ำยอยู่ที่ 2 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้น

สำมัญที่ออกใหม่ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วในส่วนที่เพิ่มข้ึนจำกกำรออก

และเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่กบักระทรวงพำณิชย์เม่ือวันที่ 22 มิถุนำยน 2565 
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565) 

 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพ ู

ประเภท Monorail 

เส้นทำง ช่วงแครำย-มีนบุรี 

สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 10 

ระยะเวลำสญัญำ 30 ปี 

COD ปี 2566 

ควำมคืบหน้ำ งำน Civil Work = ร้อยละ 91.01 

งำนระบบรำง = ร้อยละ 87.90 

 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลือง 

ประเภท Monorail 

เส้นทำง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง 

สดัสว่นกำรถือหุ้น ร้อยละ 10 

ระยะเวลำสญัญำ 30 ปี 

COD ปี 2566 

ควำมคืบหน้ำ งำน Civil Work = ร้อยละ 94.18 

งำนระบบรำง = ร้อยละ 93.23 

 

 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำหินกอง (HKP) 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ IPP 

ประเภทเชื้อเพลงิ กำ๊ซธรรมชำต ิ

ก ำลังกำรผลติติดต้ัง (MW) 1,540 

ที่ตั้งโครงกำร จ.รำชบุรี 

สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51 

PPA 25 ปี กบั กฟผ. 

COD ปี 2567 และ 2568 

ควำมคืบหน้ำ ร้อยละ 41.10 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ รำช โคเจนเนอเรชั่น (RCO) สว่นขยำย 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ SPP สญัญำ Firm ระบบ Cogeneration 

ประเภทเชื้อเพลงิ กำ๊ซธรรมชำต ิ

ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 

(MW) 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 31.2 MW 

ก ำลังกำรผลิตไอน ำ้ 5.46 ตันต่อชั่งโมง 

ที่ตั้งโครงกำร จ.ปทุมธำน ี

สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 100 

ลูกค้ำ กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี 

COD ปี 2565 

ควำมคืบหน้ำ ร้อยละ 84.37 

 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม Thanh Phong (ECOWIN) 

ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง (MW) 29.7 

ที่ตั้งโครงกำร จังหวัด Ben Tre เวียดนาม 

สดัสว่นกำรถือหุ้น ร้อยละ 51 

PPA 20 ปี กบั กำรไฟฟ้ำเวียดนำม 

COD ปี 2565 

ควำมคืบหน้ำ ร้อยละ 87.96 

 

 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ อำร ์อ ีเอน็ โครำช เอนเนอร์ย่ี (R E N) 

ประเภทโรงไฟฟ้ำ IPS ระบบ Cogeneration 

ประเภทเชื้อเพลิง กำ๊ซธรรมชำต ิ

ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง (MW) 31.2 

ที่ตั้งโครงกำร จ.นครรำชสมีำ 

สดัสว่นกำรถือหุ้น ร้อยละ 40 

ลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม จ.นครรำชสมีำ 

COD ปี 2567 

ควำมคืบหน้ำ อยู่ระหว่ำงยื่นขอใบอนุญำตก่อสร้ำง 
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2. รายงานวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงานตามงบการเงินรวม 

 2.1 การวิเคราะหร์ายได ้

 2.1.1 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

  ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 และงวด 6 เดือน ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• โรงไฟฟ้า RG  

รำยได้ค่ำขำยไฟเพิ่มข้ึน สำเหตหุลักเนื่องจำกรำยได้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น จำกกำรที่

โรงไฟฟ้ำเดินเคร่ืองด้วยก๊ำซธรรมชำติ น ้ำมันเตำ และน ้ำมันดีเซล มำกกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน         

ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำของกฟผ. ประกอบกับรำคำค่ำเชื้ อเพลิงสูงกว่ำปีก่อน ขณะที่รำยได้ 

ค่ำควำมพร้อมจ่ำยลดลง จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำมีอัตรำค่ำควำมพร้อมจ่ำยปี 2565 ต ่ำกว่ำปี 2564 ซ่ึงเป็นไป

ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 15,620.79   8,167.06     7,453.73   91.3     31,803.22   14,761.08   17,042.14   115.5           

RG 12,068.03       6,745.52         5,322.51       78.9       25,113.63       12,161.90       12,951.73       106.5               

RAC 1,421.87         870.75            551.12          63.3       2,422.02         1,573.17         848.85            54.0                 

RCO 810.54            533.85            276.69          51.8       1,588.59         992.23            596.36            60.1                 

SCG 1,282.33         -                 1,282.33       -        2,586.40         -                 2,586.40         -                  

FRD 19.87              -                 19.87            -        54.50              -                 54.50             -                  

RL 18.15              16.94              1.21              7.1         38.08              33.78              4.30               12.7                 

รายได้ตามสญัญาเช่า 718.52        499.95        218.57      43.7     1,451.29     1,027.52     423.77       41.2            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม/การร่วมค้า 1,922.44     1,600.02     322.42      20.2     3,108.71     3,011.65     97.06         3.2              

โครงการ IPP 1,395.01         1,218.37         176.64          14.5       2,187.17         2,165.25         21.92             1.0                   

โครงการ SPP 181.02            113.86            67.16            59.0       372.75            253.62            119.13            47.0                 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 245.96            183.14            62.82            34.3       289.27            371.19            (81.92)            (22.1)               

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 63.22              51.18              12.04            23.5       173.17            161.83            11.34             7.0                   

โครงการสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานและอืน่ๆ 37.23              33.47              3.76              11.2       86.35              59.76              26.59             44.5                 

รายได้อื่น 187.95        249.11        (61.16)      (24.6)   336.14        417.22        (81.08)        (19.4)           

รายไดค่้าบริการการจดัการ 63.14              53.54              9.60              17.9       131.03            107.04            23.99             22.4                 

รายไดด้อกเบ้ีย 67.29              51.95              15.34            29.5       114.39            104.22            10.17             9.8                   

รายไดเ้งินปันผล 26.51              58.83              (32.32)          (54.9)      26.51              58.83              (32.32)            (54.9)               

รายไดอื้น่ๆ 31.01              84.79              (53.78)          (63.4)      64.21              147.13            (82.92)            (56.4)               

รวมรายได้ 18,449.70 10,516.14 7,933.56  75.4    36,699.36 19,217.47 17,481.89 91.0           

% เพ่ิม(ลด)เพ่ิม(ลด) % 
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดอืน
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• โรงไฟฟ้า SCG และ โรงไฟฟ้าพลงัน ้า Asahan-1 (ถือหุน้โดย FRD) 

รับรู้รำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำ จำกกำรเข้ำซื้ อหุ้นเมื่อไตรมำสที่ 4 ปี 2564 ทั้งนี้ เมื่อเทยีบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อน รำยได้ของ SCG เพิ่มข้ึนจำกรำคำค่ำเชื้ อเพลิงของโรงไฟฟ้ำ SPP ขณะที่รำยได้ของ 

FRD ลดลงจำกโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ Asahan-1 เดินเคร่ืองน้อยลง จำกกำรที่ โรงไฟฟ้ำหยุดเดินเคร่ือง      

เพื่อบ ำรุงรักษำ เมื่อวันที่ 17-23 พฤษภำคม 2565 

• โรงไฟฟ้า RAC 

รำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้ น สำเหตุหลักเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม Collector     

เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์เมื่อเดือนมิถุนำยน 2564 ประกอบกับรำคำค่ำขำยไฟฟ้ำสูงขึ้ นจำกกควำม

ต้องกำรกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศออสเตรเลียที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งจำกอุณหภูมิในฤดูหนำวที่ลดต ่ำลง

กว่ำปีก่อน 

• โรงไฟฟ้า RCO 

รำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น สำเหตุหลักเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเดินเคร่ืองมำกขึ้น ประกอบ

กบัรำคำค่ำเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน 

 2.1.2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

  ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 และงวด 6 เดือน ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564  

  โครงการ IPP 

• HPC - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำมีรำยได้ค่ำควำมพร้อม

จ่ำยและก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนมำกกว่ำงวดเดียวกนัของปีก่อน 

  โครงการ SPP 

• NRES - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้ น จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม

เนก็สซ์ิฟ รำช เอน็เนอร์จี ระยอง เร่ิมเดินเครื่องเชิงพำณิชย์เม่ือวันที่ 30 เมษำยน 2565 

• NNEG - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนลดลง จำกกำรที่รำคำค่ำเชื้อเพลิงที่เพิ่มสงูขึ้น 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 

• PNPC - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้ น สำเหตุหลักเนื่องจำกในไตรมำสที่  2     

ปี 2565 รับรู้ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินกู้ ยืมสถำบันกำรเงิน ประกอบกับโรงไฟฟ้ำหยุดเดินเคร่ืองเพื่อ

บ ำรุงรักษำเมื่อวันที่ 31 มกรำคม-26 กุมภำพันธ ์2564 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

• Yandin - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จำกกำรที่โรงโรงไฟฟ้ำเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพำณิชย์เม่ือวันที่ 19 มีนำคม 2564 
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โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานและอื่นๆ 

• BAFS - ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้ น จำกกำรเข้ำซื้ อหุ้นเมื่อไตรมำสที่  1        

ปี 2564 ประกอบกบัปริมำณเที่ยวบินและปริมำณกำรเติมน ำ้มันเพิ่มขึ้น 

2.2 การวิเคราะหต์น้ทนุและค่าใชจ่้าย 

หนว่ย : ลา้นบาท

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564

ต้นทุนขายและการให้บริการ 14,551.32    7,604.23    6,947.09    91.4   30,045.74    13,707.41    16,338.33    119.2   

RG 11,928.82        6,616.60        5,312.22        80.3     24,807.07       11,839.85       12,967.22       109.5     

RAC 601.34            490.73           110.61           22.5     1,185.89         939.01            246.88            26.3       

RCO 762.13            485.57           276.56           57.0     1,492.60         905.40            587.20            64.9       

SCG 1,245.55         -               1,245.55        -      2,534.64         -                 2,534.64         -        

RL 13.48              11.33            2.15              19.0     25.54              23.15              2.39                10.3       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 668.92         406.79       262.13       64.4   1,170.46      751.89        418.57        55.7     

(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธ์ (78.92)         (52.08)        (26.84)        (51.5)  (53.43)         (50.69)         (2.74)           n.a.

ต้นทุนทางการเงิน 751.00         425.63       325.37       76.4   1,559.32      836.67        722.65        86.4     

ภาษีเงินได้ 266.10         (57.91)        324.01       559.5  734.67        (37.49)         772.16        n.a.

รวมตน้ทนุขายและค่าใชจ่้าย 16,158.42  8,326.66   7,831.76   94.1  33,456.76  15,207.79  18,248.97  120.0  

% เพ่ิม(ลด)เพ่ิม(ลด) % 
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน

  

 2.2.1 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  

   ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 และงวด 6 เดือน ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• โรงไฟฟ้า RG ต้นทุนขำยเพิ่มขึ้ น สำเหตุหลักเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเดินเคร่ืองด้วยก๊ำซ

ธรรมชำติ น ำ้มันเตำ และน ำ้มันดีเซล มำกกว่ำงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรเรียกรับไฟฟ้ำ

ของกฟผ. และรำคำค่ำเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสงูขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 70 

• โรงไฟฟ้า SCG รับรู้ ต้นทุนขำยจำกกำรเข้ำซื้อหุ้นเมื่อไตรมำสที่ 4 ปี 2564 

• โรงไฟฟ้า RCO ต้นทุนขำยเพิ่มขึ้น สำเหตุหลักเนื่องจำกรำคำค่ำเชื้ อเพลิงที่ปรับตัว

สงูขึ้น 

• โรงไฟฟ้า RAC ต้นทุนขำยเพิ่ มขึ้ น สำเหตุหลักเนื่ องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 

Collector เร่ิมเดินเครื่องเชิงพำณิชย์เม่ือเดือนมิถุนำยน 2564  
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2.2.2 ตน้ทุนทางการเงนิ 

 ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• รับรู้ ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้ อหุ้น FRD และ SCG เมื่อไตรมำสที่ 4 ปี 

2564  

• RHIS มีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกเงินกู้ ยืมสถำบันกำรเงินที่เพิ่มขึ้ นเพื่อใช้ในกำร

ลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ อำทเิช่น Asahan-1 และ Ecowin เป็นต้น 

 งวด 6 เดือนปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• FRD เพิ่ มขึ้ น สำเหตุหลักเนื่ องจำกในไตรมำสที่  1 ปี 2565 มีกำรตัดจ ำหน่ำย

ค่ำธรรมเนียมเงินกู้ เดิมทั้งจ ำนวนจำกกำร Refinance จ ำนวน 225.73 ล้ำนบำท ซึ่งกำร Refinance นี้

สำมำรถลดภำระดอกเบี้ ยและขยำยระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน ำ้ Asahan-1 โดย

กำรตัดจ ำหน่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้ นคร้ังเดียวและเป็นกำรรับรู้ตัวเลขทำงบัญชีเท่ำนั้นโดยไม่มี

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ 

 2.2.3 ภาษีเงินได ้

  ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• RG เพิ่มขึ้ น จ ำนวน 177.48 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่ องจำกเมื่อปี 2564 ได้รับ

ผลประโยชน์ทำงภำษีเงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำไตรเอนเนอจี้  

• RAC เพิ่มข้ึน จ ำนวน 105.87 ล้ำนบำท สำเหตหุลักเนื่องจำกมีก ำไรทำงภำษีเพิ่มข้ึน 

งวด 6 เดือนปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

• FRD บันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรปรับอัตรำภำษีเงินได้ของบริษัทย่อย       

ในประเทศอินโดนีเซียจ ำนวน 337.70 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นกำรรับรู้ตัวเลขทำงบัญชีเท่ำนั้นโดยไม่มีผลกระทบ

ต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ   

 2.3 ผลกระทบจาก FX ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 ไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564  

 บริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 21.12 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกรำยกำร

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจกำรในกลุ่มบริษัทฯ ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย

อ่อนค่ำลงเมื่อเทยีบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพย์สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่ำลดลง 

โดยบริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำวเช่นเดียวกนัในปี 2564 
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 งวด 6 เดือน ปี 2565 เทยีบกบัปี 2564 

 บริษัทฯ รับรู้ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 391.85 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกหุ้นกู้ใน

สกุลเงินเยน ซึ่งเมื่อสกุลเงินเยนอ่อนค่ำลงเมื่อเทยีบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้หนี้ สนิสกุลเงินเยน

มีมูลค่ำลดลง โดยบริษัทฯ รับรู้ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำวเช่นเดียวกนัในปี 2564 
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3. รายงานวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

3.1 สินทรพัย ์

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 188,519.68 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำก 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (154,855.31 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 33,664.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

21.7 โดยมีรำยละเอยีดดังนี้  

(ล้านบาท)

ณ 30 มิ.ย.65 ณ 31 ธ.ค.64 เพ่ิม(ลด) %

สนิทรัพยห์มุนเวียน 52,397.37 25,315.77 27,081.60 107.0

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 136,122.31 129,539.54 6,582.77 5.1

รวมสินทรพัย์ 188,519.68 154,855.31 33,664.37 21.7

 

3.1.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 25,366.00 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำก 

บริษัทฯ เพิ่มทุนจ ำนวน 24,998 ล้ำนบำท ตำมที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 1.3 

3.1.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 6,187.56 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำก

รับรู้ ส่วนแบ่งก ำไรในระหว่ำงงวด จ ำนวนทั้งสิ้น 3,108.71 ล้ำนบำท ประกอบกบั บริษัทฯ ช ำระเงินลงทุน

ในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมเป็นเงินจ ำนวนรวม 703.15 ล้ำนบำท และปรับปรุงอัตรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 

1,837.49 ล้ำนบำท 

3.1.3 ลูกหนี้ กำรค้ำกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันของ RG เพิ่มขึ้ น 1,521.77 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก

เนื่องจำกในเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยน 2565 โรงไฟฟ้ำเดินเคร่ืองมำกกว่ำในเดือนพฤศจิกำยนและ

ธนัวำคม 2564 ประกอบกบัรำคำค่ำเชื้ อเพลิงที่ปรับตัวสงูขึ้น 
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3.2 หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ มีหนี้ สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นทั้งสิ้ น 188,519.68      

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (154,855.31 ล้ำนบำท) เป็นจ ำนวน 33,664.37 

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยมีรำยละเอยีดดังนี้  

(ล้านบาท)

ณ 30 มิ.ย.65 ณ 31 ธ.ค.64 เพ่ิม(ลด) %

หน้ีสนิ 79,104.32 77,045.77 2,058.55 2.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น 109,415.36 77,809.54 31,605.82 40.6

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 188,519.68 154,855.31 33,664.37 21.7

 

3.2.1 หนี้สนิ เพิ่มข้ึนจ ำนวน 2,058.55 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก ดังนี้  

 (1) เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ 2,876.02 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำก 

RHIS SCG และ FRD กู้ยืมเงินในระหว่ำงงวด 

 (2) เจ้ำหนี้ กำรค้ำของ RG เพิ่มขึ้ น 1,729.17 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกในเดือน

พฤษภำคมและมิถุนำยน 2565 โรงไฟฟ้ำเดินเคร่ืองมำกกว่ำในเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม 2564 

ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน ประกอบกบัรำคำค่ำเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสงูขึ้น 

 (3) RG ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งครบก ำหนดในเดือนมนีำคม 2565 จ ำนวน 2,000.00 ล้ำนบำท 

3.2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มข้ึน 31,605.82 ล้ำนบำท สำเหตหุลัก ดังนี้  

 (1) ทุนที่ออกและเรียกช ำระเพิ่มขึ้น 7,250.00 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

เพิ่มขึ้น 17,748.00 ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น 24,998.00 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษัทฯ เพิ่มทุน 

ตำมที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 1.3 

 (2) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึ้ น 5,027.14 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก

เนื่องจำกส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจ ำนวน 2,165.43 ล้ำนบำท ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจ ำนวน 1,778.99 ล้ำนบำท และส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงจ ำนวน 

970.57 ล้ำนบำท 

 (3) รับรู้ก ำไรส ำหรับงวด 6 เดือนของปี 2565 จ ำนวน 3,775.45 ล้ำนบำท 

 (4) บริษัทฯ ประกำศจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษำยน 2565 ท ำให้ก ำไร

สะสมลดลงจ ำนวน 1,957.50 ล้ำนบำท 
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4. รายงานวิเคราะหก์ระแสเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

เป็นจ ำนวน 32,327.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (6,961.49 ล้ำนบำท)     

เป็นจ ำนวน 25,366.00 ล้ำนบำท สรุปสำเหตุหลักได้ดังนี้  

(ล้านบาท)

งวด 6 เดือน

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,496.73

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 453.53

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 21,668.34

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (252.60)

เงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิในระหว่างงวด 25,366.00
 

 

4.1 เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,496.73 ล้ำนบำท สำเหตุเนื่ องจำก                    

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 6 เดือนของปี 2565 ท ำให้เงินสดเพิ่มขึ้น 3,699.53 ล้ำนบำท ปรับปรุง

ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์และหนี้สนิด ำเนินงำนในระหว่ำงงวดจ ำนวน –202.80 ล้ำนบำท 

4.2 เงินสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมลงทนุจ ำนวน 453.53 ล้ำนบำท สำเหตุหลักดังนี้  

 4.2.1 บริษัทฯ  รับเงินปันผล เป็นจ ำนวนรวม 1,263.33 ล้ำนบำท 

 4.2.2 บริษัทฯ รับเงินสทุธใินสนิทรัพย์ทำงกำรเงินจ ำนวน 892.13 ล้ำนบำท 

 4.2.3 บริษัทฯ จ่ำยเงินเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 1,004.24 ล้ำนบำท 

 4.2.4 บริษัทฯ จ่ำยเงินเพื่อลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 703.15 ล้ำนบำท  

4.3 เงินสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 21,668.34 ล้ำนบำท สำเหตุหลักดังนี้  

 4.3.1 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 24,998.00 ล้ำนบำท ตำมที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 1.3 

 4.3.2 เงินสดรับสุทธิจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 2,367.58 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำก 

RHIS SCG และ FRD กู้ยืมเงินในระหว่ำงงวด 

 4.3.3 RG ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งครบก ำหนดในเดือนมีนำคม 2565 จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท 

 4.3.4 บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 1,956.26 ล้ำนบำท 

 4.3.5 บริษัทฯ จ่ำยช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำงงวดเป็นจ ำนวน 1,276.38 ล้ำนบำท 
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5.  อัตราส่วนทางการเงินที่ ส าคัญ  (ไม่ รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ 

และบริษทัย่อย)   

ปี 2565 ปี 2564

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.05          1.47        

ก าไรต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) (%) 31.28        47.23      

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น ** (%) 8.25          11.88      

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วมเฉล่ีย ** (%) 6.54          7.10        

EBITDA * (ล้านบาท) 3,980        3,031      

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.72          0.86        

ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นสทุธิและดอกเบี้ ย (DSCR) (เท่า) 1.53          6.39        

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 46.95        45.60      

*     ไม่รวมการเปลีย่นแปลงของลกูหน้ีตามสญัญาเช่า (ลา้นบาท) 743.82      634.98   

** ขอ้มูล 12 เดือน

อตัราส่วนทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2

 


