บทวิเคราะห์และคําอธิบายของฝายจัดการ (MD& )
ประจําไตรมาส 1 ป 2565 (สินสุดวันที 31 มีนาคม 2565)

บทวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สํ าหรับผลประกอบการประจําปี 2565
ของบริษัท ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565)
บริ ษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ขอวิเคราะห์และอธิ บายผลการดําเนิ นงานตามงบการเงิ น
รวมของบริ ษทั ประจําปี 2565 สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 โดยมีเนือหาแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี
1. สรุ ปภาพรวมธุ รกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุ รกิจ
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเทศ
4. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงิน

1. สรุ ปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
สถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่ งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเนือง
แต่ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ กลับมีทิศทางทีสวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึนอย่างยังยืน ทําให้
มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 112.80 ล้านบาท ลดลง 4.5% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน (Year on
Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ 138.21 ล้านบาท ลดลง 13.2% YoY มีกาํ ไรสุ ทธิ เท่ากับ 63.31 ล้านบาท ลดลง
36.1% YoY เนื องจากมีค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนครังเดียว (One time) มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จ 85.83 ล้านบาท ลดลง 36.7% และ
มีอตั รากําไรสุ ทธิ 56.1%
รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ยังมาจากธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ งเป็ นธุ รกิจ
หลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทังหมดมีการทําสัญญาผลิ ตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA)
ให้กบั รัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญีปุ่ น ไต้หวัน และกัมพูชา
และมีกาํ ลังการผลิตติดตัง (Installed Capacity) รวม 298.3 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญารวม 255.5
เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม ในด้านของธุ รกิจใหม่ ได้แก่ ธุ รกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา (Private PPA) และ ธุ รกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (EPC) และธุ รกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน (Trading) ยังคงมีการเติบโตและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างต่อเนือง แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู ้รายได้ อันเป็ นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
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ในด้านการจัดหาเงินทุนเพือขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 10 มีนาคม 2565 ทีผ่านมา ทางบริ ษทั ฯ
ได้ออกและเสนอขายหุ ้นกูค้ รังทีสอง จํานวน 1,000.00 ล้านบาท ประเภทหุ น้ กูแ้ บบ “หุ ้นกูร้ ะยะยาว ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู”้ มีอายุหุน้ กู้ 3 ปี อัตราดอกเบีย 5.0% ต่อปี ซึงการออกหุ้นกูใ้ นครังนี
มีจุดประสงค์เพือนําไปใช้ในการลงทุนในโครงการทีอยูร่ ะหว่างพัฒนา ระหว่างดําเนินการ และระหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกอืนๆ
หรื อโครงการอืนๆ ทีเกียวข้อง จํานวน 800 ลบ. และแบ่งเป็ นเพือนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับบริ ษทั ฯ
อีก 200 ลบ. ซึ งจากการออกหุ ้นกูค้ รังทีสองนี บริ ษทั ฯ ยังคงมียอดจองซือเกินกว่าจํานวนทีออก และได้รับการ
ตอบรับจากนักลุงทุนเป็ นอย่างดี ซึงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเองมีความเชือมันในบริ ษทั ฯ
2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกิจ
บริ ษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชันนําในธุ รกิจพลังงานสะอาด ซึงมุ่งมันทีจะใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทําธุ รกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนแก่สังคมและสิ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯ มีธุรกิจ
หลักเป็ นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ขยายธุ รกิจใหม่เพือรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
อีกกว่า 3 ธุ รกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละธุ รกิจ มีดงั ต่อไปนี
2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจนีเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทังหมดมีการทําสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA)
ให้กบั หน่วยงานของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิก ซึงมีโครงการในประเทศไทย ญีปุ่ น ไต้หวัน
และกัมพูชา มีกาํ ลังผลิตติดตังรวม 298.3 เมกะวัตต์ ทังนีในบางโครงการ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับหุ น้ ส่วนธุ รกิจ
ทําให้จากกําลังผลิตติดตังรวม 298.3 เมกะวัตต์ขา้ งต้น จะเป็ นกําลังผลิตติดตังทีบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ (Equity
Installed Capacity) อยู่ 212.0 เมกะวัตต์
ส่ วนของการพัฒนาโครงการในไต้หวันถึงสิ นไตรมาส 1 ของปี 2565 ทางบริ ษทั ฯ มีโครงการทีสามารถ
จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ได้เพิมขึนอีก 9 โครงการ จํานวน 2.13 เมกะวัตต์ จากโครงการโซล่าร์ รูฟท็อป
บนหลังคาโรงเรี ยน โดยในส่ วนของธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 100.86 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วน 89.44% ของรายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ฯ
2.2 ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop
Engineering, Procurement, and Construction (EPC)
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั อัลเทอร์ เนทีฟ วิชนส์
ั จํากัด ทีมีประสบการณ์ในธุ รกิจนีมากกว่า 10 ปี เพือ
จัดตังและถือหุ ้นใหญ่ในกิจการร่ วมค้า ในนามบริ ษทั ไพร์ ม อัลเทอร์ เนทีฟ วิชนส์
ั จํากัด เพือให้บริ การติดตัง
ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาครบวงจร ตังแต่การสํารวจออกแบบ ดําเนินการติดตัง ไปจนถึง
การบํารุ งรักษา
ซึ งเป็ นระบบทีจะช่วยให้อาคารหรื อโรงงานอุตสาหกรรมทีมีการใช้ไฟฟ้าสู งสามารถลด
การซือไฟฟ้ าจากส่วนกลางได้ อันจะทําให้ธุรกิจหรื อองค์กรทีติดตังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนยั สําคัญ
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สําหรับในไตรมาสที 1 ของปี 2565 ธุ รกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคามีการเริ มรับรู ้รายได้รวม 8.85 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 7.86% ของรายได้รวมบริ ษทั
2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตังบนหลังคา (Solar
Rooftop Private-Power Purchase Agreement (PPA)
ธุรกิจนีเป็ นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุ รกิจรับเหมาติดตังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาข้างต้น โดยเป็ นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กบั ลูกค้าทีมีศกั ยภาพในการ
ทีบริ ษทั ฯ จะลงทุนระบบให้ แล้วขายไฟฟ้ าทีระบบผลิตได้ในราคาทีถูกกว่าอัตราค่าไฟทีลูกค้าซือจากรัฐ
ในราคาปกติ ซึ งการทําสัญญาขายไฟฟ้ ากับองค์กรเอกชน (Private-PPA) นี สามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น
ทําข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทําสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีผเู ้ ล่นในธุ รกิจนีไม่มาก บริ ษทั ฯ จึงมีความตังใจทีจะเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมนี และมุ่งมัน
ทีจะสรรหาลูกค้าทีมีศกั ยภาพ เพือเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื อง
ในไตรมาส 1 ของปี 2565 บริ ษทั ยังคงดําเนินการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่าง
ก่อสร้าง และขอใบอนุญาตตามแผนโครงการอยูจ่ าํ นวน 4.72 เมกะวัตต์ โดยวางแผนทีจะเริ มซื อขายไฟฟ้ า
เชิงพาณิ ชย์กบั ลูกค้าในช่วงไตรมาสที 2 ของปี 2565 นอกเหนือจากนียังมีโครงการทีอยูใ่ นขันตอนการสรุ ป
สัญญากับทางลูกค้าโดยคาดว่าจะสามารถได้กาํ ลังการผลิตติดตังโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
หลังคาได้อีกกว่า 3.60 เมกะวัตต์
รายได้รวมจนถึงไตรมาส 1 ทีผ่านมา ธุ รกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตังบนหลังคา สามารถทําให้เกิดรายได้จาํ นวน 1.99 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 1.8% ของรายได้รวมทังบริ ษทั
2.4 ธุรกิจจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ เกียวกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
เช่นเดียวกับธุรกิ จข้างต้น ธุ รกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงานก็เป็ นการต่อยอดจากธุรกิจหลัก
และธุ รกิจใหม่ทงสอง
ั
เนืองจากบริ ษทั ฯ ต้องจัดซือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์หรื อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจํานวนมาก ประกอบกับการเป็ นทีรู ้จกั และ
มีเครื อข่ายความร่ วมมือในวงการพลังงานทดแทนอย่างกว้างขว้าง จึงเล็งเห็ นโอกาสในการพัฒนาธุ รกิ จใหม่นีขึนมา
เนืองด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้มีการขยายตัวอย่างมากทังในไทยและต่างประเทศ ประกอบ
กับสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ทวโลก
ั
บริ ษทั ฯ ได้เห็นโอกาสและร่ วมมือกับบริ ษทั
JinkoSolar Holding Co., Ltd. จากประเทศจีน ซึงเป็ นผูผ้ ลิตแผงโซล่าเซลล์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก โดยบริ ษทั
ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าจากบริ ษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เพือ
จัดหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผลให้แก่ลูกค้าองค์กรของบริ ษทั ในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ในไตรมาส 3 นี และจะเริ มขยายตลาดเข้าสู่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยในไตรมาส 4
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ทังนีบริ ษทั ฯ ได้เริ มศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจครอบคลุมกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเกือบทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นระบบชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิง
ชี วมวล และระบบจัดการพลังงานของอาคารและทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2565 นี ธุ รกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงานมีรายได้จาํ นวน 3.09 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วน 2.7% ของรายได้รวมทังบริ ษทั โดยคาดว่ารายได้จากธุ รกิจนีจะเติบโตขึนอีกในปี 2565 จาก
นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ และการเติบโตของธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ
3. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเทศ
3.1 ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 124.1 เมกะวัตต์
(กําลังการผลิตติดตังรวม 144.0 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ นโครงการทีขายไฟใน 3 รู ปแบบ คือ 1.) Feed-in-Tariff
(FiT) 2.) Adder และ 3.) Private PPA
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2565 โครงการรู ปแบบ FiT ทีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็ น
รายได้ 100.86 ล้านบาท ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder ทีบริ ษทั ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 100.0 คิดเป็ นรายได้ .
ล้านบาท ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder ทีบริ ษทั ถือหุ้นสัดส่ วนร้อยละ 30.0 มีรายได้จากส่วนแบ่งกําไร 86.97
ล้านบาท ซึงรายได้จากโครงการทังสามประเภทแตกต่างจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเพียงเล็กน้อย โดยโครงการ
รู ปแบบ FiT มีรายได้เพิมขึน เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันในปี ทีแล้ว 6.8% เนืองจากค่าแสงอาทิตย์ทีลดลง
โดยเฉลียประมาณ 5.0% เมือเทียบกับปี ทีแล้ว
นอกจากนี ธุรกิ จใหม่ทงั 3 ธุ รกิจ (ทีได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุ รกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ธุ รกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
หลังคา และธุรกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน ได้ริเริ มดําเนิ นการในประเทศไทยทังหมด และ
ในไตรมาส 1 ปี 2565 นี รับรู ้รายได้จาํ นวน 8.85 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 4.4% ของรายได้รวมทังบริ ษทั
3.2 ประเทศญีปุ่ น
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ร่ วม ไอซึ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี (Aizu Solar Energy PTE) ได้มีผล
ประกอบการจากโรงไฟฟ้า 3 แห่ ง ทีมีกาํ ลังการผลิตตามสัญญารวม 18.4 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตังรวม
24.3 เมกกะวัตต์) เป็ นรายได้จากการปั นผล 2,305,155.66 บาท ซึ งลดลงจากไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 83.58%
เนืองจากมีการขายโรงไฟฟ้านาริ ไอซึ (Nari Aizu) ในไตรมาสที 4/2564
3.3 ประเทศไต้ หวัน
ณ ไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
หลังคาเพิมอีกจํานวน 2.13 เมกกะวัตต์ทาํ ให้กาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมเท่ากับ 53.08 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ น
สองส่ วน คือโครงการทีอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาจํานวน 43.75 เมกะวัตต์ และโครงการทีได้รับการ COD เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ว จํานวน 9.30 เมกะวัตต์
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โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 10.48 ล้านบาท เพิมขึนจาก
ปี ทีแล้วกว่า 8.6% ซึ งมาจากการรับรู ้รายได้จากการ COD เพิมขึนอีก 9 โครงการ จากส่ วนทีกําลังพัฒนาอยู่
จึงทําให้ไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการในไต้หวันทังสิ น 20 โครงการ
3.4 ประเทศกัมพูชา
เมือปลายปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่ งชาติ
(National Solar Park) ทีมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็ นทีปรึ กษาโครงการ ซึงเป็ น
โครงการทีมีขนาดกําลังผลิตติดตัง 77 เมกะวัตต์ และขนาดกําลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ดาํ เนิ นการ
ประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนือง จนสามารถลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการและซือขายไฟฟ้ากับ
รัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที 30 มิถุนายน 2563 โดยในเดือนสิ งหาคม 2564 ทางบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาจัดจ้าง
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารชันนําเพือสนับสนุนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ณ ปั จจุบนั
ทางบริ ษทั ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานทีรับผิดชอบและ ได้เริ มเข้าพัฒนาและปรับพืนที
โครงการตามแผนการก่อสร้างอย่างต่อเนื องเพือทีจะสามารถเริ มการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ได้ ภายในเดือน พฤศจิกายน
2565 ตามแผนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยในไตรมาสที 4 ขันตอนทางวิศวกรรมและการสังผลิต
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็ นสําหรับการก่อสร้างโครงการมีการดําเนินงานตามแผนและกิจกรรมการก่อสร้างจะดําเนินงาน
ต่อไปตามลําดับในไตรมาสที 1 ของปี 2565
ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2565 นีทางบริ ษทั ได้บรรลุเงือนไขการเบิกเงินงวดที 1 กับผูใ้ ห้กู้ เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
โดยเงินกูง้ วดดังกล่าวจะนํามาใช้สนับสนุนการก่อสร้างต่อไป
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4. ภาพรวมผลการดําเนินงานสํ าหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
หน่ วย : ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2565

2564

เปลียน แปลง

Q1’65

Q4’64

เปลียน แปลง

100.86
8.85
3.09
(52.78)

97.79
19.46
0.92
(60.04)

y-on-y
3.1%
(54.5%)
235.9%
(12.1%)

60.02

58.13

3.3%

60.02

46.14

30.1%

2.09
(48.11)
(1.18)
(37.04)
87.66

2.14
(38.60)
(1.36)
(23.86)
102.88

(2.3%)
24.6%
(13.2%)
55.2%
(14.8%)

2.09
(48.11)
(1.18)
(37.04)
87.66

17.33
(186.6)
3.60
(32.35)
69.20

(87.9%)
(74.2%)
(132.8%)
14.5%
26.7%

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

63.44

99.33

(36.1%)

63.44

(82.68)

(176.7%)

ภาษีเงินได้

(0.13)

(50.0%)

(0.13)

1.60

(108.1%)

กําไรสํ าหรับงวด

63.31

(0.26)
99.07

(36.1%)

63.31

(81.08)

(178.1%)

ส่ วนทีเป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษทั ใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ส่ วนทีเป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษทั ใหญ่

85.83
63.31
82.83

98.47
135.57
134.97

(12.8%)
(55.4%)
(38.5%)

85.83
63.31
82.83

(38.01)
(49.74)
(51.99)

259.1%
272.6%
259.6%

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนขายและก่อสร้าง
กําไรขันต้ น
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลียน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม

100.86
8.85
3.09
(52.78)

81.26
18.93
24.26
(78.31)

q-on-q
24.1%
(53.2%)
(87.3%)
(32.6%)

สําหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯ รายงานผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 63.31 ล้านบาท
เมือเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของปี ก่อน จํานวน 99.07 ล้านบาท ลดลงจํานวน 35.76 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 36.1 สาเหตุสําคัญมาจาก ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินทีเพิมขึน สื บเนืองมาจากกลุ่มกิจการจัดหา
เงินทุนเพือขยายธุ รกิจของกลุ่มกิจการ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เป็ นค่าใช้จ่ายทีรองรับการขยายตัวของ
กลุ่มกิจการ โดยมีรายการพิเศษ ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียว (One-time)
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ตารางจําแนกรายได้ จากการจําหน่ ายไฟฟ้ าแยกตามโครงการและส่ วนแบ่งกําไรในบริษัทร่ วม
หน่ วย : ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการก่ อสร้ าง
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
ส่ วนแบ่ งกําไรในบริษทั ร่ วม
รายได้ อืน
รวมรายได้

2565
100.86
8.85
3.09
87.66
2.09
202.55

2564

เปลียน แปลง

Q1’65

y-on-y
3.1%
(54.5%)
235.9%
(14.8%)
(2.3%)
(9.2)%

97.79
19.46
0.92
102.88
2.14
223.19

100.86
8.85
3.09
87.66
2.09
202.55

Q4’64

เปลียน แปลง
q-on-q
24.1%
(53.2%)
(87.3%)
26.7%
(87.9%)
(4.0%)

85.25
18.93
24.26
69.20
17.33
210.97

รายได้ จากการดําเนินงาน
●

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงในงบการเงินรวมจํานวน
202.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.2 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงรายได้รวมจํานวน 223.19 ล้าน
บาท โดยสรุ ปตามส่ วนงานดังต่อไปนี
1. ส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมสําหรับ 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดง
จํานวน 100.86 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 97.79 ล้านบาท เพิมขึน
ร้อยละ 3.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี

ตารางแสดงรายได้ แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ในประเทศ
- ต่ างประเทศ (ไต้ หวัน)

2565
100.86
90.38
10.48

2564
97.80
88.15
9.65

เปลียน แปลง
y-on-y
2.5%
8.6%

Q1’65
100.86
90.38
10.48

Q4’64

หน่ วย: ล้ านบาท
เปลียน แปลง
q-on-q

81.25
71.84
9.68
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1.1 รายได้ จากการขายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้การจําหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน
ซึ งมีอตั รารับซื อไฟฟ้ าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (“รายได้จากการจําหน่าย
ไฟฟ้าในในประเทศไทยรู ปแบบ FiT”) โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวัตต์
รวมถึงการขายไฟในรู ปแบบ Private PPA ทีมีการก่อสร้างแบบติดตังบนหลังคา ทําการขายไฟกับภาคเอกชน
ขนาด . เมกะวัตต์ และ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ขนาด 9.3 เมกะวัตต์
ประเทศไทย
สําหรับงวด เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 90.38 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน แสดงจํานวน 88.15 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 2.23 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนทีเพิมขึนร้อย
ละ 2.5 การเพิมขึนของรายได้จากการขายไฟฟ้ ามีสาเหตุสําคัญมาจาก ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 บริ ษทั ฯ เริ มมี
การรับรู ้รายได้จากการ ( COD ) ในโครงการสัญญาซือขายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง
บนหลังคา (PPA) จํานวน โครงการ
สาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน)
สําหรับงวด เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 10.48 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน แสดงจํานวน 9.65 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 0.83 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนทีเพิมขึนร้อยละ
8.6 เนืองจากมีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ทีเพิมขึน จํานวน 2.13 เมกะวัตต์ จากโซล่าร์ รูฟท็อป
2. รายได้ จากการก่ อสร้ างและบริการ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการให้บริ การด้านการก่อสร้างงานติดตังแผงโซล่าร์เซลล์
บนหลังคา และอืนๆ แสดงในงบการเงิน สําหรับ 3 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 8.85 ล้าน
บาท เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจํานวน 19.47 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนลดลง 10.61 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนทีลดลงร้ อยละ 54.5
3. รายได้ จากการจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน
บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั (บริ ษทั ไพร์ ม โรด กรุ๊ ป จํากัด) เริ มมีรายได้จากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์
เกียวกับพลังงาน ในรู ปแบบ สัญญาซื อขายอุปกรณ์ สําหรับระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง
บนหลังคา และ อืนๆ ให้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สําหรับ เดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดง
จํานวน 3.09 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจํานวน 0.91 ล้านบาท โดยแสดงจํานวน
เพิมขึน 2.18 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 235.6
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ส่ วนแบ่ งกําไรในบริษัทร่ วม
●

ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 87.66 ล้านบาท
เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า แสดงจํานวน 102.88 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนลดลง 15.22 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนทีลดลงร้ อยละ 14.8 ซึ งส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วย
1.ส่ วนแบ่งกําไรทีได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึงมี
อัตรารับซือไฟฟ้าในรู ปแบบส่ วนเพิมราคารับซือไฟฟ้ า (Adder) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(“ส่ วนแบ่งกําไรจากการจําหน่ายไฟฟ้ าในประเทศไทยในรู ปแบบ Adder”)
2.ส่ วนแบ่งกําไรทีได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ นซึ งมีอตั รารับซือ
ไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่ วนแบ่งกําไรจากการ
จําหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่ นรู ปแบบ FiT”)

รายได้ อืน
●

สําหรับงวด 3 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯ มีรายได้อืนจํานวน 2.09 ล้านบาท เพิมขึนจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้าลดลงจํานวน 2.14 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนลดลง 0.05 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 2.3

ต้ นทุนขายและต้ นทุนก่ อสร้ าง
●

●

ต้นทุนขายของบริ ษทั สําหรับงวด เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 52.78 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 60.04 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนลดลง 7.26 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.1
ต้นทุนขายและบริ การของบริ ษทั ประกอบด้วย (1) ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (2) ค่าจ้างดูแลและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) (3) ต้นทุนจากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน
และ (4) ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนอืนๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้านันมี
ลักษณะคงทีตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาโดยมีการปรับอัตราเติบโตทีคงทีตลอดระยะเวลาของสัญญา
ในขณะทีค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็ นไปตามอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าซึ งมีอายุโดยเฉลีย 25 ปี
ดังนันหากไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ตน้ ทุนขายและบริ การจะไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
●

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารแสดงในงบการเงิน สําหรับงวด เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน
48.11 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนหน้าแสดงจํานวน 38.6 ล้านบาท โดยแสดงจํานวน
เพิมขึน 9.51 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 24.6 สาเหตุสําคัญคือ 1) ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับพนักงาน โดย
บริ ษทั ฯ ได้จา้ งงานบุคลากรทีมีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุ รกิจใหม่เพิมขึนหลายอัตรา อีกทังยังมุ่งวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน และธุ รกิจสตาร์ ทอัพทีมีทรัพย์สินทางปั ญญาและประสบการณ์ 2) ค่าธรรมเนียมวิชาชี พ
กลุ่มกิจการมีการจัดตังบริ ษทั ย่อยเพิมเติม เนืองจากบริ ษทั มีการขยายตัวของธุ รกิจให้เติบโตขึน ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ) ค่าธรรมเนียม อาทิ ค่าธรรมเนี ยมธนาคารเป็ นค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ
โครงการในต่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมอืน เป็ นค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการลงทะเบียนเพือยืนเสนอ
โครงการ ในต่างประเทศ

ต้ นทุนทางการเงิน
●

ต้นทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด เดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 จํานวน 37.04
ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดง จํานวน 23.86 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน
จํานวน 13.18 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 55.2 โดยมีสาเหตุสําคัญของการเพิมขึน เนืองจากกลุ่มกิจการ
มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิมเติม เพือพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรู ปแบบ
“Adder” และ เพือสนันสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ วันที
ทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ รวม
หนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2565
2,124.9
5,600.1
7,725.0
1,165.2
3,386.3
4,551.5
3,173.5
7,725.0

31 ธันวาคม 2564
1,364.3
5,085.7
6,450.0
876.8
2,487.2
3,364.0
3,086.0
6,450.0

เพิมขึน (ลดลง)

เปลียนแปลง

760.6
514.4
1,275.0
288.5
899.1
1,187.6
87.5
1,275.0
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●

สิ นทรัพย์ รวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 7,725.0 ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 6,450.0 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน
1,275.0 ล้านบาท หรื อ เพิมขึน ร้อยละ 19.8 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 2,124.9 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์
หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 1,364.3 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 760.6 ล้านบาท หรื อร้อยละ
55.8 โดยการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญนีมาจาก เมือวันที 10 มีนาคม 2565 ทีผ่านมา ทางบริ ษทั ฯได้ออกและ
เสนอขายหุ ้นกูค้ รังทีสอง จํานวน 1,000.00 ล้านบาท จุดประสงค์เพือนําไปใช้ในการลงทุนในโครงการทีอยู่
ระหว่างพัฒนา ระหว่างดําเนิ นการ และระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกอืนๆ หรื อโครงการอืนๆ ทีเกียวข้อง

●

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 5,600.1 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 5,085.7 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 514.4 ล้านบาท
หรื อเพิมขึน ร้อยละ 10.1 โดยการเพิมขึนนี เกิดจากสาเหตุสําคัญ คือ ส่ วนของ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของ
กลุ่มบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึงมีการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง
บนหลังคา (โซล่าร์ รูฟท็อป) และโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีเพิมขึนกว่า โครงการ
หนีสิ นรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนีสิ นรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 4,551.5 ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับหนีสิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 3,364.0 ล้านบาท โดยการเพิมขึนจํานวน
1,187.6 ล้านบาท หรื อ เพิมขึนร้อยละ 35.3 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
หนีสิ นหมุนเวียน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 1,165.2 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับหนีสิ น
หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 876.8 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 288.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ
32.9 โดยการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญมาจากโครงการระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง
บนหลังคา (โซล่าร์ รูฟท็อป) และโรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในต่างประเทศ ทีอยูใ่ นระหว่างการ
ก่อสร้างโรงงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 3,386.3 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับหนีสิ นไม่
หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 2,487.2 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 899.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ
36.2 โดยการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญมาจาก บริ ษทั ฯได้ออกหุน้ กู้ (Debenture) เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มกิจการ

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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●

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แสดงจํานวน 3,173.5 ล้านบาท เมือ
เปรี ยบเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 3,086.1 ล้านบาท โดยการ
เพิมขึนจํานวน 87.5 ล้านบาท หรื อ เพิมขึนร้อยละ 2.8 เนืองจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร
เพิมขึน และส่ วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

สุ รเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
(นายสุ รเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
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