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ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและวิถีการใช้ชีวิตประจ าวันที่เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันที่มีเชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างขยะชุมชน 
ของเสียทางการเกษตรที่น ามาท าเป็นก๊าซชีวภาพ หรือเชื้อเพลิงจากกากอ้อย หรือแกลบที่เป็น
วัสดุจากชีวมวลมาทดแทนแหล่งพลังงานจากธรรมชาติอย่างถ่านหิน หรือ ก๊าซธรรมชาติที่มี
แนวโน้มลดลงในอนาคต ท าให้เป็นโอกาสผู้ประกอบการรายเล็กที่สามารถเข้ามาท าธุรกิจผลิต
และส่งไฟฟ้าได้จากแต่เดิมที่ผู้ประกอบการเป็นเพียงกลุ่มทุนรายใหญ่เท่านั้น

 ในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการจัดตั้งธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นถึง 3 เท่า และมีมูลค่าทุน
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ผลประกอบการของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตกว่าปีก่อนสะท้อนได้จากรายได้และผลก าไร
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) ที่มีผล
ก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การส่งกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่ ายและส่งไปยังผู้ ใช้
ปลายทาง ซึ่งรวมถึงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งความร้อน นิวเคลียร์ 
ไฟฟ้าจากพลั งน้ า กั งหั นก๊ าซ ดี เซล พลั งงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) และพลังงานหมุนเวียนและ
พลั งงานทดแทนอื่น ๆ การติดตั้ งระบบการส่ ง
กระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งจากแหล่งผลิตไปยังระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่น ๆ  ซึ่งผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ทั่วไป แต่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ งประเทศไทย  แต่ ไม่ รวมถึงการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าผ่านเตาเผาขยะ

จากข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องทางด้านการไฟฟ้าในภาพรวมพบว่า
ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ามีจ านวนการจัดตั้ง การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
จ านวนประชากรและจ านวนอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง     

จากจ านวนสถิติการจัดตั้งธุรกิจในปี 2563 มีจ านวนเพิ่มขึ้นผล
จากปริมาณความต้องการของทั้งภาคครัวเรือนและภาคเอกชน               
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม
ผ่านโครงการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า 
โดยมุ่งเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเช้ือเพลิง
พลังงานสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ และมีการน าไปใช้ในพื้นที่เป็นหลัก 
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง มีราคาถูก    
นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจมีการเติบโต

เมื่อพิจารณาจากก าลังการผลิต พบว่าการผลิตจากการไฟฟ้า    
ฝ่ายผลิต 34.69% ส่วนเอกชนรายใหญ่ 32.33% เอกชนรายเล็ก 20.60% 
และนอกประเทศ 12.38% ส่วนใหญ่เป็นเอกชนเนื่องจากเป็นการ 
เพิ่มการแข่งขันในตลาด ลดภาระการลงทุนของรัฐ สนับสนุนการ              
มีส่วนร่วมการพัฒนาพลังงาน เพื่อให้ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการ             
และคุณภาพไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น และมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ             
ในราคาที่เหมาะสม

183,467 

189,000 188,935 
191,378 

2558 2559 2560 2561

กราฟท่ี 1 การผลิตพลังงานไฟฟ้า

กราฟท่ี 3 ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

+1.30%

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง

185,124 187,832 192,960 

62,553 

2560 2561 2562 2563

หน่วย : เมกะวัตต์

+2.73%

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

หน่วย : GWh

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กราฟท่ี 2 ก าลังการผลิตไฟฟ้า (แยกประเภทไฟฟ้า)

ก าลังผลิตทั้งระบบ 46,226.87 เมกะวัตต์  (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 63) 

5,720.60 

IPP

14,948.50 

SPP

9,522.94 

กฟผ.

16,034.83 

Foreign
(เอกชนรายใหญ่) (เอกชนรายเล็ก) (นอกประเทศ)

34.69% 32.33% 20.60% 12.38%

ม.ค.-เม.ย.



ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 มิถุนายน 2563

ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า ที่ด าเนินกิจการอยู่ มีจ านวน 3,085 ราย 
คิดเป็น 0.40% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมีมูลค่า
ทุน 583,830.80 ล้านบาท คิดเป็น 3.16% ของธุรกิจทั้งหมด
ทีด่ าเนินการอยู่ในประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด ซึ่งมีจ านวน 
2,975 ราย คิดเป็น 96.43% มูลค่าทุน 496,160.31 ล้านบาท เป็น
ธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 1,331 ราย 
และไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 474 ราย

การเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2560-2562 มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 57.53% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การจัดต้ังธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า ในปี 2563 มีจ านวน 414 ราย 
เพ่ิมขึ้นถึง 3 เท่า และมีจ านวนทุนจดทะเบียน 2,065 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นถึง       
7 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 -2562 พบว่ามีอัตราผันผวน             
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งจ านวนราย
และมูลค่าทุนจดทะเบียน จากตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาล 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชุนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุมชน โดยเป็นรูปแบบ   
การจัดตั้งระหว่างชุมชนร่วมกับเอกชน หรือชุมชนร่วมกับเอกชนร่วมกับรัฐ        
ท าให้มีการจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้มากขึ้นเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ชีวมวล เป็นต้น

ไฟฟ้าเป็นท่ีต้องการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจ และ               
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีความจ าเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ภาครัฐมีก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอกับจ านวนการใช้งานของประเทศ                
ในปัจจุบัน จึงต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ               
ท าให้ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตและน่าจับมองอีกธุรกิจหนึ่ง

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล 

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 1,786 57.89 425,743.21 72.92

กลาง 479 15.53 40,391.20 6.92

ตะวันออก 118 3.82 55,681.77 9.54

ตะวันออกเฉียงเหนือ 307 9.95 17,997.52 3.08

เหนือ  172 5.58 11,242.41 1.93

ใต้ 139 4.51 5,466.79 0.94

ตะวันตก 84 2.72 27,307.90 4.68

รวม 3,085 583,830.80

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร  1,786 ราย 
คิดเป็น 57.89% และมีทุนจดทะเบียนรวม 425,743.21 ล้านบาท  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นที่ตั้งของส านักงาน โดยตัวโรงงานที่ผลิตไฟฟ้านั้นจะกระจายตัวอยู่   
ในส่วนของภูมิภาคตามแหล่งเช้ือเพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น  
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า เศษไม้ยางพารา 
แกลบ กากอ้อย  เป็นต้น

โดยภาคกลางมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นอันดับ 2 จ านวน 479 ราย        
คิดเป็น 15.53% สอดคล้องกับข้อมูลจากของกระทรวงพลังงาน ณ ปี 2561        
ที่มีโรงไฟฟ้าในภาคกลางรวม 431 แห่ง และด้วยลักษณะของภูมิประเทศของ 
ภาคกลางที่เอื้ออ านวยในการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า หรือแหล่ง
พลังงานทดแทนจากเช้ือเพลิงธรรมชาติต่าง ๆ  ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการตั้ง
ธุรกิจนี้ในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่

2

260

154 203

90

414

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

15,483

6,890

2,484
255

2,065

2560 2561 2562

กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+7 เท่า

2562 2563

+3 เท่า

(ม.ค. – มิ.ย.)

2562 2563

34,271.07
39,627.23

43,531.56

9,719.89
15,312.63

2560 2561 2562

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ.2,975 ราย 94 ราย

จ านวน 3,085 ราย

496,160.31 ลบ. 646.60 ลบ.

มูลค่าทุน 583,830.80 ลบ.

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

96.43% 3.06% 84.98%

0.11%

(ม.ค. - มิ.ย.)

2562 2563
(ม.ค. - มิ.ย.)

57.53%

บมจ. 16 ราย
87,023.89 ลบ.

0.52%

14.91%
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ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 1,879 1,678 1,533

ขนาดกลาง (M) 151 149 155

ขนาดใหญ่ (L) 326 349 390

รวมทุกขนาด 2,356 2,176 2,078

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 17,072.54 14,240.65 18,606.04

ขนาดกลาง (M) 3,709.19 3,971.86 4,716.87

ขนาดใหญ่ (L) 384,441.53 419,979.85 453,473.70

รวมทุกขนาด 405,223.26 438,192.37 476,796.61

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 60.92 2,487.67 5,539.01

ขนาดกลาง (M) -302.01 -13.81 -1,037.8

ขนาดใหญ่ (L) 65,150.88 84,133.78 84,559.71

รวมทุกขนาด 64,909.80 86,607.64 89,060.91

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)

405,223

438,192
476,797

-0.91%

8.14%

8.81%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

460,000

480,000

500,000

2559 2560 2561

รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2559-2561)
ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่   

ปี 2559 โดยใน 2560 ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ้น 8.14% ขณะที่ปี 
2561 ธุรกิจมีรายได้สูงถึง 476,797 ล้านบาท และมีการขยายตัวถึง 8.81% 
โดยมีนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินทั้งสิ้น 2,078 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล
ขนาดเล็ก (S) กว่า 74% 

รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมาจากนิบุคคลขนาดใหญ่ (L) โดยในปี 
2561 นิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) มีรายได้ถึง 453,474 ล้านบาท คิดเป็น 95% 
ของรายได้ตลอดทั้งปี และถึงแม้ว่านิติบุคคลขนาดเล็ก (S) จะมีสัดส่วนของ
จ านวน      นิติบุคคลมากที่สุดแต่ความสามารถในการสร้างรายได้ยังคงอยู่ที่
กลุ่มทุนใหญ่

ในด้านก าไร/ขาดทุน (สุทธิ) ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า ภาพรวมของผล
ก าไรเพ่ิมขึ้นตลอดช่วงปี 2559-2561 โดยในปี 2560 มีผลก าไรเพิ่มขึ้นถึง 
33% ขณะที่ในปี 2561 ธุรกิจมีก าไรสูงถึง 89,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็น 
3% ซึ่งถึงแม้ว่านิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) จะเป็นกลุ่มที่สร้างผลก าไรสูงที่สุด
ของธุรกิจ แต่นิติบุคคลขนาดเล็ก (S) กลับมีผลก าไรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ขณะที่นิติบุคคลขนาดกลาง 
(M) ซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลจ านวนน้อยมีผลประกอบการขาดทุนตลอด 3 ปี

อย่างไรก็ตามด้วยธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า เป็นธุรกิจพลังงานที่มี
ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิตและ         
ส่งไฟฟ้ามีก าลังการผลิตมาจากเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบ เช่น ถ่านหินลิกไนต์ 
น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ หรือพลังงานทางเลือกอย่าง พลังงานชีวมวล ขยะ 
กากอ้อย และพลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และ              
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่หลากหลายและก้าวหน้ามากขึ้น 
โดยเฉพาะในพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ท าให้กลุ่มผู้ประกอบการ           
ขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้มากกว่าแต่ก่อน แต่ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน            
และการแข่งขันมากกกว่ากลุ่มอื่น

38,078.16
53,049.19

46,405.45 44,424.09 37,114.35

2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในที่ประกอบกิจการ
ผลิตและส่งไฟฟ้า ในปี 2563 (มิ.ย.) มีจ านวน 37,114.35 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน คิดเป็น 16.45%

ต่างชาติที่ลงทุนในนิติบุคคลไทย อันดับ 1 ได้แก่มอริ เชียส 
8,225.98 ล้านบาท คิดเป็น 1.41% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 5,476.16 ล้าน
บาท คิดเป็น 0.94% และจีน 4,993.42 ล้านบาท คิดเป็น 0.86%
ตามล าดับ 

ประเทศไทยมีเช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รูปแบบต่างๆ       
ที่สามารถผลิตเป็นไฟฟ้า เพื่อป้อนให้กับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม  
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจไทยมีศักยภาพและ
ความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้นักลงทุนชาวต่างชาติเห็นถึง
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจและเลือกลงทุนในธุรกิจนี้

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

2562 2563(มิ.ย.)

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 546,716.45 93.64 

มอริเชียส 8,225.98 1.41

ญี่ปุ่น 5,476.16 0.94 

จีน 4,993.42 0.86 

สัญชาติอ่ืนๆ 18,418.79 3.15

รวม 583,830.80 100

-16.45%



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ามีการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ อย่าง       
มีประสิทธิภาพในภาพรวม โดยปี 2561 ธุรกิจมีผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์อยู่ที่ 6.58% ขณะที่นิติบุคคลขนาดเล็ก (S) มีผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์อยู่ ท่ี 4.72% ซึ่งจะเห็นได้ว่านิติบุคคลขนาดเล็ก (S) 
มีความสามารถในการน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปสร้างผลก าไรได้ เพิ่มขึ้น                
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2561 ขณะทีน่ิติบุคคลขนาดกลาง (M) อาจ
มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ ในภาพรวมสามารถบริหาร
จัดการได้ดี สะท้อนได้จากอัตราก าไรสุทธิในแต่ละปี โดยในปี 2560 
ธุรกิจมีความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้ท าก าไรได้สูงกว่าปีอื่น โดยมี
ค่าอยู่ท่ี 20.26% และนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) มีค่าอยู่ที่ 30.19% ซึ่งเป็น
ที่น่าจับตามองว่านิติบุคคลขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีความสามารถใน
การท าก าไรสูงกว่ากลุ่มอื่น

เช่นเดียวกับสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมที่สะท้อน
ได้ว่าธุรกิจมีสภาพคล่องดีโดยเฉพาะในปี 2561ที่มีค่าอยู่ที่ 1.65 เท่า 
และนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) ยังคงเป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการได้ดีกว่าอีก 2 กลุ่ม สอดคล้องกับภาพรวมของอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนที่ธุรกิจมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่อาศัยเงินทุนของ
ธุรกิจเป็นหลักในการต่อยอดท าธุรกิจ

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 0.06 2.61 4.72

ขนาดกลาง (M) -1.25 -0.06 -3.95

ขนาดใหญ่ (L) 6.11 7.50 6.99

รวมทุกขนาด 5.46 6.98 6.58

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.44 30.19 27.55

ขนาดกลาง (M) -8.75 -0.39 -14.85 

ขนาดใหญ่ (L) 17.60 20.24 16.49

รวมทุกขนาด 16.74 20.26 16.50

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.74 2.20 3.78

ขนาดกลาง (M) 0.95 0.88 0.97

ขนาดใหญ่ (L) 1.25 1.23 1.55

รวมทุกขนาด 1.28 1.28 1.65

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.25 0.35 0.15

ขนาดกลาง (M) 0.33 0.27 0.35

ขนาดใหญ่ (L) 0.36 0.34 0.25

รวมทุกขนาด 0.35 0.34 0.24

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้นท าให้วิถีชีวิตของคน        
ในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจทั้งกิจการ
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ในทุกประเภทกิจการ เช่น ในโรงพยาบาลที่การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเครื่องมือ               
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้เครื่องจักรในการผลิตตลอดเวลา
เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตประจ าวัน

เนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันที่ไม่จ ากัดอยู่แต่เพียงแค่การใช้แหล่งพลังงานเช้ือเพลิงจากธรรมชาติ            
ที่นับวันจะหมดไป อย่าง ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ แต่กลับมีแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สามารถน ามาผลิต
ไฟฟ้าได้ เช่น พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้เช้ือเพลิงจากขยะชุมชน ของเสียทางการเกษตร ของเสียจากอุตสาหกรรม 
หรือ พลังงานไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เช้ือเพลิงจากเศษวัสดุชีวมวล เช่น กากอ้อย แกลบ หรือพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น และด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ สามารถเข้ามาท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงที่เป็นพลังงานทางเลือก 
ซึ่งแต่เดิมการประกอบธุรกิจประเภทนี้จ ากัดอยู่แค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเท่านั้น

ในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการจัดตั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน รวมถึงมีการเพิ่มทุนของธุรกิจประเภทนี้กว่า 60% และหากพิจารณาถึงผลประกอบการย้อนหลังในช่วงปี 2559-2561 
จะพบว่า ธุรกิจประเภทน้ีมีการเติบโตของรายได้และก าไรอย่างต่อเนื่องในภาพรวม อย่างไรก็ตามปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้มีการจัดตั้ง
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย
พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  โดยโรงไฟฟ้าชุมชนจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า
ฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซชีวมวล ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายวัสดุทาง   
การเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ในอนาคตภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองจากแหล่งวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคต อย่าง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ ามัน และควรรณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือก
ที่เป็นพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้เกิดการหมนุเวียนเพื่อใช้ใหม่ ซึ่งธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากแหล่งพลังงานทางเลือก นับเป็นธุรกิจที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563

5




