บทวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สาหรับผลประกอบการประจาปี 2564
ของบริษัท ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564)
บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ขอวิเคราะห์และอธิบายผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมของบริ ษทั
ประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. สรุ ปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกิจ
3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเทศ
4. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานทางการเงิน
1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยและโลกถดถอยอย่า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ผ ล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ กลับมีทิศทางที่สวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึ้นอย่างยัง่ ยืน ทาให้มีรายได้รวมสาหรับ
งวด 9 เดื อน ปี 2564 เท่ากับ 708.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9% จากช่วงเดี ยวกันปี ก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ
419.6 ล้านบาท ลดลง 2.7% YoY มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 221.3 ล้านบาท ลดลง 13.4% YoY มีกาไรเบ็ดเสร็ จ 214.5 ล้านบาท ลดลง
เพียง 13.3% และมีอตั รากาไรสุทธิ 40.3%
รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ยังมาจากธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ (Solar Power Plant) ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้ าทั้งหมดมีการทาสัญญาผลิตและขายไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กบั รัฐวิสาหกิ จของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีกาลังการผลิตติดตั้ง (Installed
Capacity) รวม 297.04 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (EPC) ธุ รกิ จขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Private PPA) และธุ รกิ จ
จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Trading) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ ว แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู ้รายได้ อันเป็ นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว บริ ษทั ฯ ได้จา้ งงานบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่
เพิ่มขึ้นหลายอัตรา อีกทั้งยังมุ่งวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการจัดตั้งบริ ษทั ไพร์ ม เอ็กซ์ จากัด (PrimeX) และ
ควบรวมกิ จการธุ รกิ จสตาร์ ทอัพที่ มีทรั พย์สินทางปั ญญาและประสบการณ์เข้ามาร่ วมทางาน ทาให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โดยเฉพาะค่าเงินเดือนบุคลากร สูงขึ้นจากงวด 9 เดือนเดียวกันของปี ก่อน
ในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจบริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มวางแผนและศึกษาความเป็ นไปได้ในจัดเงินทุนจากตลาดตรา
สารหนี้ ต้ งั แต่ปี 2563 ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ขออนุมตั ิกรอบวงเงินในการออกตรา
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สารหนี้ จานวนไม่เกิ น 5,000 ล้านบาท จากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เป็ นผลสาเร็ จ และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2564 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-”แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริ ษทั ทริ ส เร
ตติ้ง จากัด ซึ่ งถือเป็ นระดับที่น่าลงทุน จากนั้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ จึงได้ออกและเสนอขายหุ ้นกูค้ รั้ง
ั ญา 2 ปี
แรก จานวน 500 ล้านบาท ประเภทหุน้ กูเ้ ป็ น “หุน้ กูร้ ะยะยาว ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู”้ มีอายุสญ
อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ผูจ้ ดั จาหน่าย ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด
(มหาชน) โดยมีนายทะเบียนหุน้ กูเ้ ป็ น ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ โกล
เบล็ก จากัด ทั้งนี้ สามารถสรุ ปได้วา่ การออกหุ ้นกูค้ รั้งแรกของบริ ษทั ฯ มียอดจองซื้ อเกินกว่าจานวนที่ออก ความสาเร็ จนี้ เป็ น
เครื่ องพิสูจน์ถึงศักยภาพในการจัดหาเงินลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
ในส่วนของแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลังงาน จากการประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ซึ่งประเทศไทยได้
นาเสนอวิสยั ทัศน์ นโยบายด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย โดยหนึ่งใน
นั้นเป็ นนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 50% ควบคู่กบั การส่งเสริ มพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสารอง
ภายใต้กรอบพลังงานแห่งชาติปี 2564 ซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับทางทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ที่ได้
นาเสนอทิศทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลก ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพให้ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
และการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมๆกับการส่งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้จากรายงานของ International Energy Agency (IEA) ในปี 2564 ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าทัว่ โลกคาดว่าจะ
เติบโตสูงขึ้น 3% หรื อประมาณ 700 TWh ซึ่งจะสูงขึ้นกว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในปี 2563 ซึ่ง 2 ใน 3 ของความต้องการ
ในการใช้ไฟฟ้าในปี 2654 มาจากทวีปเอเซีย โดยส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่เติบโตขึ้นของประเทศมหาอานาจ เช่น จีน และ
อินเดีย ซึ่งคาดว่าจะโตขึ้นจากปี 2563 ที่ 5.2% และ 3.6% ตามลาดับ รวมถึงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้องการในการใช้
ไฟฟ้าคาดว่าจะโตขึ้นจากปี 2563 ที่ 5.4% ทั้งนี้เอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั จัดว่าเป็ นหนึ่งในทวีปที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุด
ในรอบทศวรรษนี้
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ในส่วนของตลาดพลังงานสะอาด (Clean energy) จากรายงานของ IEA (World Energy Outlook 2564) ระบุวา่ ตั้งแต่ปี
2563 ถึงปี 2593 จะมีการเติบโตในตลาดของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีมูลค่าสูงถึง 27 ล้านล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2593
ซึ่งทวีปเอเซียจะเป็ นหนึ่งในประเทศที่ เติบโตมากที่สุดในตลาดนี้

2. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกิจ
บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชั้นนาในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งมุ่งมัน่ ที่จะใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาทาธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแก่สงั คมและสิ่ งแวดล้อม

โดยบริ ษทั ฯ

มีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้

2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจนี้ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทาสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กบั หน่วยงาน
ของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ซึ่ งมีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา มีกาลังผลิตติดตั้ง
รวม 297.04 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ในบางโครงการ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับหุ ้นส่ วนธุรกิจ ทาให้จากกาลังผลิตติดตั้งรวม 297.04 เมกะ
วัตต์ขา้ งต้น จะเป็ นกาลังผลิตติดตั้งที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 197.54 เมกะวัตต์
สาหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของ บริ ษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด โดยบริ ษทั จูปิ
เตอร์ เพาเวอร์ จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่ วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า (Adder) มีปริ มาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ และได้ดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว
ซึ่งการเข้าซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นการซื้ อธุรกิจ บริ ษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด จะนับเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไพร์ ม
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โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาในไตรมาส 3 นั้นทาง บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโครงการ (Repowering)
โดยการเปลี่ ยนอุปกรณ์ หลักรวมถึ งเปลี่ ยนรู ปแบบการยึดแผงจากเดิ มซึ่ งเอี ยงอยู่น่ิ งเป็ น Tracking System เพื่อสร้ างรายได้
เพิ่มขึ้น คาดการณ์แล้วเสร็ จภายในไตรมาส 4
ในส่วนของการพัฒนาโครงการในไต้หวันถึงสิ้นไตรมาส3ทางบริ ษทั ฯมีโครงการที่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์
ได้เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ จานวน 0.32 เมกะวัตต์ จากโครงการโซล่าร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงเรี ยน
โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 542.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 76.5% ของ
รายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ โดยสัดส่ วนรายได้ที่มาจากธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมลดลงเนื่ องจากมีการรับรู ้
รายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ที่ผา่ นมา
2.2 ธุ ร กิ จ รั บ เหมาติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บนหลั ง คา (Solar Rooftop Engineering,
Procurement, and Construction (EPC))
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั อัลเทอร์เนทีฟ วิชนั่ ส์ จากัด ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ มากกว่า 10 ปี เพื่อจัดตั้งและถือ
หุ ้นใหญ่ในกิจการร่ วมค้า ในนามบริ ษทั ไพร์ ม อัลเทอร์ เนทีฟ วิชน่ั ส์ จากัด เพื่อให้บริ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาครบวงจร ตั้งแต่การสารวจออกแบบ ดาเนินการติดตั้ง ไปจนถึงการบารุ งรักษา ซึ่งเป็ นระบบที่จะช่วยให้อาคารหรื อ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ มีการใช้ไฟฟ้ าสู งสามารถลดการซื้ อไฟฟ้ าจากส่ วนกลางได้ อันจะทาให้ธุรกิ จหรื อองค์กรที่ ติดตั้ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับในไตรมาส 3 ประจาปี 2564 นี้ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีการเริ่ ม
รับรู ้รายได้รวม 127.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 17.9% ของรายได้รวมบริ ษทั
2.3 ธุ รกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop PrivatePower Purchase Agreement (PPA))
ธุ รกิ จนี้ เป็ นการต่อยอดจากธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุ รกิ จรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาข้างต้น โดยเป็ นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กบั ลูกค้าที่มีศกั ยภาพในการที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนระบบให้ แล้ว
ขายไฟฟ้ าที่ ระบบผลิตได้ในราคาที่ ถูกกว่าอัตราค่าไฟที่ ลูกค้าซื้ อจากรั ฐในราคาปกติ ซึ่ งการทาสัญญาขายไฟฟ้ ากับองค์กร
เอกชน (Private-PPA) นี้ สามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น ทาข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทาสัญญาเช่าอุปกรณ์
ระบบกับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผูเ้ ล่นในธุ รกิ จนี้ ไม่มาก บริ ษทั ฯ จึ งมีความตั้งใจที่ จะเป็ นผูน้ าใน
อุตสาหกรรมนี้ และมุ่งมัน่ เฟ้นหาลูกค้าที่มีศกั ยภาพ เพื่อเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จในการเข้าทาสัญญาก่ อตั้งโครงการ Private-PPA ให้แก่ หลายๆ
หน่วยงาน รวมกาลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 4.34 MW ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ไพร์ ม เอสโค่ จากัด และ บริ ษทั ไพร์ ม โรด
รู ฟท็อป จากัด ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยโครงการใหม่ที่บริ ษทั ฯ ได้เริ่ ม
กระบวนการจัดตั้งโครงการได้แก่ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า โครงการ
เอ็กโค่แล็บ โครงการโรงพยาบาลตรังเวชกิจ และโครงการโรงพยาบาลิริเวช จันทบุรี โดยทางบริ ษทั ฯคาดการณ์วา่ โครงการ
ทั้งหมดนี้จะสามารถเริ่ มทาการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์กบั ทางลูกค้าได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายได้รวมจนถึงไตรมาส
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3 ที่ผ่านมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สามารถทาให้เกิดรายได้จานวน
3.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 0.5% ของรายได้รวมทั้งบริ ษทั
2.4 ธุรกิจจาหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ เกีย่ วกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
เช่นเดียวกับธุรกิจข้างต้น ธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานก็เป็ นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
ทั้งสอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สาหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรื อระบบผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาจานวนมาก ประกอบกับการเป็ นที่ รู้จกั และมี เครื อข่ายความร่ วมมื อในวงการพลังงาน
ทดแทนอย่างกว้างขว้าง จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่น้ ีข้ ึนมา
เนื่องด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์
ขาดแคลนวัตถุดิบของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทว่ั โลก บริ ษทั ฯได้เห็นโอกาสและร่ วมมือกับบริ ษทั JinkoSolar Holding Co., Ltd.
จากประเทศจีน ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตแผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้เป็ น
ผูจ้ าหน่ายสิ นค้าจากบริ ษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผล
ให้แก่ลูกค้าองค์กรของบริ ษทั ในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในไตรมาส 3 นี้ และจะเริ่ มขยายตลาดเข้าสู่ กลุ่มลูกค้า
รายย่อยในไตรมาส 4
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มศึ กษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิ จครอบคลุมกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนเกื อบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นระบบชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้ า ระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลงชี วมวล และระบบจัด
การพลังงานของอาคารและที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
สาหรั บไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ ธุ รกิ จจาหน่ ายวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ ยวกับพลังงานมี รายได้จานวน 29.5 ล้านบาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วน 4.2% ของรายได้รวมทั้งบริ ษทั โดยคาดว่ารายได้จากธุ รกิ จนี้ จะเติบโตขึ้นอีกในปี 2564 จากนโยบายสนับสนุ นของ
ภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ

3. วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเทศ
3.1 ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 113.6 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 133.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ขายไฟรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการที่ขายไฟรู ปแบบ Adder
สาหรับในไตรมาส 3 ปี 2564 โครงการรู ปแบบ FiT ที่บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็ นรายได้ 237.1 ล้าน
บาท ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder ที่บริ ษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 100 คิดเป็ นรายได้ 12.4 ล้านบาท ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder
ที่บริ ษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 30 มีรายได้จากส่วนแบ่งกาไร 231.5 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากโครงการทั้งสามประเภทแตกต่างจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนเพียงเล็กน้อย โดยโครงการรู ปแบบ FiT มีรายได้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปี ที่แล้ว 4.5% เนื่องจากค่า
แสงอาทิตย์ที่ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
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นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ท้ งั 3 ธุรกิจ (ที่ได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และธุรกิจจาหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ได้ริเริ่ มดาเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และในไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ รับรู ้รายได้จานวน 160.0
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 22.6% ของรายได้รวมทั้งบริ ษทั
3.2 ประเทศญีป่ นุ่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 34.3 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 42 เมกะวัตต์) โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่น เป็ นจานวนเงิน 24.5 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนถึง 100.3% เนื่ องจากบริ ษทั ได้เริ่ มรับ
เงินปั นผลจากโครงการ Nari ประเทศญี่ปุ่น ที่มาจากผลประกอบการปี 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริ ษทั ร่ วม ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
เป็ นจานวน 4,200 ล้านเยน (เทียบเท่า 1,260 ล้านบาท) ให้กบั บริ ษทั ภายนอก โดยรายการดังกล่าวมีกาหนดรับเงิน ภายในไตร
มาส4 ปี 2564 บริ ษทั ฯ ซึ่ งการรับรู ้รายการข้างต้นนั้น ทางบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนของเงินลงทุน คิดเป็ นร้อยละ 25
เทียบเท่ากับ 315 ล้านบาท
3.3 ประเทศไต้ หวัน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 46.7 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 46.7 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นสองส่วน คือโครงการที่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา ด้วยกาลังผลิตติดตั้งจานวน 40.5 เมกะวัตต์
และโครงการที่ได้รับการ COD เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จานวน 6.2 เมกะวัตต์
โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 33.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วกว่า 6.6%
ซึ่งมาจากการรับรู ้รายได้จากการ COD เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ จากส่วนที่กาลังพัฒนาอยู่ จึงทาให้ไตรมาส 3 ปี 2564 นี้มีการรับรู ้
รายได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ยังมีการเตรี ยมความพร้อมในการขยาย และริ เริ่ มโครงการ อื่นๆ ในประเทศ
ไต้หวัน เช่น โครงการ Xi Tong ซึ่งจะทาให้กิจการของบริ ษทั ในประเทศไต้หวันได้ขยายไปเป็ นวงกว้างมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
3.4 ประเทศกัมพูชา
เมื่อปลายปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์แห่ งชาติ (National Solar
Park) ที่มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีขนาดกาลังผลิต
ติดตั้ง 78 เมกะวัตต์ และขนาดกาลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ดาเนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนื่อง จน
สามารถลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการและซื้ อขายไฟฟ้ ากับรัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ มีสถาบัน
การเงิ นหลายแห่ งให้ความสนใจที่ จะให้สินเชื่ อโครงการกับโครงการนี้ โดยในเดื อนสิ งหาคม 2564 ทางบริ ษทั ฯได้เ ข้าท า
สัญญาจัดจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารชั้นนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ณ ปั จจุบนั
ทางบริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตก่ อสร้างโครงการจากหน่ วยงานที่ รับผิดชอบและได้เริ่ มเข้าพัฒนาพื้นที่ โครงการตามแผนการ
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ก่ อสร้ างเพื่อที่ จะสามารถเริ่ มการขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ได้ภายในเดื อนพฤศจิ กายน 2565 ตามแผนการพัฒนาและก่ อสร้ าง
โครงการ
4. ภาพรวมผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
หน่ วย: ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564

2563

เปลีย่ น
แปลง

Q3’64

Q2’64

Q3’63

y-on-y

เปลีย่ น

เปลีย่ น

แปลง

แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้จากการขาย

316.4

293.8

7.7%

112.6

105.1

104.0

7.1%

8.3%

รายได้จากการก่อสร้าง

127.0

25.7

394.2%

67.0

40.5

25.4

65.4%

163.8%

ต้นทุนขายและก่อสร้าง

(264.8)

(152.8)

(73.3%)

(124.8)

(80.0)

(72.2)

(56.0%)

(72.9%)

178.6

166.7

7.1%

54.8

65.6

57.2

(16.5%)

(4.2%)

9.4

3.7

154.1%

2.1

5.2

1.0

(59.6%)

110.0%

(132.9)

(85.5)

55.4%

(57.6)

(36.7)

(30.1)

56.9%

91.4%

(4.1)

2.6

(257.7%)

(0.9)

(1.8)

(0.2)

(50.0%)

(350.0%)

ต้นทุนทางการเงิน

(81.3)

(74.7)

8.8%

(30.0)

(27.4)

(24.4)

9.5%

23.0%

ส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม

255.9

241.9

5.8%

71.5

81.5

77.6

(12.3%)

(7.9%)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

225.6

254.7

(11.4%)

39.9

86.4

81.1

(53.8%)

(50.8%)

ภาษีเงินได้

(4.3)

0.9

(577.8%)

(3.9)

(0.1)

0.5

3,800.00%

(880.0%)

กาไรสาหรับงวด

221.3

255.6

(13.4%)

36.0

86.3

81.6

(58.3%)

(55.9%)

ส่ วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่

374.5

374.1

0.1%

194.1

81.9

204.5

137.0%

(5.1%)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

214.5

247.4

(13.3%)

6.7

72.2

5.7

(90.7%)

17.5%

ส่ วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่

367.7

365.9

0.5%

164.9

67.8

128.6

143.2%

28.2%

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

สาหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั ฯ รายงานผลกาไรสุ ทธิ จานวน 221.3 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ของปี ก่อน จานวน 255.6 ล้านบาท ลดลงจานวน 34.3 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.4 สาเหตุสาคัญมาจาก กลุ่มกิจการมี
รายการพิเศษ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time) เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าควบรวมกลุ่มกิจการกาลังเติบโต ใน
ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจากกิจการดังกล่าว แต่ในขณะที่กลุ่ม
กิจการ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น กลุ่มกิจการ ยังคงมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ที่เติบโตขึ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 394.2 ถึงแม้วา่
สภาพเศรษฐกิจทัว่ โลกนั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิ จทั่ว
โลก และความต้องการในการใช้พลังงานในปั จจุบนั รวมทั้งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สินค้าที่ใช้ในการ
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ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและมองเห็นแนวโน้มราคากลับมาเป็ นปกติ
ในปี ข้างหน้า
ตารางจาแนกรายได้ จากการจาหน่ ายไฟฟ้ าแยกตามโครงการและส่ วนแบ่ งกาไรในบริษัทร่ วม
หน่ วย: ล้ านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564

2563

เปลีย่ น
แปลง

Q3’64

Q2’64

Q3’63

y-on-y

เปลีย่ น

เปลีย่ น

แปลง

แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้ จากการขาย

316.4

293.7

7.7%

112.5

105.1

104.0

7.0%

8.2%

รายได้ จากการก่ อสร้ าง

127.0

25.7

394.2%

67.0

40.6

25.4

65.0%

163.8%

ส่ วนแบ่ งกาไรในบริษัทร่ วม

256.0

242.0

5.8%

71.6

81.5

77.7

(12.1%)

(7.9%)

9.5

3.7

156.8%

2.2

5.1

0.9

(56.9%)

144.4%

-

2.6

100%

-

-

-

-

708.9

567.7

24.9%

253.3

232.3

208.0

9.0%

รายได้ อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมรายได้

21.8%

รายได้ จากการดาเนินงาน
● บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงในงบการเงินรวมจานวน 253.3 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงรายได้รวมจานวน 208.0 ล้านบาท และมีรายได้รวมสาหรับ
งวด 9 เดื อน แสดงจานวน 708.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 เมื่อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่ แสดงรายได้ร วม
567.7 ล้านบาท โดยสรุ ปตามส่วนงานดังต่อไปนี้
1. ส่ วนงานผลิตและจาหน่ วยกระแสไฟฟ้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้ า แสดงในงบการเงินรวมสาหรับ 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 112.5
ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 104.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และสาหรับงวด 9
เดื อน แสดงจานวน 316.4 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันกับปี ก่ อนแสดงจานวน 293.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
หน่ วย: ล้านบาท
รายการ

2564

2563

เปลีย่ น
แปลง

Q3’64

Q2’64

Q3’63

y-on-y

เปลีย่ น

เปลีย่ น

แปลง

แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

286.9

280.1

2.4%

91.3

98.0

90.3

(6.9%)

1.1%

- ในประเทศ

253.0

248.3

1.9%

78.2

86.7

78.7

(9.8%)

(0.6%)

33.9

31.8

6.6%

13.1

11.3

11.6

15.9

12.9

- ต่ างประเทศ (ไต้ หวัน)
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1.1 รายได้ จากการขายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้การจาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ซึ่งมีอตั รารับซื้อ
ไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (“รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทยรู ปแบบ
FiT”) โรงงานไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ภายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวัตต์ และ โรงงานไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ต่างประเทศ ขนาด 6.20 เมกะวัตต์
ประเทศไทย
สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 253.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
แสดงจานวน 248.3 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 การเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสาคัญมาจาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์
จากัด (“JUPITER”) ด้วยการรวมธุรกิจ (“M&A”) โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบน
พื้นดินในระบบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวัตต์
สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน)
สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 33.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
แสดงจานวน 31.8 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เนื่องจากมีการจาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ที่เพิ่มขึ้น จานวน 0.32 เมกะวัตต์ จากโซล่าร์รูฟท็อป
2. รายได้ จากการก่ อสร้ างและบริการ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการให้บริ การด้านการก่อสร้างงานติดตั้งแผงโซล่าร์ เซลล์บนหลังคา
และอื่นๆ แสดงในงบการเงิน สาหรับ 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 127.0 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจานวน 25.7 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 101.3 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
394.2 มีสาเหตุมาจาก ในปี ระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการเติบโตในส่วนของงานก่อสร้างและบริ การ กว่า 13 โครงการ จากการ
ที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาก่อสร้างให้กบั หน่วยงานของรัฐ และ ภาคเอกชน
3. รายได้ จากการจาหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ เกีย่ วกับพลังงาน
บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม (บริ ษทั ไพร์ ม โรด กรุ๊ ป จากัด) เริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ ยวกับพลังงาน ใน
รู ปแบบ สัญญาซื้ อขายอุปกรณ์ สาหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และ อื่นๆ ให้แก่ บุคคล
นิ ติบุคคล เริ่ มมีการรับรู ้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 เป็ นจานวน 29.5 ล้านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัยของปี ก่อน
แสดงจานวน 13.7 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 15.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.3
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ส่ วนแบ่ งกาไรในบริษัทร่ วม
● ส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 256.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 242.0 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 14.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.8 ซึ่งส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วย
1. ส่ วนแบ่งกาไรที่ ได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทยซึ่ งมีอตั รารับซื้ อ
ไฟฟ้าในรู ปแบบส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่ วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรู ปแบบ Adder”)
2. ส่ วนแบ่ งกาไรที่ ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ ปุ่น ซึ่ งมี อตั รารั บซื้ อไฟฟ้ าใน
รู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่ วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรู ปแบบ
FiT”)
รายได้ อื่น
● สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 9.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจานวน 3.7 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 156.8 เหตุมาจาก กาไรจาก
การต่อรองราคาซื้ อกิจการ ของบริ ษทั ย่อย ภายในกลุ่มกิจการ 2 บริ ษทั และมีการเคลมประกันค่าความเสี ยหาย จากเหตุภยั
พิบตั ิทางธรรมชาติ ของโครงการ KTM07จึงส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
ต้ นทุนขายและต้นทุนก่ อสร้ าง
● ต้นทุนขายของบริ ษทั สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 264.8 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 152.8 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 112.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73.3 การ
เพิ่มขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างที่รับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริ การตามงวดงาน
ก่อสร้างที่เพิม่ ขึ้น
● ต้น ทุ น ขายและบริ การของบริ ษทั ประกอบด้ว ย (1) ค่ า เสื่ อ มราคาและค่า ตัดจาหน่ า ย (2) ค่ า จ้า งดู แ ลและบารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) (3) ต้นทุนจากการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน และ (4) ต้นทุนรับเหมา
ก่อสร้าง และต้นทุนอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้านั้นมีลกั ษณะคงที่ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญาโดยมีการปรับอัตราเติบโตที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะที่ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็ นไปตาม
อายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าซึ่ งมีอายุโดยเฉลี่ย 25 ปี ดังนั้นหากไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ตน้ ทุนขายและบริ การจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
● ค่าใช้จ่ายในการบริ หารแสดงในงบการเงิน สาหรับงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 132.9 ล้าน
บาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 85.5 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 47.4 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 55.4 สาเหตุสาคัญคือ การเพิ่มขึ้นในส่ วนของค่าใช้จ่ายที่เกียวข้องกับการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงานและ
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การปรับฐานเงิ นเดื อนประจาปี และ มีค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นครั้งเดี ยว (One-time) เพื่อรองรับธุ รกิ จที่ กาลังเติบโต เกี่ ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology)
ต้ นทุนทางการเงิน
● ต้นทุ นทางการเงิ นแสดงในงบการเงิ นรวม สาหรั บงวด 9 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 จานวน 81.3 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดง จานวน 74.7 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้นจานวน 6.6 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 8.8 โดยมีสาเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกลุ่มกิจการมีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ในรู ปแบบ “Adder” และ เพื่อสนันสนุ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่ วย: ล้านบาท
ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม

เพิม่ ขึน้

2563

(ลดลง)

เปลีย่ นแปลง

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

1,783.8

1,110.8

673.0

60.6%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5,278.0

4,727.1

550.9

11.7%

สินทรัพย์รวม

7,061.8

5,837.9

1,223.9

21.0%

หนี้ สินหมุนเวียน

1,406.0

1,052.2

353.8

33.6%

หนี้ สินไม่หมุนเวียน

2,467.9

1,968.8

499.1

25.4%

หนีส้ ินรวม

3,873.9

3,021.0

852.9

28.2%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,187.9

2,816.9

371.0

13.2%

หนีส้ ิ นรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,061.8

5,837.9

1,223.9

21.0%

● สินทรัพย์ รวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 7,061.8 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 5,837.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,223.9 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 21.0 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 1,783.8 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ
31 ธันวาคม 2563แสดงจานวน 1,110.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 673.0 ล้านบาท หรื อร้อยละ 60.6 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมี
สาระสาคัญมาจาก เงินสดที่เพิ่มขึ้น (จากการออกหุน้ กู)้ ,ลูกหนี้การค้าของกลุ่มกิจการ และเช็คค้ าประกันการก่อสร้าง ของ
โครงการในต่างประเทศ (ไต้หวัน)
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 แสดงจ านวน 5,278.0 ล้า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 4,727.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 550.9 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ่้ น ร้อยละ 11.7
โดยการเพิ่มขึ้นจากสาระสาคัญ 2 ส่วน
1) ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ เมื่ อ วัน ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2564 เข้า ซื้ อ กิ จ การที่ ด าเนิ น งานธุ ร กิ จ ด้า นเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมดิ จิตลั โดยครอบคลุมทั้งด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction
Services) งานให้บริ การระบบบริ หารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS) ในรู ปแบบ Internet of Things
(loT) และงานด้านที่ปรึ กษาโซลูชนั่ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Energy Efficiency) รวมจานวน
3 บริ ษทั และ โครงการในต่างประเทศ ที่มีการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น มากกว่า
42 โครงการ
2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์บางส่ วนใช้ชาระหนี้ สินบางส่ วนตามสัญญาจองหุ ้นเพิ่มทุน ทาให้รายการ
ทรัพย์สินตามสัญญาจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน และลูกหนี้ จากการค้ าประกันมูลค่าเงิ นลงทุน โดยการจัดประเภทรายการใหม่
รวมถึงบริ ษทั ย่อย ของกลุ่มกิจการ ได้ซ้ือหน่วยลงทุน ในต่างประเทศ
● หนีส้ ินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 3,873.9 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี้สิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 3,021.0 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นจานวน 852.9 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ
28.2 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
หนี้ สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 1,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 353.8 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 33.6 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสาคัญมาจาก เช็คค้ าประกันการก่อสร้าง ของโครงการในต่างประเทศ (ไต้หวัน)
และ บริ ษทั ฯ ได้กเู้ งินจากสถาบันการเงิน เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรู ปแบบ “Adder”
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 2,467.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 499.1 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 25.4 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสาคัญมาจาก บริ ษทั ฯได้ออกจาหน่วยหุน้ กู้ (Debenture) เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มกิจการ
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● ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงจานวน 3,187.9 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 2,816.9 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นจานวน 371.1 ล้านบาท
หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น และส่ วนเกิ นทุนจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม

สุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์
(นายสุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

13

