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บทวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2564 

ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

(ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564) 

 

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ขอวเิคราะห์และอธิบายผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษทั
ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยมีเน้ือหาแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้ของอุตสาหกรรม 

2. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกิจ 

3. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเทศ 

4. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 

1. สรุปภาพรวมธุรกจิและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเน่ือง แต่ผล
ประกอบการของบริษทัฯ กลบัมีทิศทางท่ีสวนกระแส โดยผลประกอบการไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยืน ท าให้มีรายไดร้วมส าหรับ
งวด 9 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 708.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.9% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากบั 
419.6 ลา้นบาท ลดลง 2.7% YoY มีก าไรสุทธิเท่ากบั 221.3 ลา้นบาท ลดลง 13.4% YoY มีก าไรเบ็ดเสร็จ 214.5 ลา้นบาท ลดลง
เพียง 13.3% และมีอตัราก าไรสุทธิ 40.3% 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ยงัมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (Solar Power Plant) ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท าสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กบัรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ประเทศไทย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และกมัพูชา และมีก าลงัการผลิตติดตั้ง (Installed 

Capacity) รวม 297.04 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคา (EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา (Private PPA) และธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน (Trading) ยงัคงเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่อาจมีความล่าชา้ในการรับรู้รายได ้อนัเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควดิ-19  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว บริษทัฯ ไดจ้า้งงานบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาพฒันาธุรกิจใหม่
เพ่ิมข้ึนหลายอตัรา อีกทั้งยงัมุ่งวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นพลงังานผ่านการจดัตั้งบริษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จ ากดั (PrimeX) และ
ควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอพัท่ีมีทรัพยสิ์นทางปัญญาและประสบการณ์เขา้มาร่วมท างาน ท าให้ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
โดยเฉพาะค่าเงินเดือนบุคลากร สูงข้ึนจากงวด 9 เดือนเดียวกนัของปีก่อน 

 

ในดา้นการจดัหาเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจบริษทัฯ ไดริ้เร่ิมวางแผนและศึกษาความเป็นไปไดใ้นจดัเงินทุนจากตลาดตรา
สารหน้ีตั้งแต่ปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดข้ออนุมติักรอบวงเงินในการออกตรา
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สารหน้ีจ านวนไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เป็นผลส าเร็จ และเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2564 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการรับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั “BBB-”แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” จากบริษทั ทริส เร
ตติ้ง จ ากดั ซ่ึงถือเป็นระดบัท่ีน่าลงทุน จากนั้นเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ จึงไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ัง
แรก จ านวน 500 ลา้นบาท ประเภทหุน้กูเ้ป็น “หุน้กูร้ะยะยาว ไม่ดอ้ยสิทธ์ิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู”้ มีอายสุญัญา 2 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี ผูจ้ดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั 
(มหาชน) โดยมีนายทะเบียนหุน้กูเ้ป็น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์โกล
เบล็ก จ ากดั ทั้งน้ีสามารถสรุปไดว้า่ การออกหุ้นกูค้ร้ังแรกของบริษทัฯ มียอดจองซ้ือเกินกวา่จ านวนท่ีออก ความส าเร็จน้ีเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ถึงศกัยภาพในการจดัหาเงินลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในส่วนของแนวโนม้ของอุตสาหกรรมพลงังาน จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นพลงังาน และการประชุมอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง คร้ังท่ี 39 (The 39th ASEAN Ministers on Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM) ซ่ึงประเทศไทยได้
น าเสนอวสิยัทศัน์ นโยบายดา้นการเปล่ียนผา่นทางพลงังาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องไทย โดยหน่ึงใน
นั้นเป็นนโยบายในการเพ่ิมสดัส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 50% ควบคู่กบัการส่งเสริมพฒันาระบบกกัเก็บพลงังานส ารอง
ภายใตก้รอบพลงังานแห่งชาติปี 2564  ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกบัทางทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหวา่งประเทศ (IRENA) ท่ีได้
น าเสนอทิศทางการเปล่ียนผา่นทางพลงังานโลก ซ่ึงมุ่งเนน้การสร้างเสถียรภาพใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากข้ึน 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวยีนไปพร้อมๆกบัการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ      

 

ทั้งน้ีจากรายงานของ International Energy Agency (IEA) ในปี 2564 ความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าทัว่โลกคาดวา่จะ
เติบโตสูงข้ึน 3% หรือประมาณ 700 TWh ซ่ึงจะสูงข้ึนกวา่ความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าในปี 2563 ซ่ึง 2 ใน 3 ของความตอ้งการ
ในการใชไ้ฟฟ้าในปี 2654 มาจากทวปีเอเซีย โดยส่วนใหญ่มาจากความตอ้งการท่ีเติบโตข้ึนของประเทศมหาอ านาจ เช่น จีน และ
อินเดีย ซ่ึงคาดวา่จะโตข้ึนจากปี 2563 ท่ี 5.2% และ 3.6% ตามล าดบั รวมถึงในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ความตอ้งการในการใช้
ไฟฟ้าคาดวา่จะโตข้ึนจากปี 2563 ท่ี 5.4% ทั้งน้ีเอเซียตะวนัออกเฉียงใตย้งัจดัวา่เป็นหน่ึงในทวปีท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงท่ีสุด
ในรอบทศวรรษน้ี 
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ในส่วนของตลาดพลงังานสะอาด (Clean energy) จากรายงานของ IEA (World Energy Outlook 2564) ระบุวา่ตั้งแตปี่ 
2563 ถึงปี 2593 จะมีการเติบโตในตลาดของเทคโนโลยพีลงังานสะอาดท่ีมีมูลค่าสูงถึง 27 ลา้นลา้น ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2593 

ซ่ึงทวปีเอเซียจะเป็นหน่ึงในประเทศท่ี เติบโตมากท่ีสุดในตลาดน้ี 

 

 
 

2. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกจิ 

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจพลงังานสะอาด ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมมาท าธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืแก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ มีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ และไดข้ยายธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดอีกกวา่ 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี  

 

 

2.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Power Plant) 

ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท าสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงมีโครงการในประเทศไทย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และกมัพูชา มีก าลงัผลิตติดตั้ง
รวม 297.04 เมกะวตัต ์ทั้งน้ีในบางโครงการ บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบัหุ้นส่วนธุรกิจ ท าให้จากก าลงัผลิตติดตั้งรวม 297.04 เมกะ
วตัตข์า้งตน้ จะเป็นก าลงัผลิตติดตั้งท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ (Equity Installed Capacity) อยู ่197.54 เมกะวตัต ์ 

ส าหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 น้ี บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จ ากดั โดยบริษทั จูปิ
เตอร์ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินในระบบส่วนเพ่ิมราคารับ
ซ้ือไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวตัต ์และไดด้ าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวเป็นการซ้ือธุรกิจ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จ ากดั จะนบัเป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ยของบริษทั ไพร์ม 
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โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อมาในไตรมาส 3 นั้นทาง บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ (Repowering) 

โดยการเปล่ียนอุปกรณ์หลกัรวมถึงเปล่ียนรูปแบบการยึดแผงจากเดิมซ่ึงเอียงอยู่น่ิงเป็น Tracking System เพื่อสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน คาดการณ์แลว้เสร็จภายในไตรมาส 4 

ในส่วนของการพฒันาโครงการในไตห้วนัถึงส้ินไตรมาส3ทางบริษทัฯมีโครงการท่ีสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ไดเ้พ่ิมข้ึนอีก 2 โครงการ จ านวน 0.32  เมกะวตัต ์จากโครงการโซล่าร์รูฟท็อปบนหลงัคาโรงเรียน 

โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัฯ มีรายไดร้วม 542.8 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 76.5% ของ
รายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ โดยสัดส่วนรายไดท่ี้มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยรวมลดลงเน่ืองจากมีการรับรู้
รายไดเ้พ่ิมเติมจากธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ในปี 2563 ท่ีผา่นมา  

 

2.2  ธุรกิจ รับ เหมาติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต ย์บนหลังคา  (Solar Rooftop Engineering, 

Procurement, and Construction (EPC))  

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั อลัเทอร์เนทีฟ วชิัน่ส์ จ ากดั ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมากกวา่ 10 ปี เพ่ือจดัตั้งและถือ
หุ้นใหญ่ในกิจการร่วมคา้ ในนามบริษทั ไพร์ม อลัเทอร์เนทีฟ วิชัน่ส์ จ ากดั เพ่ือให้บริการติดตั้งระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาครบวงจร ตั้งแต่การส ารวจออกแบบ ด าเนินการติดตั้ง ไปจนถึงการบ ารุงรักษา  ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะช่วยใหอ้าคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถลดการซ้ือไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ อนัจะท าให้ธุรกิจหรือองค์กรท่ีติดตั้ง
สามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

ส าหรับในไตรมาส 3 ประจ าปี 2564 น้ี ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามีการเร่ิม
รับรู้รายไดร้วม 127.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 17.9% ของรายไดร้วมบริษทั 

 

2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop Private-

Power Purchase Agreement (PPA)) 

ธุรกิจน้ีเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาขา้งตน้ โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการท่ีบริษทัฯ จะลงทุนระบบให ้แลว้
ขายไฟฟ้าท่ีระบบผลิตไดใ้นราคาท่ีถูกกว่าอตัราค่าไฟท่ีลูกคา้ซ้ือจากรัฐในราคาปกติ ซ่ึงการท าสัญญาขายไฟฟ้ากบัองค์กร
เอกชน (Private-PPA) น้ี สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น ท าขอ้ตกลงใหส่้วนลดค่าไฟจากอตัราปกติ และท าสญัญาเช่าอุปกรณ์
ระบบกบับริษทัฯ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีผูเ้ล่นในธุรกิจน้ีไม่มาก บริษทัฯ จึงมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูน้ าใน
อุตสาหกรรมน้ี และมุ่งมัน่เฟ้นหาลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือเขา้ไปเสนอการลงทุนใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการเขา้ท าสัญญาก่อตั้งโครงการ Private-PPA ให้แก่หลายๆ 
หน่วยงาน รวมก าลงัผลิตติดตั้งเท่ากบั 4.34 MW ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั ไพร์ม เอสโค่ จ ากดั และ บริษทั ไพร์ม โรด 
รูฟท็อป จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ยของบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยโครงการใหม่ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
กระบวนการจดัตั้งโครงการไดแ้ก่ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเกา้ โครงการ
เอ็กโค่แล็บ โครงการโรงพยาบาลตรังเวชกิจ และโครงการโรงพยาบาลิริเวช จนัทบุรี โดยทางบริษทัฯคาดการณ์วา่โครงการ
ทั้งหมดน้ีจะสามารถเร่ิมท าการซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยก์บัทางลูกคา้ไดภ้ายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยรายไดร้วมจนถึงไตรมาส 
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3 ท่ีผ่านมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา สามารถท าใหเ้กิดรายไดจ้ านวน 
3.5 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 0.5% ของรายไดร้วมทั้งบริษทั 

 

 

     2.4  ธุรกจิจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบัพลงังาน  (Power-related Material and Equipment Trading) 

เช่นเดียวกบัธุรกิจขา้งตน้ ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังานก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลกัและธุรกิจใหม่
ทั้งสอง เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์รือระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาจ านวนมาก ประกอบกับการเป็นท่ีรู้จกัและมีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลงังาน
ทดแทนอยา่งกวา้งขวา้ง จึงเลง็เห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่น้ีข้ึนมา 

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนไดมี้การขยายตวัอยา่งมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ประกอบกบัสถานการณ์
ขาดแคลนวตัถุดิบของอุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ทัว่โลก บริษทัฯไดเ้ห็นโอกาสและร่วมมือกบับริษทั JinkoSolar Holding Co., Ltd. 

จากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็น
ผูจ้  าหน่ายสินคา้จากบริษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพ่ือจดัหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผล
ให้แก่ลูกคา้องคก์รของบริษทัในการพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นไตรมาส 3 น้ี และจะเร่ิมขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มลูกคา้
รายยอ่ยในไตรมาส 4  

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจครอบคลุมกลุ่มวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
พลงังานทดแทนเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลงชีวมวล และระบบจดั
การพลงังานของอาคารและท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 น้ี ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกับพลงังานมีรายไดจ้ านวน 29.5 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วน 4.2% ของรายไดร้วมทั้งบริษทั โดยคาดว่ารายไดจ้ากธุรกิจน้ีจะเติบโตข้ึนอีกในปี 2564 จากนโยบายสนับสนุนของ
ภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

3. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเทศ 

3.1 ประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 113.6 เมกะวตัต ์ (ก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 133.3 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีขายไฟรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการท่ีขายไฟรูปแบบ Adder  

ส าหรับในไตรมาส 3 ปี 2564 โครงการรูปแบบ FiT ท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็นรายได ้237.1 ลา้น
บาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder ท่ีบริษทัถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 คิดเป็นรายได ้12.4 ลา้นบาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder 

ท่ีบริษทัถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 30 มีรายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไร 231.5 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากโครงการทั้งสามประเภทแตกต่างจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย โดยโครงการรูปแบบ FiT มีรายไดล้ดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีแลว้ 4.5% เน่ืองจากค่า
แสงอาทิตยท่ี์ลดลงโดยเฉล่ียประมาณ 5% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้   
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นอกจากน้ี ธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ (ท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้) ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา และธุรกิจจ าหน่าย
วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน  ไดริ้เร่ิมด าเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และในไตรมาส 3 ปี 2564 น้ี รับรู้รายไดจ้ านวน 160.0 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 22.6% ของรายไดร้วมทั้งบริษทั 

 

3.2 ประเทศญีปุ่่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 34.3 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 42 เมกะวตัต)์ โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ านวนเงิน 24.5 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนถึง 100.3% เน่ืองจากบริษทัไดเ้ร่ิมรับ
เงินปันผลจากโครงการ Nari ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมาจากผลประกอบการปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บริษทัร่วม ไดข้ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น 

เป็นจ านวน 4,200 ลา้นเยน (เทียบเท่า 1,260 ลา้นบาท) ให้กบับริษทัภายนอก โดยรายการดงักล่าวมีก าหนดรับเงิน ภายในไตร
มาส4 ปี 2564 บริษทัฯ ซ่ึงการรับรู้รายการขา้งตน้นั้น ทางบริษทัฯ จะรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนของเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 25 

เทียบเท่ากบั 315 ลา้นบาท 

 

3.3 ประเทศไต้หวนั 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไตห้วนั ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 46.7 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 46.7 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นสองส่วน คือโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา ดว้ยก าลงัผลิตติดตั้งจ านวน 40.5 เมกะวตัต ์
และโครงการท่ีไดรั้บการ COD เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จ านวน 6.2 เมกะวตัต ์ 

โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการในไตห้วนักวา่ 33.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้กวา่ 6.6% 

ซ่ึงมาจากการรับรู้รายไดจ้ากการ COD เพ่ิมข้ึนอีก 2 โครงการ จากส่วนท่ีก าลงัพฒันาอยู ่จึงท าใหไ้ตรมาส 3 ปี 2564 น้ีมีการรับรู้
รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในปี 2564 บริษทัยงัมีการเตรียมความพร้อมในการขยาย และริเร่ิมโครงการ อ่ืนๆ ในประเทศ
ไตห้วนั เช่น โครงการ Xi Tong ซ่ึงจะท าใหกิ้จการของบริษทัในประเทศไตห้วนัไดข้ยายไปเป็นวงกวา้งมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 

3.4 ประเทศกมัพูชา 

เม่ือปลายปี 2562 บริษทัฯ ไดช้นะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งชาติ (National Solar 

Park) ท่ีมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีขนาดก าลงัผลิต
ติดตั้ง 78 เมกะวตัต ์และขนาดก าลงัผลิตตามสญัญา 60 เมกะวตัต ์โดยไดด้ าเนินการประสานงานพฒันาโครงการมาต่อเน่ือง จน
สามารถลงนามสัญญาการพฒันาโครงการและซ้ือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาลกัมพูชาไดใ้นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีมีสถาบนั
การเงินหลายแห่งให้ความสนใจท่ีจะให้สินเช่ือโครงการกบัโครงการน้ี โดยในเดือนสิงหาคม 2564  ทางบริษทัฯไดเ้ขา้ท า
สญัญาจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างและสญัญากูย้มืเงินจากธนาคารชั้นน าเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาและก่อสร้างโครงการ ณ ปัจจุบนั
ทางบริษทัไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและไดเ้ร่ิมเขา้พฒันาพ้ืนท่ีโครงการตามแผนการ
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ก่อสร้างเพ่ือท่ีจะสามารถเร่ิมการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามแผนการพฒันาและก่อสร้าง
โครงการ 

 

4. ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

       หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 
เปลีย่น 
แปลง 

Q3’64 Q2’64 Q3’63 
เปลีย่น 
แปลง 

เปลีย่น 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 

รายไดจ้ากการขาย 316.4  293.8  7.7% 112.6 105.1 104.0 7.1% 8.3% 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 127.0 25.7 394.2% 67.0 40.5 25.4 65.4% 163.8% 

ตน้ทุนขายและก่อสร้าง (264.8) (152.8) (73.3%) (124.8) (80.0) (72.2) (56.0%) (72.9%) 

ก าไรขั้นต้น 178.6  166.7  7.1% 54.8 65.6 57.2 (16.5%) (4.2%) 

             

รายไดอ่ื้น 9.4  3.7  154.1%  2.1 5.2 1.0 (59.6%) 110.0% 

ค่าใชจ่้ายบริหาร (132.9) (85.5) 55.4% (57.6) (36.7) (30.1) 56.9%      91.4% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (4.1) 2.6 (257.7%) (0.9) (1.8) (0.2) (50.0%)      (350.0%) 

ตน้ทุนทางการเงิน (81.3) (74.7) 8.8% (30.0) (27.4) (24.4) 9.5% 23.0% 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 255.9 241.9  5.8%  71.5 81.5 77.6 (12.3%)      (7.9%) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 225.6  254.7  (11.4%)  39.9 86.4 81.1 (53.8%)      (50.8%) 

ภาษีเงินได ้ (4.3) 0.9  (577.8%) (3.9) (0.1) 0.5 3,800.00% (880.0%) 

ก าไรส าหรับงวด 221.3  255.6  (13.4%)  36.0 86.3 81.6 (58.3%)      (55.9%) 

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 374.5 374.1 0.1% 194.1 81.9 204.5 137.0%      (5.1%) 

         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 214.5 247.4 (13.3%) 6.7 72.2 5.7 (90.7%)      17.5% 

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 367.7 365.9 0.5% 164.9 67.8 128.6 143.2%      28.2% 

 

ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัฯ รายงานผลก าไรสุทธิจ านวน 221.3 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ของปีก่อน จ านวน 255.6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 34.3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 สาเหตุส าคญัมาจาก กลุ่มกิจการมี
รายการพิเศษ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (One-time) เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเขา้ควบรวมกลุ่มกิจการก าลงัเติบโต ใน
ธุรกิจนวตักรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจากกิจการดงักล่าว  แต่ในขณะท่ีกลุ่ม
กิจการ มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน กลุ่มกิจการ ยงัคงมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีเติบโตข้ึน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 394.2 ถึงแมว้า่
สภาพเศรษฐกิจทัว่โลกนั้นไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่ว
โลก และความตอ้งการในการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั รวมทั้งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สินคา้ท่ีใชใ้นการ
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ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีราคาสูงข้ึน บริษทัฯ ยงัคงสามารถควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างและมองเห็นแนวโนม้ราคากลบัมาเป็นปกติ
ในปีขา้งหนา้   
ตารางจ าแนกรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 

       หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 
เปลีย่น 
แปลง 

Q3’64 Q2’64 Q3’63 
เปลีย่น 
แปลง 

เปลีย่น 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 

รายได้จากการขาย 316.4 293.7 7.7% 112.5 105.1 104.0 7.0% 8.2% 

รายได้จากการก่อสร้าง 127.0 25.7 394.2% 67.0 40.6 25.4 65.0% 163.8% 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 256.0 242.0 5.8% 71.6 81.5 77.7 (12.1%) (7.9%) 

รายได้อ่ืน 9.5 3.7 156.8% 2.2 5.1 0.9 (56.9%) 144.4% 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น - 2.6 100% - - - -  

รวมรายได้ 708.9 567.7 24.9% 253.3 232.3 208.0 9.0% 21.8% 

 

รายได้จากการด าเนินงาน 

● บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 253.3 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.8 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงรายไดร้วมจ านวน 208.0 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมส าหรับ
งวด 9 เดือน แสดงจ านวน 708.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.9 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีแสดงรายได้รวม 
567.7 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานดงัต่อไปน้ี 

1. ส่วนงานผลติและจ าหน่วยกระแสไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมส าหรับ 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 112.5 

ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 104.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2  และส าหรับงวด 9 

เดือน แสดงจ านวน 316.4 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 293.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน       
ร้อยละ 7.7 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 

       หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 2564 2563 
เปลีย่น 
แปลง 

Q3’64 Q2’64 Q3’63 
เปลีย่น 
แปลง 

เปลีย่น 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 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%) 

- ต่างประเทศ (ไต้หวนั) 33.9 31.8 6.6% 13.1 11.3 11.6 15.9 12.9 



 

 

 

บริษทั ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 9 

 

 

1.1  รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์   
รายไดก้ารจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ซ่ึงมีอตัรารับซ้ือ

ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัยอ่ย (“รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทยรูปแบบ 
FiT”)  โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยภ์ายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวตัต์  และ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ต่างประเทศ ขนาด 6.20 เมกะวตัต ์

 

ประเทศไทย 

ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 253.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
แสดงจ านวน 248.3 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 4.7 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 การเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุส าคญัมาจาก เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ 
จ ากดั (“JUPITER”) ดว้ยการรวมธุรกิจ (“M&A”)  โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบน
พ้ืนดินในระบบอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวตัต ์ 

 

สาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั) 

ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 33.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
แสดงจ านวน 31.8 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 2.1 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 เน่ืองจากมีการจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยท่ี์เพ่ิมข้ึน จ านวน 0.32  เมกะวตัต ์จากโซล่าร์รูฟท็อป  

2. รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการให้บริการดา้นการก่อสร้างงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลลบ์นหลงัคา 
และอ่ืนๆ แสดงในงบการเงิน ส าหรับ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 127.0 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจ านวน 25.7 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 101.3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
394.2 มีสาเหตุมาจาก ในปีระหวา่งปี 2564 บริษทัฯ มีการเติบโตในส่วนของงานก่อสร้างและบริการ กวา่ 13 โครงการ จากการ
ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาก่อสร้างใหก้บัหน่วยงานของรัฐ และ ภาคเอกชน  

 

3. รายได้จากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบัพลงังาน 

 บริษทัย่อยในกลุ่ม (บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากดั) เร่ิมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน ใน
รูปแบบ สัญญาซ้ือขายอุปกรณ์ ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา และ อ่ืนๆ ให้แก่ บุคคล  
นิติบุคคล เร่ิมมีการรับรู้รายไดใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจ านวน 29.5 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกยัของปีก่อน 
แสดงจ านวน 13.7 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 15.8 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.3  
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ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 

● ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 256.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 242.0 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 14.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5.8 ซ่ึงส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

1. ส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยซ่ึงมีอตัรารับซ้ือ 

ไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)  

2. ส่วนแบ่งก าไรท่ีได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นรูปแบบ 
FiT”) 

 

รายได้อ่ืน 

● ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 9.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้จ านวน 3.7 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 5.7 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 156.8  เหตุมาจาก ก าไรจาก
การต่อรองราคาซ้ือกิจการ ของบริษทัยอ่ย ภายในกลุ่มกิจการ 2 บริษทั และมีการเคลมประกนัค่าความเสียหาย จากเหตุภยั
พิบติัทางธรรมชาติ ของโครงการ KTM07จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ  มีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 

 

ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง 

● ตน้ทุนขายของบริษทั ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 264.8 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 152.8 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 112.0 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.3 การ
เพ่ิมข้ึนดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของงานก่อสร้างท่ีรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการตามงวดงาน
ก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

● ต้นทุนขายและบริการของบริษทั ประกอบด้วย (1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (2) ค่าจ้างดูแลและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (O&M) (3) ตน้ทุนจากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน และ (4) ตน้ทุนรับเหมา
ก่อสร้าง และตน้ทุนอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายในการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้านั้นมีลกัษณะคงท่ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาโดยมีการปรับอตัราเติบโตท่ีคงท่ีตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเป็นไปตาม
อายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้าซ่ึงมีอายโุดยเฉล่ีย 25 ปี ดงันั้นหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ตน้ทุนขายและบริการจะไม่มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

● ค่าใชจ่้ายในการบริหารแสดงในงบการเงิน ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 132.9 ลา้น
บาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 85.5 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึน 47.4 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55.4 สาเหตุส าคญัคือ การเพ่ิมข้ึนในส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีเกียวขอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนกังานและ
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การปรับฐานเงินเดือนประจ าปี  และ มีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (One-time) เพ่ือรองรับธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต เก่ียวกบั
นวตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation & Technology) 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

● ตน้ทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 81.3 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดง จ านวน 74.7 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพ่ิมข้ึนจ านวน 6.6 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.8 โดยมีสาเหตุส าคญัของการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือ
พฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในรูปแบบ “Adder”  และ เพื่อสนันสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นต่างประเทศ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  

     หน่วย: ล้านบาท 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 
  31 ธันวาคม 

2563 

  เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

เปลีย่นแปลง 
    

              

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,783.8  1,110.8  673.0 60.6% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,278.0  4,727.1  550.9 11.7% 

สินทรัพย์รวม 7,061.8  5,837.9  1,223.9 21.0% 

         

หน้ีสินหมุนเวียน 1,406.0  1,052.2  353.8 33.6% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,467.9  1,968.8  499.1 25.4% 

หนีสิ้นรวม 3,873.9  3,021.0  852.9 28.2% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,187.9  2,816.9  371.0 13.2% 

หนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,061.8  5,837.9  1,223.9 21.0% 

 

 

 

● สินทรัพย์รวม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 7,061.8 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจ านวน 5,837.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,223.9 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 21.0 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

 

 



 

 

 

บริษทั ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 12 

 

 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  แสดงจ านวน 1,783.8 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยห์มุนเวยีน  ณ 
31 ธนัวาคม 2563แสดงจ านวน 1,110.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จ านวน 673.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 60.6 โดยการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
สาระส าคญัมาจาก เงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน (จากการออกหุน้กู)้ ,ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มกิจการ และเช็คค ้าประกนัการก่อสร้าง ของ
โครงการในต่างประเทศ   (ไตห้วนั)  

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 แสดงจ านวน 5,278.0 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจ านวน 4,727.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 550.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข่้ึน ร้อยละ 11.7 

โดยการเพ่ิมข้ึนจากสาระส าคญั 2 ส่วน  
1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 เข้าซ้ือกิจการท่ีด าเนินงานธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมดิจิตลั โดยครอบคลุมทั้งดา้นงานวิศวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction 

Services) งานใหบ้ริการระบบบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management System – EMS) ในรูปแบบ Internet of Things 

(loT) และงานดา้นท่ีปรึกษาโซลูชัน่และอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน (Solution Provider for Energy Efficiency) รวมจ านวน 
3 บริษทั  และ โครงการในต่างประเทศ ท่ีมีการพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน มากกวา่ 
42 โครงการ  

2) คณะกรรมการบริษทัไดน้ าสินทรัพยบ์างส่วนใชช้ าระหน้ีสินบางส่วนตามสัญญาจองหุ้นเพ่ิมทุน ท าให้รายการ
ทรัพยสิ์นตามสัญญาจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และลูกหน้ีจากการค ้ าประกนัมูลค่าเงินลงทุน โดยการจดัประเภทรายการใหม่ 
รวมถึงบริษทัยอ่ย ของกลุ่มกิจการ ไดซ้ื้อหน่วยลงทุน ในต่างประเทศ 

 

● หนีสิ้นรวม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 3,873.9 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจ านวน 3,021.0 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนจ านวน 852.9 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
28.2 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

หน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 1,406 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 353.8 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 33.6 โดยการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีสาระส าคญัมาจาก เช็คค ้าประกนัการก่อสร้าง ของโครงการในต่างประเทศ (ไตห้วนั) 

และ บริษทัฯ ไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในรูปแบบ “Adder”  

 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 2,467.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 499.1 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 25.4 โดยการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีสาระส าคญัมาจาก บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่วยหุน้กู ้ (Debenture) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีน และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มกิจการ 
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● ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงจ านวน 3,187.9 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจ านวน 2,816.9 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนจ านวน 371.1 ลา้นบาท 
หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2  เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน และส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรม 
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