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  บทวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2565 

ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  
(สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565) 

 
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ขอวเิคราะห์และอธิบายผลการดาํเนินงานตามงบการเงิน

รวมของบริษทัประจาํปี 2565 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 โดยมีเนือหาแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี 
 

1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้ของอุตสาหกรรม 
2. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามธุรกิจ 
3. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามประเทศ 
4. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานทางการเงิน 

 

1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอยา่งต่อเนือง 

แต่ผลประกอบการของบริษทัฯ กลบัมีทิศทางทีสวนกระแส โดยผลประกอบการไดเ้ติบโตขึนอยา่งยงัยนื ทาํให้
มีรายไดร้วมสาํหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 เท่ากบั 112.80 ลา้นบาท ลดลง 4.5% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (Year on 
Year: YoY) มี EBITDA เท่ากบั 138.21 ลา้นบาท ลดลง 13.2% YoY มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 63.31 ลา้นบาท ลดลง 
36.1% YoY เนืองจากมีค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนครังเดียว (One time) มีกาํไรเบด็เสร็จ 85.83 ลา้นบาท ลดลง 36.7% และ
มีอตัรากาํไรสุทธิ 56.1% 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ยงัมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ซึงเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทงัหมดมีการทาํสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) 
ใหก้บัรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ประเทศไทย ญีปุ่น ไตห้วนั และกมัพูชา 
และมีกาํลงัการผลิตติดตงั (Installed Capacity) รวม 298.3 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 255.5 
เมกะวตัต ์ 

อยา่งไรก็ตาม ในดา้นของธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคา (Private PPA) และ ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคา (EPC) และธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน (Trading) ยงัคงมีการเติบโตและการพฒันา
ธุรกิจอยา่งต่อเนือง แต่อาจมีความล่าชา้ในการรับรู้รายได ้อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19  
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ในดา้นการจดัหาเงินทุนเพอืขยายธุรกิจของบริษทัฯ เมือวนัที 10 มีนาคม 2565 ทีผา่นมา ทางบริษทัฯ    
ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้รังทีสอง จาํนวน 1,000.00 ลา้นบาท ประเภทหุน้กูแ้บบ “หุ้นกูร้ะยะยาว ไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู”้ มีอายหุุน้กู ้ 3 ปี อตัราดอกเบีย 5.0% ต่อปี ซึงการออกหุ้นกูใ้นครังนี                  
มีจุดประสงคเ์พอืนาํไปใชใ้นการลงทุนในโครงการทีอยูร่ะหวา่งพฒันา ระหวา่งดาํเนินการ และระหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานทดแทน พลงังานทางเลือกอืนๆ 
หรือโครงการอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  จาํนวน 800 ลบ. และแบ่งเป็นเพือนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับบริษทัฯ 
อีก  200 ลบ. ซึงจากการออกหุ้นกูค้รังทีสองนี บริษทัฯ ยงัคงมียอดจองซือเกินกวา่จาํนวนทีออก และไดรั้บการ
ตอบรับจากนกัลุงทุนเป็นอยา่งดี ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนเองมีความเชือมนัในบริษทัฯ  

2. วเิคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกจิ 
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัชนันาํในธุรกิจพลงังานสะอาด ซึงมุ่งมนัทีจะใช้

เทคโนโลยีและนวตักรรมมาทาํธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืแก่สังคมและสิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ มีธุรกิจ
หลกัเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และไดข้ยายธุรกิจใหม่เพอืรองรับการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด      
อีกกวา่ 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดงัต่อไปนี  

 

2.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
ธุรกิจนีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทงัหมดมีการทาํสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) 

ใหก้บัหน่วยงานของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึงมีโครงการในประเทศไทย ญีปุ่น ไตห้วนั 
และกมัพูชา มีกาํลงัผลิตติดตงัรวม 298.3 เมกะวตัต ์ทงันีในบางโครงการ บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบัหุน้ส่วนธุรกิจ 
ทาํให้จากกาํลงัผลิตติดตงัรวม 298.3 เมกะวตัตข์า้งตน้ จะเป็นกาํลงัผลิตติดตงัทีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ (Equity 
Installed Capacity) อยู ่212.0 เมกะวตัต ์ 

ส่วนของการพฒันาโครงการในไตห้วนัถึงสินไตรมาส 1 ของปี 2565 ทางบริษทัฯ มีโครงการทีสามารถ
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดเ้พิมขึนอีก 9 โครงการ จาํนวน 2.13 เมกะวตัต ์ จากโครงการโซล่าร์รูฟทอ็ป              
บนหลงัคาโรงเรียน โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัฯ มีรายไดร้วม 100.86 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน 89.44% ของรายไดท้งัหมดของบริษทัฯ  

2.2  ธุรกจิรับเหมาติดตังระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop 
Engineering, Procurement, and Construction (EPC)  

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั อลัเทอร์เนทีฟ วชินัส์ จาํกดั ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจนีมากกวา่ 10 ปี เพอื
จดัตงัและถือหุ้นใหญ่ในกิจการร่วมคา้ ในนามบริษทั ไพร์ม อลัเทอร์เนทีฟ วชินัส์ จาํกดั เพอืให้บริการติดตงั
ระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาครบวงจร ตงัแต่การสาํรวจออกแบบ ดาํเนินการติดตงั ไปจนถึง           
การบาํรุงรักษา  ซึงเป็นระบบทีจะช่วยใหอ้าคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมทีมีการใชไ้ฟฟ้าสูงสามารถลด          
การซือไฟฟ้าจากส่วนกลางได ้อนัจะทาํใหธุ้รกิจหรือองคก์รทีติดตงัสามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั  
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สาํหรับในไตรมาสที 1 ของปี 2565  ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคามีการเริมรับรู้รายไดร้วม 8.85 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.86% ของรายไดร้วมบริษทั 

 
2.3 ธุรกจิขายไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตังบนหลังคา (Solar 

Rooftop Private-Power Purchase Agreement (PPA) 
      ธุรกิจนีเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาขา้งตน้ โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กบัลูกคา้ทีมีศกัยภาพในการ      
ทีบริษทัฯ จะลงทุนระบบให้ แลว้ขายไฟฟ้าทีระบบผลิตไดใ้นราคาทีถูกกวา่อตัราค่าไฟทีลูกคา้ซือจากรัฐ            
ในราคาปกติ ซึงการทาํสัญญาขายไฟฟ้ากบัองคก์รเอกชน (Private-PPA) นี สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น      
ทาํขอ้ตกลงใหส่้วนลดค่าไฟจากอตัราปกติ และทาํสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกบับริษทัฯ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ประเทศไทยยงัมีผูเ้ล่นในธุรกิจนีไม่มาก บริษทัฯ จึงมีความตงัใจทีจะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมนี และมุ่งมนั         
ทีจะสรรหาลูกคา้ทีมีศกัยภาพ เพอืเขา้ไปเสนอการลงทุนใหอ้ยา่งต่อเนือง 
 

ในไตรมาส 1 ของปี 2565 บริษทัยงัคงดาํเนินการพฒันาโครงการอยา่งต่อเนือง ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
ก่อสร้าง และขอใบอนุญาตตามแผนโครงการอยูจ่าํนวน 4.72 เมกะวตัต ์ โดยวางแผนทีจะเริมซือขายไฟฟ้า        
เชิงพาณิชยก์บัลูกคา้ในช่วงไตรมาสที 2 ของปี 2565 นอกเหนือจากนียงัมีโครงการทีอยูใ่นขนัตอนการสรุป
สัญญากบัทางลูกคา้โดยคาดวา่จะสามารถไดก้าํลงัการผลิตติดตงัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับน
หลงัคาไดอี้กกวา่ 3.60 เมกะวตัต ์

รายไดร้วมจนถึงไตรมาส 1 ทีผา่นมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตงับนหลงัคา สามารถทาํให้เกิดรายไดจ้าํนวน 1.99 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.8% ของรายไดร้วมทงับริษทั 

 

     2.4  ธุรกจิจําหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกยีวกับพลังงาน  (Power-related Material and Equipment Trading) 
เช่นเดียวกบัธุรกิจขา้งตน้ ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังานก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลกั

และธุรกิจใหม่ทงัสอง เนืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัซือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยห์รือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาจาํนวนมาก ประกอบกบัการเป็นทีรู้จกัและ
มีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวา้ง จึงเล็งเห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่นีขึนมา 

เนืองดว้ยอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนไดมี้การขยายตวัอยา่งมากทงัในไทยและต่างประเทศ ประกอบ
กบัสถานการณ์ขาดแคลนวตัถุดิบของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทวัโลก บริษทัฯ ไดเ้ห็นโอกาสและร่วมมือกบับริษทั 
JinkoSolar Holding Co., Ltd. จากประเทศจีน ซึงเป็นผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก โดยบริษทั 
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้จากบริษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ เพือ
จดัหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผลให้แก่ลูกคา้องคก์รของบริษทัในการพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์
ในไตรมาส 3 นี และจะเริมขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยในไตรมาส 4  
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ทงันีบริษทัฯ ไดเ้ริมศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจครอบคลุมกลุ่มวสัดุอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนเกือบทงัหมด ไม่วา่จะเป็นระบบชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิง
ชีวมวล และระบบจดัการพลงังานของอาคารและทีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2565 นี ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังานมีรายไดจ้าํนวน 3.09 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของรายไดร้วมทงับริษทั โดยคาดวา่รายไดจ้ากธุรกิจนีจะเติบโตขึนอีกในปี 2565 จาก
นโยบายสนบัสนุนของภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
 

3. วเิคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเทศ 
3.1 ประเทศไทย 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 124.1 เมกะวตัต ์

(กาํลงัการผลิตติดตงัรวม 144.0 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็นโครงการทีขายไฟใน 3 รูปแบบ คือ 1.) Feed-in-Tariff 
(FiT) 2.) Adder และ 3.) Private PPA 

สาํหรับในไตรมาส 1 ปี 2565 โครงการรูปแบบ FiT ทีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็น
รายได ้100.86 ลา้นบาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder ทีบริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 คิดเป็นรายได ้ .  
ลา้นบาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder ทีบริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.0 มีรายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไร 86.97 
ลา้นบาท ซึงรายไดจ้ากโครงการทงัสามประเภทแตกต่างจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย โดยโครงการ
รูปแบบ FiT มีรายไดเ้พมิขึน เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีทีแลว้ 6.8% เนืองจากค่าแสงอาทิตยที์ลดลง
โดยเฉลียประมาณ 5.0% เมือเทียบกบัปีทีแลว้   

นอกจากนี ธุรกิจใหม่ทงั 3 ธุรกิจ (ทีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้) ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับน
หลงัคา และธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน  ไดริ้เริมดาํเนินการในประเทศไทยทงัหมด และ            
ในไตรมาส 1 ปี 2565 นี รับรู้รายไดจ้าํนวน 8.85 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.4% ของรายไดร้วมทงับริษทั 

 

3.2 ประเทศญปีุ่ น 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัร่วม ไอซึ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี (Aizu Solar Energy PTE) ไดม้ีผล

ประกอบการจากโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ทีมีกาํลงัการผลิตตามสัญญารวม 18.4 เมกะวตัต ์ (กาํลงัการผลิตติดตงัรวม 
24.3 เมกกะวตัต)์ เป็นรายไดจ้ากการปันผล 2,305,155.66 บาท ซึงลดลงจากไตรมาส 4/2564 เท่ากบั 83.58% 
เนืองจากมีการขายโรงไฟฟ้านาริไอซึ (Nari Aizu) ในไตรมาสที 4/2564 

 

3.3 ประเทศไต้หวนั 
ณ ไตรมาสที 1 ปี 2565 บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับน

หลงัคาเพมิอีกจาํนวน 2.13 เมกกะวตัตท์าํใหก้าํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมเท่ากบั 53.08 เมกะวตัต ์แบ่งเป็น
สองส่วน คือโครงการทีอยูใ่นระหวา่งการพฒันาจาํนวน 43.75 เมกะวตัต ์และโครงการทีไดรั้บการ COD เป็นที
เรียบร้อยแลว้ จาํนวน 9.30 เมกะวตัต ์ 
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โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการในไตห้วนักวา่ 10.48 ลา้นบาท เพมิขึนจาก        
ปีทีแลว้กวา่ 8.6% ซึงมาจากการรับรู้รายไดจ้ากการ COD เพมิขึนอีก 9 โครงการ จากส่วนทีกาํลงัพฒันาอยู ่          
จึงทาํใหไ้ตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการในไตห้วนัทงัสิน 20 โครงการ  

 

3.4 ประเทศกมัพูชา 
เมือปลายปี 2562 บริษทัฯ ไดช้นะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งชาติ 

(National Solar Park) ทีมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นทีปรึกษาโครงการ ซึงเป็น
โครงการทีมีขนาดกาํลงัผลิตติดตงั 77 เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัผลิตตามสัญญา 60 เมกะวตัต ์โดยไดด้าํเนินการ
ประสานงานพฒันาโครงการมาต่อเนือง จนสามารถลงนามสัญญาการพฒันาโครงการและซือขายไฟฟ้ากบั
รัฐบาลกมัพูชาไดใ้นวนัที 30 มิถุนายน 2563 โดยในเดือนสิงหาคม 2564  ทางบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาจดัจา้ง
ผูรั้บเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารชนันาํเพอืสนบัสนุนการพฒันาและก่อสร้างโครงการ ณ ปัจจุบนั
ทางบริษทัไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานทีรับผดิชอบและ  ไดเ้ริมเขา้พฒันาและปรับพืนที
โครงการตามแผนการก่อสร้างอยา่งต่อเนืองเพอืทีจะสามารถเริมการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด ้ ภายในเดือน พฤศจิกายน 
2565 ตามแผนการพฒันาและก่อสร้างโครงการ  โดยในไตรมาสที 4 ขนัตอนทางวิศวกรรมและการสงัผลิต
อุปกรณ์ต่างๆทีจาํเป็นสําหรับการก่อสร้างโครงการมีการดาํเนินงานตามแผนและกิจกรรมการก่อสร้างจะดาํเนินงาน
ต่อไปตามลาํดบัในไตรมาสที 1 ของปี 2565  

ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2565 นีทางบริษทัไดบ้รรลุเงือนไขการเบิกเงินงวดที 1 กบัผูใ้ห้กู ้เป็นทีเรียบร้อยแลว้
โดยเงินกูง้วดดงักล่าวจะนาํมาใชส้นบัสนุนการก่อสร้างต่อไป 
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4. ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 
 

     หน่วย : ล้านบาท 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565 2564 เปลยีน แปลง Q1’65 Q4’64 เปลยีน แปลง 

   y-on-y   q-on-q 
รายไดจ้ากการขาย 100.86  97.79  3.1% 100.86  81.26 24.1% 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 8.85 19.46 (54.5%) 8.85 18.93 (53.2%) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3.09 0.92 235.9% 3.09 24.26 (87.3%) 
ตน้ทุนขายและก่อสร้าง (52.78) (60.04) (12.1%) (52.78) (78.31) (32.6%) 
กาํไรขันต้น 60.02  58.13  3.3% 60.02  46.14 30.1% 
 

  

     

รายไดอื้น 2.09  2.14  (2.3%)  2.09  17.33 (87.9%) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร (48.11) (38.60) 24.6% (48.11) (186.6) (74.2%)                   
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียน (1.18) (1.36) (13.2%) (1.18) 3.60 (132.8%)                 
ตน้ทุนทางการเงิน (37.04) (23.86) 55.2% (37.04) (32.35) 14.5% 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 87.66 102.88  (14.8%)  87.66 69.20 26.7%                    
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 63.44  99.33  (36.1%)  63.44  (82.68) (176.7%)                 
ภาษีเงินได ้ (0.13) (0.26)  (50.0%) (0.13) 1.60 (108.1%) 
กาํไรสําหรับงวด 63.31  99.07  (36.1%)  63.31  (81.08) (178.1%)                  
ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 85.83 98.47 (12.8%) 85.83 (38.01) 259.1%                   
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 63.31 135.57 (55.4%) 63.31 (49.74) 272.6%                   
ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 82.83 134.97 (38.5%) 82.83 (51.99) 259.6%                   

 

สาํหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ รายงานผลกาํไรสุทธิจาํนวน 63.31 ลา้นบาท     
เมือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน จาํนวน 99.07 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 35.76 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน        
ร้อยละ 36.1 สาเหตุสําคญัมาจาก ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินทีเพมิขึน สืบเนืองมาจากกลุ่มกิจการจดัหา        
เงินทุนเพือขยายธุรกิจของกลุ่มกิจการ รวมถึงมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นค่าใชจ่้ายทีรองรับการขยายตวัของ
กลุ่มกิจการ โดยมีรายการพิเศษ ซึงเป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนครังเดียว (One-time)  
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ตารางจําแนกรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 
 

     หน่วย : ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565 2564 เปลยีน แปลง Q1’65 Q4’64 เปลยีน แปลง 
   y-on-y   q-on-q 
รายได้จากการขาย 100.86 97.79 3.1% 100.86 85.25 24.1% 
รายได้จากการก่อสร้าง 8.85 19.46 (54.5%) 8.85 18.93 (53.2%) 
รายได้จากการขายสินค้า 3.09 0.92 235.9% 3.09 24.26 (87.3%) 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 87.66 102.88 (14.8%) 87.66 69.20 26.7% 
รายได้อืน 2.09 2.14 (2.3%) 2.09 17.33 (87.9%) 
รวมรายได้ 202.55 223.19 (9.2)% 202.55 210.97 (4.0%) 

 

รายได้จากการดําเนินงาน 
● บริษทัฯ มีรายไดร้วมสาํหรับงวด 3 เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงในงบการเงินรวมจาํนวน 

202.55 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.2  เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงรายไดร้วมจาํนวน 223.19 ลา้น
บาท โดยสรุปตามส่วนงานดงัต่อไปนี 
 

1. ส่วนงานผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมสาํหรับ 3 เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดง
จาํนวน 100.86 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจาํนวน 97.79 ลา้นบาท เพมิขึน
ร้อยละ 3.1 โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 
 

     หน่วย: ล้านบาท 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2565 2564 เปลยีน แปลง Q1’65 Q4’64 เปลยีน แปลง 

   y-on-y   q-on-q 
รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100.86 97.80  100.86 81.25  
- ในประเทศ 90.38 88.15 2.5% 90.38 71.84 25.8% 
- ต่างประเทศ (ไต้หวนั) 10.48 9.65 8.6% 10.48 9.68 8.3% 
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1.1  รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์   
     รายไดก้ารจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศไตห้วนั 

ซึงมีอตัรารับซือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัยอ่ย (“รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ไฟฟ้าในในประเทศไทยรูปแบบ FiT”)  โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยภ์ายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวตัต ์
รวมถึงการขายไฟในรูปแบบ Private PPA ทีมีการก่อสร้างแบบติดตงับนหลงัคา ทาํการขายไฟกบัภาคเอกชน 
ขนาด .  เมกะวตัต ์และ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นต่างประเทศ ขนาด 9.3 เมกะวตัต ์

ประเทศไทย 
สาํหรับงวด  เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 90.38 ลา้นบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน แสดงจาํนวน 88.15 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพิมขึน 2.23 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพมิขึนร้อย
ละ 2.5 การเพมิขึนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสําคญัมาจาก ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัฯ เริมมี
การรับรู้รายไดจ้ากการ ( COD ) ในโครงการสัญญาซือขายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงั       
บนหลงัคา (PPA) จาํนวน  โครงการ 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
สาํหรับงวด  เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 10.48 ลา้นบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน แสดงจาํนวน 9.65 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 0.83 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพมิขึนร้อยละ 
8.6 เนืองจากมีการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยที์เพมิขึน จาํนวน 2.13  เมกะวตัต ์จากโซล่าร์รูฟทอ็ป 

 

2. รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการใหบ้ริการดา้นการก่อสร้างงานติดตงัแผงโซล่าร์เซลล์

บนหลงัคา และอืนๆ แสดงในงบการเงิน สําหรับ 3 เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 8.85 ลา้น
บาท เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจาํนวน 19.47 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนลดลง 10.61 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนทีลดลงร้อยละ 54.5  

 

3. รายได้จากการจําหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกยีวกบัพลงังาน 
 บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั (บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จาํกดั) เริมมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์

เกียวกบัพลงังาน ในรูปแบบ สัญญาซือขายอุปกรณ์ สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงั
บนหลงัคา และ อืนๆ ใหแ้ก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สาํหรับ  เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดง
จาํนวน 3.09 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจาํนวน 0.91 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวน
เพมิขึน 2.18 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพมิขึนร้อยละ 235.6 
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ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 
● ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 87.66 ลา้นบาท 

เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงจาํนวน 102.88 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนลดลง 15.22 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนทีลดลงร้อยละ 14.8 ซึงส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

1.ส่วนแบ่งกาํไรทีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยซึงมี 
   อตัรารับซือไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม    
   (“ส่วนแบ่งกาํไรจากการจาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)  
2.ส่วนแบ่งกาํไรทีไดรั้บจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญีปุ่นซึงมีอตัรารับซือ 
   ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งกาํไรจากการ   
   จาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่นรูปแบบ FiT”) 
 

รายได้อืน 
● สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีรายไดอื้นจาํนวน 2.09 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนหน้าลดลงจาํนวน 2.14 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนลดลง 0.05 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.3   
 

ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง 
● ตน้ทุนขายของบริษทั สําหรับงวด  เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 52.78 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจาํนวน 60.04 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนลดลง 7.26 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.1  

● ตน้ทุนขายและบริการของบริษทั ประกอบดว้ย (1) ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2) ค่าจา้งดูแลและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (O&M) (3) ตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน 
และ (4) ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง และตน้ทุนอืนๆ โดยค่าใชจ่้ายในการดูแลและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้านนัมี
ลกัษณะคงทีตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญาโดยมีการปรับอตัราเติบโตทีคงทีตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ในขณะทีค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเป็นไปตามอายุการใชง้านของโรงไฟฟ้าซึงมีอายโุดยเฉลีย 25 ปี 
ดงันนัหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ตน้ทุนขายและบริการจะไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
● ค่าใชจ่้ายในการบริหารแสดงในงบการเงิน สําหรับงวด  เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 

48.11 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนหนา้แสดงจาํนวน 38.6 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวน
เพมิขึน 9.51 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.6 สาเหตุสําคญัคือ 1) ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัพนกังาน โดย
บริษทัฯ ไดจ้า้งงานบุคลากรทีมีความสามารถเขา้มาพฒันาธุรกิจใหม่เพมิขึนหลายอตัรา อีกทงัยงัมุ่งวจิยัและ
พฒันานวตักรรมดา้นพลงังาน และธุรกิจสตาร์ทอพัทีมีทรัพยสิ์นทางปัญญาและประสบการณ์  2)  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
กลุ่มกิจการมีการจดัตงับริษทัยอ่ยเพมิเติม เนืองจากบริษทัมีการขยายตวัของธุรกิจใหเ้ติบโตขึน ทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ  ) ค่าธรรมเนียม อาทิ ค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของ
โครงการในต่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมอนื เป็นค่าธรรมเนียมทีเกียวกบัการลงทะเบียนเพอืยนืเสนอ
โครงการ ในต่างประเทศ  
 

ต้นทุนทางการเงิน 
● ตน้ทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สาํหรับงวด  เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 37.04 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดง จาํนวน 23.86 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน
จาํนวน 13.18 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.2 โดยมีสาเหตุสําคญัของการเพิมขึน เนืองจากกลุ่มกิจการ
มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพมิเติม เพือพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ในรูปแบบ 
“Adder”  และ เพือสนนัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นต่างประเทศ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565  

 

   หน่วย : ล้านบาท 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เพมิขึน (ลดลง) เปลยีนแปลง 

ทรัพยห์มุนเวยีน 2,124.9 1,364.3 760.6 55.8% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,600.1 5,085.7 514.4 10.1% 
สินทรัพย์รวม 7,725.0 6,450.0 1,275.0 19.8% 
หนีสินหมุนเวียน 1,165.2 876.8 288.5 32.9% 
หนีสินไม่หมุนเวียน 3,386.3 2,487.2 899.1 36.2% 
หนีสินรวม 4,551.5 3,364.0 1,187.6 35.3% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,173.5 3,086.0 87.5 2.8% 
หนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,725.0 6,450.0 1,275.0 19.8% 
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● สินทรัพย์รวม 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 7,725.0 ลา้นบาท เมือ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 6,450.0 ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน 
1,275.0 ลา้นบาท หรือ เพิมขึน  ร้อยละ 19.8 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดงัต่อไปนี 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  แสดงจาํนวน 2,124.9 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์
หมุนเวยีน  ณ 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 1,364.3 ลา้นบาท  เพมิขึนจาํนวน 760.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
55.8 โดยการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญันีมาจาก เมือวนัที 10 มีนาคม 2565 ทีผา่นมา ทางบริษทัฯไดอ้อกและ
เสนอขายหุ้นกูค้รังทีสอง จาํนวน 1,000.00 ลา้นบาท จุดประสงคเ์พอืนาํไปใชใ้นการลงทุนในโครงการทีอยู่
ระหวา่งพฒันา ระหวา่งดาํเนินการ และระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานทดแทน พลงังานทางเลือกอืนๆ หรือโครงการอนืๆ ทีเกียวขอ้ง        
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 5,600.1 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบั
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 5,085.7 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 514.4 ลา้นบาท 
หรือเพมิขึน ร้อยละ 10.1 โดยการเพมิขึนนีเกิดจากสาเหตุสําคญั คือ ส่วนของ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  ของ
กลุ่มบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซึงมีการพฒันาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงั
บนหลงัคา (โซล่าร์รูฟทอ็ป) และโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยที์เพมิขึนกวา่  โครงการ   

● หนีสินรวม 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนีสินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 4,551.5 ลา้นบาท เมือ
เปรียบเทียบกบัหนีสินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 3,364.0 ลา้นบาท โดยการเพมิขึนจาํนวน 
1,187.6 ลา้นบาท หรือ เพมิขึนร้อยละ 35.3 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดงัต่อไปนี 

 

หนีสินหมุนเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 1,165.2 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัหนีสิน
หมุนเวยีน  ณ 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 876.8 ลา้นบาท  เพมิขึนจาํนวน 288.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
32.9 โดยการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัมาจากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงั
บนหลงัคา (โซล่าร์รูฟท็อป) และโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ในต่างประเทศ ทีอยูใ่นระหวา่งการ
ก่อสร้างโรงงาน 
 

หนีสินไม่หมุนเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 3,386.3 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัหนีสินไม่
หมุนเวยีน  ณ 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 2,487.2 ลา้นบาท  เพิมขึนจาํนวน 899.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
36.2 โดยการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัมาจาก บริษทัฯไดอ้อกหุน้กู ้(Debenture) เพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มกิจการ 
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● ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงจาํนวน 3,173.5 ลา้นบาท เมือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 3,086.1 ลา้นบาท โดยการ
เพมิขึนจาํนวน 87.5 ลา้นบาท หรือ เพมิขึนร้อยละ 2.8  เนืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพมิขึน และส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 
 
 

 สุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์ 
 

 (นายสุรเชษฐ์  ชยัปัทมานนท)์ 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 

 


