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บทวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สํ าหรับผลประกอบการประจําปี 2564
ของบริษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564)
บริ ษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ขอวิเคราะห์และอธิบายผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริ ษทั
ประจําปี 2564 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 โดยมีเนือหาแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี
1. สรุ ปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกิจ
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเทศ
4. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงิน
1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
สถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19

ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเนือง

แต่ผล

ประกอบการของบริ ษทั ฯ กลับมีทิศทางทีสวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึนอย่างยังยืน ทําให้มีรายได้รวมสําหรับ
งวด 12 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 919.84 ล้านบาท เพิมขึน 13.4% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ
512.15 ล้านบาท ลดลง 5.1% YoY มีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 140.31 ล้านบาท ลดลง 53.7% YoY เนืองจากมีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียว
(One time) มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จ 272.69 ล้านบาท ลดลง 27.1% และมีอตั รากําไรสุทธิ 39.6%
รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ยังมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึงเป็ นธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทังหมดมีการทําสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กบั รัฐวิสาหกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญีปุ่ น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีกาํ ลังการผลิตติดตัง (Installed
Capacity) รวม 288.92 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา (Private PPA) และธุรกิจ
จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน (Trading) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู้รายได้ อันเป็ นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19
เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว บริ ษทั ฯ ได้จา้ งงานบุคลากรทีมีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่
เพิมขึนหลายอัตรา อีกทังยังมุ่งวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการจัดตังบริ ษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จํากัด (PrimeX) และควบ
รวมกิจการธุรกิจสตาร์ ทอัพทีมีทรัพย์สินทางปั ญญาและประสบการณ์เข้ามาร่ วมทํางานทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยเฉพาะ
ค่าเงินเดือนบุคลากร สูงขึนจากงวด 12 เดือนเดียวกันของปี ก่อน
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ในด้านการจัดหาเงินทุนเพือขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ เมือวันที 16 กันยายน 2564 ทีผ่านมาบริ ษทั ฯได้ออกและเสนอขาย
หุ น้ กูค้ รังแรก จํานวน 500.00 ล้านบาท ประเภทหุน้ กูเ้ ป็ น “หุน้ กูร้ ะยะยาว ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู”้ มีอายุ
สัญญา 2 ปี อัตราดอกเบีย 5.0% ต่อปี ทังนีเงินจํานวนนีได้ถูกใช้ไปใน การชําระคืนหนีตัวสัญญาใช้เงิน (BE) จํานวน 150.00 ล้าน
บาท รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จํานวน 10.00 ล้านบาท และใช้ไปในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทังในและต่างประเทศอีก 330.00 ล้านบาท ซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินสําหรับการออกหุน้ กูค้ รังนี
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างทําการศึกษาและพิจารณาในการออกหุน้ กูค้ รังใหม่ ซึงจากแผนการการลุงทุนของบริ ษทั ฯ
ในปี 2565 คาดการณ์วา่ จะมีความต้องการในการจัดหาเงินทุนในลักษณะของหุน้ กูอ้ ีกประมาณ 1,000.00 ล้านบาท ซึงจากการ
ออกหุน้ กูค้ รังแรกทีผ่านมา บริ ษทั ฯ มียอดจองซือเกินกว่าจํานวนทีออก และได้รับการตอบรับจากนักลุงทุนเป็ นอย่างดี และจาก
การศึกษาตลาดทุนในครังนี ทางบริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่าการออกหุน้ กูค้ รังใหม่จะได้รับการตอบสนองจากนักลงทุนเป็ นอย่างดี
อีกเช่นกัน
ในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงาน ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ เมือเดือนพฤศจิกายน ประจําปี
2564 ว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที 26 (COP26) ทีเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้มีการบรรลุขอ้ ตกลง
ในเพือควบคุมปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันให้ยตุ ิการใช้เชือเพลิงฟอสซิล โดยมีการกําหนด
เป้ าหมาย กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิเป็ นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และสําหรับ
ประเทศไทยได้ตงเป้
ั าหมาย ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065) ซึงในอนาคตจะมีพลังงานหมุนเวียนเพิมมากขึน ทังพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์
2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกิจ
บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชันนําในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึงมุ่งมันทีจะใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาทําธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนแก่สงั คมและสิ งแวดล้อม

โดยบริ ษทั ฯ

มีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เพือรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี
2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจนีเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทังหมดมีการทําสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กบั หน่วยงาน
ของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึงมีโครงการในประเทศไทย ญีปุ่ น ไต้หวัน และกัมพูชา มีกาํ ลังผลิตติดตัง
รวม 288.92 เมกะวัตต์ ทังนีในบางโครงการ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับหุน้ ส่วนธุรกิจ ทําให้จากกําลังผลิตติดตังรวม 288.92 เมกะ
วัตต์ขา้ งต้น จะเป็ นกําลังผลิตติดตังทีบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 194.34 เมกะวัตต์
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 นี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จํากัด โดยบริ ษทั จูปิเตอร์
เพาเวอร์ จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนพืนดินในระบบส่วนเพิมราคารับซือ
ไฟฟ้า (Adder) มีปริ มาณรับซือไฟฟ้าตามสัญญาซือขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ และได้ดาํ เนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์แล้ว ซึง
การเข้าซือหุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นการซือธุรกิจ บริ ษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จํากัด จะนับเป็ นหนึงในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไพร์ม โรด
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2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) (ต่ อ)
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึงต่อมาในไตรมาส 4 นันทาง บริ ษทั ฯ ได้เริ มการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโครงการ (Repowering) โดย
การเปลียนอุปกรณ์หลักรวมถึงเปลียนรู ปแบบการยึดแผงจากเดิมซึงเอียงอยูน่ ิงเป็ น Tracking System เพือสร้างรายได้เพิมขึน
โดยในปั จจุบนั ได้ทาํ การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ(Repowering)แล้วเสร็จและดําเนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว
ส่วนของการพัฒนาโครงการในไต้หวันถึงสิ นไตรมาส4ทางบริ ษทั ฯมีโครงการทีสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เพิมขึน
อีก 3 โครงการ จํานวน 0.526 เมกะวัตต์ จากโครงการโซล่าร์ รูฟท็อปบนหลังคาโรงเรี ยน
โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 693.29 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 75.4%
ของรายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ฯ โดยสัดส่วนรายได้ทีมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมลดลงเนืองจากมีการ
รับรู ้รายได้เพิมเติมจากธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ทีผ่านมา
2.2 ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop Engineering,
Procurement, and Construction (EPC)
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั อัลเทอร์เนทีฟ วิชนส์
ั จํากัด ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจนีมากกว่า 10 ปี เพือจัดตังและถือ
หุ น้ ใหญ่ในกิจการร่ วมค้า ในนามบริ ษทั ไพร์ ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนส์
ั จํากัด เพือให้บริ การติดตังระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาครบวงจร ตังแต่การสํารวจออกแบบ ดําเนินการติดตัง ไปจนถึงการบํารุ งรักษา ซึงเป็ นระบบทีจะช่วยให้อาคารหรื อ
โรงงานอุตสาหกรรมทีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถลดการซือไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ อันจะทําให้ธุรกิจหรื อองค์กรทีติดตัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับในไตรมาส 4 ประจําปี 2564 นี ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีการเริ ม
รับรู ้รายได้รวม 145.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 25.7% ของรายได้รวมบริ ษทั
2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตังบนหลังคา (Solar Rooftop PrivatePower Purchase Agreement (PPA)
ธุรกิจนีเป็ นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาข้างต้น โดยเป็ นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กบั ลูกค้าทีมีศกั ยภาพในการทีบริ ษทั ฯ จะลงทุนระบบให้ แล้ว
ขายไฟฟ้าทีระบบผลิตได้ในราคาทีถูกกว่าอัตราค่าไฟทีลูกค้าซือจากรัฐในราคาปกติ
ซึงการทําสัญญาขายไฟฟ้ากับองค์กร
เอกชน (Private-PPA) นี สามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น ทําข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทําสัญญาเช่าอุปกรณ์
ระบบกับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผเู้ ล่นในธุรกิจนีไม่มาก บริ ษทั ฯ จึงมีความตังใจทีจะเป็ นผูน้ าํ ใน
อุตสาหกรรมนี และมุ่งมันเฟ้นหาลูกค้าทีมีศกั ยภาพ เพือเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนือง
ในปี 2564 ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการเข้าทําสัญญาก่อตังโครงการ Private-PPA ให้แก่หลายๆ
หน่วยงาน รวมกําลังผลิตติดตังเท่ากับ 6.92 MW ภายใต้การดําเนินงานของบริ ษทั ไพร์ม เอสโค่ จํากัด และ บริ ษทั ไพร์ม โรด
รู ฟท็อป จํากัด ซึงเป็ นหนึงในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไพร์ ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) โดยโครงการใหม่ทีบริ ษทั ฯ ได้เริ ม
กระบวนการจัดตังโครงการได้แก่ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า โครงการ
เอ็กโค่แล็บ โครงการโรงพยาบาลตรังเวชกิจ และโครงการโรงพยาบาลิริเวช จันทบุรี โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการ
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2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตังบนหลังคา (Solar Rooftop PrivatePower Purchase Agreement (PPA) (ต่อ)
ทังหมดมีการก่อสร้างเสร็ จสิ นและดําเนินการโครงการกับทางลูกค้าแล้ว ยกเว้นโครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ และ
โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์พระรามเก้าทียังอยูใ่ นขันตอนการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการ เช่นเดียวกับโครงการเช่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคาอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขนาดกําลังผลิตจํานวน 2.6 เมกกะวัตต์ทีทาง
บริ ษทั ได้เริ มพัฒนาโครงการในช่วง Q1 ของปี 2565
รายได้รวมจนถึงไตรมาส 4 ทีผ่านมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
หลังคา สามารถทําให้เกิดรายได้จาํ นวน 3.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 0.4% ของรายได้รวมทังบริ ษทั
2.4 ธุรกิจจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ เกียวกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
เช่นเดียวกับธุรกิจข้างต้น ธุรกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงานก็เป็ นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
ทังสอง เนืองจากบริ ษทั ฯ ต้องจัดซื อจัดจ้างวัสดุอปุ กรณ์สาํ หรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรื อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจํานวนมาก

ประกอบกับการเป็ นทีรู้จกั และมีเครื อข่ายความร่ วมมือในวงการพลังงาน

ทดแทนอย่างกว้างขว้าง จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่นีขึนมา
เนืองด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้มีการขยายตัวอย่างมากทังในไทยและต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์
ขาดแคลนวัตถุดิบของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทวโลก
ั
บริ ษทั ฯได้เห็นโอกาสและร่ วมมือกับบริ ษทั JinkoSolar Holding Co., Ltd.
จากประเทศจีน ซึงเป็ นผูผ้ ลิตแผงโซล่าเซลล์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก โดยบริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้เป็ น
ผูจ้ าํ หน่ายสินค้าจากบริ ษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เพือจัดหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผล
ให้แก่ลูกค้าองค์กรของบริ ษทั ในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในไตรมาส 3 นี และจะเริ มขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้า
รายย่อยในไตรมาส 4
ทังนีบริ ษทั ฯ

ได้เริ มศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจครอบคลุมกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทนเกือบทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นระบบชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล และระบบจัด
การพลังงานของอาคารและทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น
สําหรับไตรมาส 4 ปี 2564 นี ธุรกิจจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงานมีรายได้จาํ นวน 53.76 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วน 5.8% ของรายได้รวมทังบริ ษทั โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจนีจะเติบโตขึนอีกในปี 2564 จากนโยบายสนับสนุนของ
ภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
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3. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเทศ
3.1 ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 113.6 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิต
ติดตังรวม 133.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ นโครงการทีขายไฟรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการทีขายไฟรู ปแบบ Adder
สําหรับในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการรู ปแบบ FiT ทีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็ นรายได้ 368.15 ล้านบาท ส่วน
โครงการรู ปแบบ Adder ทีบริ ษทั ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 100.0 คิดเป็ นรายได้ 18.02 ล้านบาท ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder ที
บริ ษทั ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.0 มีรายได้จากส่วนแบ่งกําไร 325.16 ล้านบาท ซึงรายได้จากโครงการทังสามประเภทแตกต่าง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเพียงเล็กน้อย โดยโครงการรู ปแบบ FiT มีรายได้เพิมขึน เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันในปี ทีแล้ว
6.1% เนืองจากค่าแสงอาทิตย์ทีลดลงโดยเฉลียประมาณ 5.0% เมือเทียบกับปี ทีแล้ว
นอกจากนี ธุรกิจใหม่ทงั 3 ธุรกิจ (ทีได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา และธุรกิจจําหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน ได้ริเริ มดําเนินการในประเทศไทยทังหมด และในไตรมาส 4 ปี 2564 นี รับรู้รายได้จาํ นวน 199.70
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 21.7% ของรายได้รวมทังบริ ษทั
3.2 ประเทศญีปุ่ น
เมือวันที กันยายน พ.ศ.

บริ ษทั ร่ วม ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่ งหนึงในประเทศญีปุ่ น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ น มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม . เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตังรวม
เมกะวัตต์) โดยในไตรมาส 4 ปี

บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งกําไรทีได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศญีปุ่ นเป็ นจํานวนเงิน 7.43 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนถึง 467.9% เนืองจากบริ ษทั ได้เริ มรับเงิน
ปันผลจากโครงการ Nari ประเทศญีปุ่ น ทีมาจากผลประกอบการปี

เป็ นจํานวน ,200.00 ล้านเยน (เทียบเท่า ,260.00

ล้านบาท) ให้กบั บริ ษทั ภายนอก โดยรายการดังกล่าวมีกาํ หนดรับเงิน ภายในไตรมาส ปี

บริ ษทั ฯ ซึงการรับรู้รายการ

ข้างต้นนัน ทางบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุน คิดเป็ นร้อยละ .0 เทียบเท่ากับ

.00 ล้านบาท

3.3 ประเทศไต้หวัน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 47.2 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิต
ติดตังรวม 47.2 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นสองส่วน คือโครงการทีอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา ด้วยกําลังผลิตติดตังจํานวน 39.7 เมกะวัตต์
และโครงการทีได้รับการ COD เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว จํานวน 7.5 เมกะวัตต์
โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 43.69 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีแล้วกว่า 11.0%
ซึงมาจากการรับรู้รายได้จากการ COD เพิมขึนอีก 4 โครงการ จากส่วนทีกําลังพัฒนาอยู่ จึงทําให้ไตรมาส 4 ปี 2564 นีมีการรับรู ้
รายได้อย่างต่อเนือง นอกจากนีในไตรมาสที 4 ของ ปี 2564 บริ ษทั มีการวางแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคารวมเพิมอีกกว่า 6.7 เมกกะวัตต์ โดยวางแผนว่าจะเข้าทําสัญญาเพือสรุ ปแนวทางและเริ มการ
พัฒนาโครงการในไตรมาสที 1 ของปี 2565 ต่อไป
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3.4 ประเทศกัมพูชา
เมือปลายปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ (National Solar
Park) ทีมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็ นทีปรึ กษาโครงการ ซึ งเป็ นโครงการทีมีขนาดกําลังผลิต
ติดตัง 77 เมกะวัตต์ และขนาดกําลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ดาํ เนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนือง จน
สามารถลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการและซือขายไฟฟ้ากับรัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที 30 มิถุนายน 2563 โดยในเดือน
สิ งหาคม 2564 ทางบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาจัดจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารชันนําเพือสนับสนุนการ
พัฒนาและก่อสร้างโครงการ ณ ปั จจุบนั ทางบริ ษทั ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานทีรับผิดชอบและได้เริ มเข้า
พัฒนาและปรับพืนทีโครงการตามแผนการก่อสร้างอย่างต่อเนืองเพือทีจะสามารถเริ มการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2565 ตามแผนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยในไตรมาสที 4 ขันตอนทางวิศวกรรมและการสังผลิตอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็ นสําหรับการก่อสร้างโครงการมีการดําเนินงานตามแผนและกิจกรรมการก่อสร้างจะดําเนินงานต่อไปตามลําดับใน
ไตรมาสที 1 ของปี 2565
. ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับงวด 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
เปลียน
แปลง
y-on-y
6.2%
16.1%
141.7%
(22.5%)
4.8%

2564

2563

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนขายและก่อสร้าง
กําไรขันต้ น

368.12
145.95
53.77
(343.16)
224.68

346.71
125.72
22.25
(280.21)
214.47

รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากอัตราแลกเปลียน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
ส่ วนทีเป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษทั ใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ส่ วนทีเป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษทั ใหญ่

26.83
(319.52)
(0.53)
(113.66)
325.17
142.97
(2.66)
140.31
272.68
130.38
262.44

5.37 399.6%
(127.76) 150.1%
5.54 (111.7%)
(98.76)
15.1%
306.42
6.1%
304.28 (53.0%)
(0.98) 171.4%
303.30 (53.7%)
374.23 (27.1%)
288.26 (54.8%)
359.20 (26.9%)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Q4’64

Q3’64

Q4’63

81.25
18.92
24.25
(78.31)
46.11

91.14
66.96
21.39
(124.82)
54.67

66.59
100.06
8.58
(127.45)
47.78

17.32
(186.60)
3.60
(32.35)
69.20
(82.72)
1.60
(81.12)
58.14
(244.12)
(105.22)

2.23
(57.66)
(0.97)
(29.99)
71.60
39.88
(3.90)
35.98
34.14
166.71
164.88

1.66
(42.22)
1.95
(24.02)
64.44
49.59
(1.39)
48.20
126.81
(85.80)
(6.66)

หน่ วย: ล้ านบาท
เปลียน
เปลียน
แปลง
แปลง
q-on-q
y-on-y
(10.9%)
22.0%
(71.7%)
(81.1%)
13.4%
182.6%
(37.3%)
(38.6%)
(15.7%)
(3.5%)
676.7%
223.6%
(471.1%)
7.9%
(3.4%)
(307.4%)
(141.0%)
(325.5%)
70.3%
(246.4%)
(163.8%)

943.4%
342.0%
84.6%
34.7%
7.4%
(266.8%)
(215.1%)
(268.3%)
(54.2%)
(184.5%)
(1,479.9%)

สําหรับผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2564 บริ ษทั ฯ รายงานผลกําไรสุทธิจาํ นวน 58.14 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ของปี ก่อน จํานวน 126.81 ล้านบาท ลดลงจํานวน 68.67 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 54.2 สาเหตุสาํ คัญมาจาก กลุ่มกิจการ
มีรายการพิเศษ ซึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียว (One-time) เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเข้าควบรวมกลุ่มกิจการกําลังเติบโต
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. ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับงวด 12 เดือน สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)
ในธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจากกิจการดังกล่าว แต่ในขณะที
กลุ่มกิจการมีคา่ ใช้จ่ายทีสูงขึน กลุ่มกิจการยังคงมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ทีเติบโตขึน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
ถึงแม้วา่ สภาพเศรษฐกิจทัวโลกนันได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า

(COVID-19)

.

ซึงส่งผลต่อ

เศรษฐกิจทัวโลก และความต้องการในการใช้พลังงานในปั จจุบนั รวมทังผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สินค้า
ทีใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีราคาสูงขึน บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและมองเห็นแนวโน้มราคากลับมา
เป็ นปกติในปี ข้างหน้า
ตารางจําแนกรายได้ จากการจําหน่ ายไฟฟ้ าแยกตามโครงการและส่ วนแบ่ งกําไรในบริษัทร่ วม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการก่ อสร้ าง
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
ส่ วนแบ่ งกําไรในบริษทั ร่ วม
รายได้ อืน
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน
รวมรายได้

2564

2563

368.12
145.95
53.77
325.17
26.83
919.84

346.71
125.72
22.25
306.42
5.37
4.54
811.01

เปลียน
แปลง
y-on-y
6.2%
16.1%
141.7%
6.1%
399.6%
100.0%
13.4%

Q4’64

Q3’64

Q4’63

81.25
18.92
24.25
69.20
17.32
3.60
214.54

91.14
66.96
21.39
71.60
2.23
253.32

66.59
100.06
8.58
64.44
1.66
1.95
243.28

หน่ วย: ล้ านบาท
เปลียน
เปลียน
แปลง
แปลง
q-on-q
y-on-y
(10.9%)
22.0%
(71.7%)
(81.1%)
13.4%
182.6%
(3.4%)
7.4%
676.7%
943.4%
100.0%
84.6%
(15.3%)
(11.8%)

รายได้ จากการดําเนินงาน
●

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสําหรับงวด 3 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงในงบการเงินรวมจํานวน 214.54 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 11.8 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงรายได้รวมจํานวน 243.28 ล้านบาท และมีรายได้รวมสําหรับ
งวด 12 เดือน แสดงจํานวน 919.84 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 13.4 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีแสดงรายได้รวม
811.01 ล้านบาท โดยสรุ ปตามส่วนงานดังต่อไปนี
1. ส่ วนงานผลิตและจําหน่ วยกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมสําหรับ 3 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 81.25
ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 66.59 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 22.0 และสําหรับงวด 12
เดือน แสดงจํานวน 368.12 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 346.71 ล้านบาท เพิมขึน ร้อย
ละ 6.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ในประเทศ
- ต่ างประเทศ (ไต้ หวัน)

2564

2563

368.12
324.44
43.69

346.71
307.35
39.36

เปลียน
แปลง
y-on-y
6.2%
5.6%
11.0%

Q4’64
81.25
71.84
9.68

Q3’64
91.14
78.18
12.96

Q4’63
66.59
59.05
7.54

หน่ วย: ล้ านบาท
เปลียน
เปลียน
แปลง
แปลง
q-on-q
y-on-y
(10.9%)
22.0%
(8.1%)
21.7%
(25.3%)
28.4%

1.1 รายได้ จากการขายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้การจําหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ซึงมีอตั รารับซือ
ไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (“รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทยรู ปแบบ
FiT”) โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวัตต์ และ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ต่างประเทศ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ประเทศไทย
สําหรับงวด 12 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 324.44 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
แสดงจํานวน 307.35 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 17.09 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 5.6 การเพิมขึนของ
รายได้จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสาํ คัญมาจาก เมือวันที 15 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าซือหุ น้ สามัญของ บริ ษทั จูปิเตอร์
เพาเวอร์ จํากัด (“JUPITER”) ด้วยการรวมธุรกิจ (“M&A”) โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
ติดตังบนพืนดินในระบบอัตราการรับซือไฟฟ้าในรู ปแบบส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวัตต์ และ โครงการ
Private-PPA บริ ษทั ไพร์ม โรด รู ฟท็อป จํากัด โดยเริ มจําหน่ายไฟฟ้า ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ขนาดกําลังการผลิต ขนาด
0.997 เมกะวัตต์
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สําหรับงวด 12 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 43.69 ล้านบาท เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
แสดงจํานวน 39.36 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 4.33 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 11.0 เนืองจากมีการ
จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ทีเพิมขึน จํานวน 0.88 เมกะวัตต์ จากโซล่าร์รูฟท็อป
2. รายได้ จากการก่อสร้ างและบริการ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

รวมถึงสัญญาการให้บริ การด้านการก่อสร้างงานติดตังแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคา

และอืนๆ แสดงในงบการเงิน สําหรับ 12 เดือนสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 145.95 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจํานวน 125.72 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 20.23 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ
16.1 มีสาเหตุมาจาก ในปี ระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการเติบโตในส่วนของงานก่อสร้างและบริ การ กว่า 13 โครงการ จากการที
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาก่อสร้างให้กบั หน่วยงานของรัฐ และ ภาคเอกชน
บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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3. รายได้ จากการจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ เกียวกับพลังงาน
บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม (บริ ษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จํากัด) เริ มมีรายได้จากการจําหน่ายวัสดุอปุ กรณ์เกียวกับพลังงาน ใน
รู ปแบบ สัญญาซือขายอุปกรณ์ สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคา และ อืนๆ ให้แก่ บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล สําหรับ 12 เดือนสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 53.77 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนแสดงจํานวน 22.25 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 31.52 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 141.7
มีสาเหตุมาจาก ในปี ระหว่างปี 2564 โดยบริ ษทั ฯ มีการขยายฐานคูค่ า้ กว่า 21 คู่คา้
ส่ วนแบ่ งกําไรในบริษัทร่ วม
●

ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม สําหรับงวด 12 เดือน สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 325.17 ล้านบาท เมือเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า แสดงจํานวน 306.42 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 18.75 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที
เพิมขึนร้อยละ 6.1 ซึงส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วย
1.ส่วนแบ่งกําไรทีได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึงมีอตั รารับซือ

ไฟฟ้าในรู ปแบบส่ วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่ วนแบ่งกําไรจากการจําหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรู ปแบบ Adder”)
2.ส่วนแบ่งกําไรทีได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ นซึงมีอตั รารับซือไฟฟ้าในรู ปแบบ
Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่วนแบ่งกําไรจากการจําหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่ นรู ปแบบ FiT”)
รายได้ อืน
●

สําหรับงวด 12 เดือน สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้อืนจํานวน 26.83 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้าจํานวน 5.37 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 21.46 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 399.6 เหตุมาจาก
กําไรจากการต่อรองราคาซือกิจการ ของบริ ษทั ย่อย ภายในกลุ่มกิจการ และมีการเคลมประกันค่าความเสียหาย จากเหตุภยั
พิบตั ิทางธรรมชาติ ของโครงการ KTM07จึงส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้อืนเพิมขึน

ต้ นทุนขายและต้ นทุนก่ อสร้ าง
●

ต้นทุนขายของบริ ษทั สําหรับงวด 12 เดือน สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 343.16 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 280.21 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 62.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.5
การเพิมขึนดังกล่าว สอดคล้องกับการเพิมขึนของงานก่อสร้างทีรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริ การตามงวด
งานก่อสร้างทีเพิมขึน

●

ต้นทุนขายและบริ การของบริ ษทั ประกอบด้วย (1) ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (2) ค่าจ้างดูแลและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) (3) ต้นทุนจากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับพลังงาน และ (4) ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง และ
ต้นทุนอืนๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้านันมีลกั ษณะคงทีตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาโดยมี
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ต้ นทุนขายและต้นทุนก่อสร้ าง (ต่อ)
การปรับอัตราเติบโตทีคงทีตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะทีค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็ นไปตามอายุการใช้
งานของโรงไฟฟ้าซึงมีอายุโดยเฉลีย 25 ปี ดังนันหากไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ตน้ ทุนขายและบริ การจะไม่มีการ
เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
●

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารแสดงในงบการเงิน สําหรับงวด 12 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 319.52 ล้าน
บาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนหน้าแสดงจํานวน 127.76 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึน 191.76 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 150.1 สาเหตุสาํ คัญคือ 1)ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้จา้ งงานบุคลากรทีมี
ความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิมขึนหลายอัตรา อีกทังยังมุ่งวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการจัดตัง
บริ ษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จํากัด (PrimeX) และควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ ทอัพทีมีทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์
2) ผลขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน โดยในปี 2558 ทางกลุ่มกิจการได้มีการลงทุนในโครงการญีปุ่ น ภายใต้
บริ ษทั AZE โดยร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (มหาชน) ซึงมีผพู ้ ฒั นาโครงการคือ Smart Solar KK โดยทําการ
พัฒนา 2 โครงการ คือ 1. โครงการ Yabuki และ 2. โครงการ Onami โดยทีโครงการ Yabuki ได้พฒั นาจนสําเร็จและเริ ม
ดําเนิ นการเชิงพาณิ ชย์ ใน เดือน ธันวาคม ปี 2563 ในขณะเดียวกันโครงการ Onami ประสบปั ญหาและไม่สามารถพัฒนา
โครงการต่อได้ ทําให้ทางบริ ษทั ฯได้เห็นควรยกเลิกการลงทุนในโครงการนีโดยได้มีการดําเนินการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที
เกิดขึนกับ Smart Solar KK และในขณะเดียวกันก็ได้มีการทําข้อตกลงร่ วมกันกับ บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (มหาชน) เพือขาย
โครงการ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานบัญชี IFRS9 นัน การขายโครงการดังกล่าวนันมีกาํ ไรจากการขายจํานวน 202 ล้านบาท
ซึงจะปรากฎในส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่ไม่ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุน ในทางกลับกันการรับรู ้ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินจํานวน 106.99 ล้านบาทนันบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 นันส่ วนของผู ้
ถือหุ้นเพิมขึนมาจาก 142.2 ล้านบาทในปี 2563 เป็ น 216.6 ล้านบาท ในปี 2564

ต้ นทุนทางการเงิน
●

ต้นทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวด 12 เดือน สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 113.66 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดง จํานวน 98.76 ล้านบาท โดยแสดงจํานวนเพิมขึนจํานวน 14.90 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.1 โดยมีสาเหตุสาํ คัญของการเพิมขึน เนืองจากกลุ่มกิจการมีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพิมเติม
เพือพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรู ปแบบ “Adder” และ เพือสนันสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในต่างประเทศ

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

10

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย: ล้ านบาท
ณ วันที

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ รวม
หนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น
●

1,364.3
5,085.7
6,450.0
1,371.6
1,992.3
3,364.0
3,086.1
6,450.0

เพิมขึน (ลดลง)

1,754.0
4,083.9
5,837.9
1,052.2
1,968.8
3,021.0
2,816.9
5,837.9

(389.7)
1,001.8
612.1
319.5
23.5
343.0
269.1
612.1

เปลียนแปลง
(22.2%)
24.5%
10.5%
30.4%
1.2%
11.4%
9.6%
10.5%

สินทรัพย์รวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 6,450.0 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับ
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 5,837.9 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน

. ล้านบาท หรื อ เพิมขึน

ร้อยละ . โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 1,364.3 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ
31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,754.0 ล้านบาท ลดลงจํานวน
นัยสําคัญนีมาจาก สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง เป็ นจํานวน

. ล้านบาท หรื อร้อยละ . โดยการลดลงอย่างมี

. ล้านบาท เกิดจากการหักกลบลบหนี (สิ นทรัพย์และหนีสิ น

ตามสัญญาจองซือหุน้ ) ตามสัญญา กับกลุ่มบริ ษทั FC
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 5,085.8 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 4,083.9 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 1,001.9 ล้านบาท หรื อเพิมขึน ร้อยละ 24.5 โดยการ
เพิมขึนจากสาระสําคัญ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เมือวันที 3 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ย่อยเข้าซือกิจการทีดําเนินงานธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตลั โดยครอบคลุมทังด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and
Construction Services) งานให้บริ การระบบบริ หารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS) ในรู ปแบบ
Internet of Things (loT) และงานด้านทีปรึ กษาโซลูชนและอุ
ั
ปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Energy
Efficiency) รวมจํานวน 3 บริ ษทั และ โครงการในต่างประเทศ ทีมีการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
อืนๆ เพิมขึน มากกว่า 42 โครงการ
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●

หนีสินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนีสิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 3,364.0 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับหนีสิ น
รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 3,021.0 ล้านบาท โดยการเพิมขึนจํานวน 343.0 ล้านบาท หรื อ เพิมขึนร้อยละ
11.4 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดังต่อไปนี
หนีสิ นหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 1,371.6 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับหนีสิ นหมุนเวียน ณ 31
ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,052.2 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 319.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 30.4 โดยการลดลงอย่างมี
นัยสําคัญมาจากการหักกลบลบหนี (สิ นทรัพย์และหนีสิ นตามสัญญาจองซือหุ น้ ) ตามสัญญา กับกลุ่มบริ ษทั FC และ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินในรู ปแบบ ทรัสต์รีซีท (TR) เป็ นสินเชือระยะสันสําหรับซือสิ นค้าหรื อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ
หนีสิ นไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 1,992.3 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับหนีสิ นไม่หมุนเวียน ณ
31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 1,968.8 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 23.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.2 โดยการเพิมขึนอย่างมี
นัยสําคัญมาจาก บริ ษทั ฯได้ออกหุ น้ กู้ (Debenture) เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่ม
กิจการ

●

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 แสดงจํานวน 3,086.1 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบ
กับส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 2,817.0 ล้านบาท โดยการเพิมขึนจํานวน 269.1 ล้านบาท
หรื อ เพิมขึนร้อยละ 9.6 เนืองจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเพิมขึน และส่ วนเกินทุนจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม

สุรเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
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