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 บทวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2564 

ของบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  
(สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564) 

 
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ขอวเิคราะห์และอธิบายผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษทั

ประจาํปี 2564 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีเนือหาแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี 
 

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

 
 

1. สรุปภาพรวมธุรกจิและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอยา่งต่อเนือง แต่ผล

ประกอบการของบริษทัฯ กลบัมีทิศทางทีสวนกระแส โดยผลประกอบการไดเ้ติบโตขึนอยา่งยงัยนื ทาํใหมี้รายไดร้วมสาํหรับ
งวด 12 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 919.84 ลา้นบาท เพมิขึน 13.4% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากบั 
512.15 ลา้นบาท ลดลง 5.1% YoY มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 140.31 ลา้นบาท ลดลง 53.7% YoY เนืองจากมีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนครงัเดียว 
(One time) มีกาํไรเบ็ดเสร็จ 272.69 ลา้นบาท ลดลง 27.1% และมีอตัรากาํไรสุทธิ 39.6% 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ยงัมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ (Solar Power Plant) ซึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทงัหมดมีการทาํสญัญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ใหก้บัรัฐวสิาหกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ประเทศไทย ญีปุ่น ไตห้วนั และกมัพูชา และมีกาํลงัการผลิตติดตงั (Installed 
Capacity) รวม 288.92 เมกะวตัต ์อยา่งไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคา (EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคา (Private PPA) และธุรกิจ
จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน (Trading) ยงัคงเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่อาจมีความล่าชา้ในการรับรู้รายได ้ อนัเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควดิ-19  

เพือเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว บริษทัฯ ไดจ้า้งงานบุคลากรทีมีความสามารถเขา้มาพฒันาธุรกิจใหม่
เพิมขึนหลายอตัรา อีกทงัยงัมุ่งวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นพลงังานผา่นการจดัตงับริษทั ไพร์ม เอก็ซ์ จาํกดั (PrimeX) และควบ
รวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอพัทีมีทรัพยสิ์นทางปัญญาและประสบการณ์เขา้มาร่วมทาํงานทาํใหค้่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยเฉพาะ
ค่าเงินเดือนบุคลากร สูงขึนจากงวด 12 เดือนเดียวกนัของปีก่อน 
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ในดา้นการจดัหาเงินทุนเพอืขยายธุรกิจของบริษทัฯ เมือวนัที 16 กนัยายน 2564 ทีผา่นมาบริษทัฯไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้กูค้รังแรก จาํนวน 500.00 ลา้นบาท ประเภทหุน้กูเ้ป็น “หุน้กูร้ะยะยาว ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู”้ มีอายุ
สัญญา 2 ปี อตัราดอกเบีย 5.0% ต่อปี ทงันีเงินจาํนวนนีไดถู้กใชไ้ปใน การชาํระคืนหนีตวัสัญญาใชเ้งิน (BE) จาํนวน 150.00 ลา้น
บาท รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ จาํนวน 10.00 ลา้นบาท และใชไ้ปในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ ทงัในและต่างประเทศอีก 330.00 ลา้นบาท ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินสาํหรับการออกหุน้กูค้รังนี 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่งทาํการศึกษาและพิจารณาในการออกหุน้กูค้รังใหม่ ซึงจากแผนการการลุงทุนของบริษทัฯ
ในปี 2565 คาดการณ์วา่จะมีความตอ้งการในการจดัหาเงินทุนในลกัษณะของหุน้กูอี้กประมาณ 1,000.00 ลา้นบาท ซึงจากการ
ออกหุน้กูค้รังแรกทีผา่นมา บริษทัฯ มียอดจองซือเกินกวา่จาํนวนทีออก และไดรั้บการตอบรับจากนกัลุงทุนเป็นอยา่งดี และจาก
การศึกษาตลาดทุนในครังนี ทางบริษทัฯ เล็งเห็นวา่การออกหุน้กูค้รังใหมจ่ะไดรั้บการตอบสนองจากนกัลงทุนเป็นอยา่งดี         
อีกเช่นกนั 

ในส่วนของแนวโนม้อุตสาหกรรมพลงังาน ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เมือเดือนพฤศจิกายน ประจาํปี 
2564 วา่ดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัที 26 (COP26) ทีเมืองกลาสโกว ์ประเทศสกอตแลนด ์ไดมี้การบรรลุขอ้ตกลง
ในเพอืควบคุมปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการผลกัดนัใหย้ติุการใชเ้ชือเพลิงฟอสซิล โดยมีการกาํหนด
เป้าหมาย กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์(Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และสาํหรับ
ประเทศไทยไดต้งัเป้าหมาย ภายในปี 2608  (ค.ศ. 2065) ซึงในอนาคตจะมีพลงังานหมุนเวยีนเพมิมากขึน ทงัพลงังานลมและ
พลงังานแสงอาทิตย ์
 

2. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกิจ 
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัชนันาํในธุรกิจพลงังานสะอาด ซึงมุ่งมนัทีจะใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมมาทาํธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืแก่สงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ มีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ และไดข้ยายธุรกิจใหม่เพอืรองรับการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดอีกกวา่ 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละ
ธุรกิจ มีดงัต่อไปนี  

 

2.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
ธุรกิจนีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทงัหมดมีการทาํสญัญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ใหก้บัหน่วยงาน

ของรัฐของประเทศต่างๆ ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ซึงมีโครงการในประเทศไทย ญีปุ่น ไตห้วนั และกมัพูชา มีกาํลงัผลิตติดตงั
รวม 288.92 เมกะวตัต ์ทงันีในบางโครงการ บริษทัฯ ไดร่้วมทุนกบัหุน้ส่วนธุรกิจ ทาํใหจ้ากกาํลงัผลิตติดตงัรวม 288.92 เมกะ
วตัตข์า้งตน้ จะเป็นกาํลงัผลิตติดตงัทีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ (Equity Installed Capacity) อยู ่194.34 เมกะวตัต ์ 

สาํหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 นี บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั จูปิเตอร์ 
เพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนพนืดินในระบบส่วนเพมิราคารับซือ
ไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซือไฟฟ้าตามสัญญาซือขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวตัต ์และไดด้าํเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ ซึง
การเขา้ซือหุน้สามญัดงักล่าวเป็นการซือธุรกิจ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จาํกดั จะนบัเป็นหนึงในบริษทัยอ่ยของบริษทั ไพร์ม โรด  
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2.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) (ต่อ) 

เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึงต่อมาในไตรมาส 4 นนัทาง บริษทัฯ ไดเ้ริมการปรบัปรุงประสิทธิภาพโครงการ (Repowering) โดย
การเปลียนอุปกรณ์หลกัรวมถึงเปลียนรูปแบบการยดึแผงจากเดิมซึงเอียงอยูนิ่งเป็น Tracking System เพือสร้างรายไดเ้พมิขึน 
โดยในปัจจุบนัไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ(Repowering)แลว้เสร็จและดาํเนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
ส่วนของการพฒันาโครงการในไตห้วนัถึงสินไตรมาส4ทางบริษทัฯมีโครงการทีสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดเ้พมิขึน
อีก 3 โครงการ จาํนวน 0.526  เมกะวตัต ์จากโครงการโซล่าร์รูฟท็อปบนหลงัคาโรงเรียน 

โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ บริษทัฯ มีรายไดร้วม 693.29 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.4% 
ของรายไดท้งัหมดของบริษทัฯ โดยสัดส่วนรายไดที้มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยรวมลดลงเนืองจากมีการ
รับรู้รายไดเ้พมิเติมจากธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ในปี 2563 ทีผา่นมา  

 

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

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั อลัเทอร์เนทีฟ วชินัส์ จาํกดั ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจนีมากกวา่ 10 ปี เพือจดัตงัและถือ
หุน้ใหญ่ในกิจการร่วมคา้ ในนามบริษทั ไพร์ม อลัเทอร์เนทีฟ วชินัส์ จาํกดั เพอืใหบ้ริการติดตงัระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาครบวงจร ตงัแต่การสาํรวจออกแบบ ดาํเนินการติดตงั ไปจนถึงการบาํรุงรักษา  ซึงเป็นระบบทีจะช่วยให้อาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมทีมีการใชไ้ฟฟ้าสูงสามารถลดการซือไฟฟ้าจากส่วนกลางได ้อนัจะทาํใหธุ้รกิจหรือองคก์รทีติดตงั
สามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

สาํหรับในไตรมาส 4 ประจาํปี 2564 นี ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามีการเริม
รับรู้รายไดร้วม 145.95 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 25.7% ของรายไดร้วมบริษทั 

 

2.3 ธุรกจิขายไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตังบนหลงัคา (Solar Rooftop Private-
Power Purchase Agreement (PPA) 
      ธุรกิจนีเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาขา้งตน้ โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษใหก้บัลูกคา้ทีมีศกัยภาพในการทีบริษทัฯ จะลงทุนระบบให ้แลว้
ขายไฟฟ้าทีระบบผลิตไดใ้นราคาทีถูกกวา่อตัราค่าไฟทีลูกคา้ซือจากรัฐในราคาปกติ ซึงการทาํสญัญาขายไฟฟ้ากบัองคก์ร
เอกชน (Private-PPA) นี สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น ทาํขอ้ตกลงใหส่้วนลดค่าไฟจากอตัราปกติ และทาํสัญญาเช่าอุปกรณ์
ระบบกบับริษทัฯ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีผูเ้ล่นในธุรกิจนีไม่มาก บริษทัฯ จึงมีความตงัใจทีจะเป็นผูน้าํใน
อุตสาหกรรมนี และมุ่งมนัเฟ้นหาลูกคา้ทีมีศกัยภาพ เพอืเขา้ไปเสนอการลงทุนใหอ้ยา่งต่อเนือง 

ในปี 2564 ทีผา่นมา บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการเขา้ทาํสญัญาก่อตงัโครงการ Private-PPA ใหแ้ก่หลายๆ 
หน่วยงาน รวมกาํลงัผลิตติดตงัเท่ากบั 6.92 MW ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั ไพร์ม เอสโค่ จาํกดั และ บริษทั ไพร์ม โรด 
รูฟท็อป จาํกดั ซึงเป็นหนึงในบริษทัยอ่ยของบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยโครงการใหม่ทีบริษทัฯ ไดเ้ริม
กระบวนการจดัตงัโครงการไดแ้ก่ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท ์โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเกา้ โครงการ
เอ็กโค่แล็บ โครงการโรงพยาบาลตรังเวชกิจ และโครงการโรงพยาบาลิริเวช จนัทบุรี โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการ 
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2.3 ธุรกจิขายไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตังบนหลงัคา (Solar Rooftop Private-

Power Purchase Agreement (PPA) (ต่อ) 
ทงัหมดมีการก่อสร้างเสร็จสินและดาํเนินการโครงการกบัทางลูกคา้แลว้ ยกเวน้โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท ์และ
โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์พระรามเกา้ทียงัอยูใ่นขนัตอนการพฒันาและการก่อสร้างโครงการ เช่นเดียวกบัโครงการเช่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคาอาคารมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ขนาดกาํลงัผลิตจาํนวน 2.6 เมกกะวตัตที์ทาง
บริษทัไดเ้ริมพฒันาโครงการในช่วง Q1 ของปี 2565 

รายไดร้วมจนถึงไตรมาส 4 ทีผา่นมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับน
หลงัคา สามารถทาํใหเ้กิดรายไดจ้าํนวน 3.95 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 0.4% ของรายไดร้วมทงับริษทั 

 

     2.4  ธุรกจิจําหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกยีวกบัพลงังาน  (Power-related Material and Equipment Trading) 
เช่นเดียวกบัธุรกิจขา้งตน้ ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังานก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลกัและธุรกิจใหม่

ทงัสอง เนืองจากบริษทัฯ ตอ้งจดัซือจดัจา้งวสัดุอปุกรณ์สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์รือระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาจาํนวนมาก ประกอบกบัการเป็นทีรู้จกัและมีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลงังาน
ทดแทนอยา่งกวา้งขวา้ง จึงเลง็เห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่นีขึนมา 

เนืองดว้ยอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนไดมี้การขยายตวัอยา่งมากทงัในไทยและต่างประเทศ ประกอบกบัสถานการณ์
ขาดแคลนวตัถดิุบของอปุกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทวัโลก บริษทัฯไดเ้ห็นโอกาสและร่วมมือกบับริษทั JinkoSolar Holding Co., Ltd. 
จากประเทศจีน ซึงเป็นผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก โดยบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ป็น
ผูจ้าํหน่ายสินคา้จากบริษทั JinkoSolar ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ เพอืจดัหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผล
ใหแ้ก่ลูกคา้องคก์รของบริษทัในการพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นไตรมาส 3 นี และจะเริมขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มลูกคา้
รายยอ่ยในไตรมาส 4  

ทงันีบริษทัฯ ไดเ้ริมศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจครอบคลุมกลุ่มวสัดุอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
พลงังานทดแทนเกือบทงัหมด ไม่วา่จะเป็นระบบชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล และระบบจดั
การพลงังานของอาคารและทีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

สาํหรับไตรมาส 4 ปี 2564 นี ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังานมีรายไดจ้าํนวน 53.76 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วน 5.8% ของรายไดร้วมทงับริษทั โดยคาดวา่รายไดจ้ากธุรกิจนีจะเติบโตขึนอีกในปี 2564 จากนโยบายสนบัสนุนของ
ภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
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3. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานจําแนกตามประเทศ 
3.1 ประเทศไทย 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 113.6 เมกะวตัต ์ (กาํลงัการผลิต

ติดตงัรวม 133.3 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็นโครงการทีขายไฟรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการทีขายไฟรูปแบบ Adder  
สาํหรับในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการรูปแบบ FiT ทีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็นรายได ้368.15 ลา้นบาท ส่วน 
โครงการรูปแบบ Adder ทีบริษทัถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 100.0 คิดเป็นรายได ้ 18.02 ลา้นบาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder ที
บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.0 มีรายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไร 325.16 ลา้นบาท ซึงรายไดจ้ากโครงการทงัสามประเภทแตกต่าง
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย โดยโครงการรูปแบบ FiT มีรายไดเ้พมิขึน เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัในปีทีแลว้ 
6.1% เนืองจากค่าแสงอาทิตยที์ลดลงโดยเฉลียประมาณ 5.0% เมือเทียบกบัปีทีแลว้   

นอกจากนี ธุรกิจใหม่ทงั 3 ธุรกิจ (ทีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้) ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคา และธุรกิจจาํหน่าย
วสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน  ไดริ้เริมดาํเนินการในประเทศไทยทงัหมด และในไตรมาส 4 ปี 2564 นี รับรู้รายไดจ้าํนวน 199.70 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.7% ของรายไดร้วมทงับริษทั 

 

3.2 ประเทศญปีุ่ น 
เมือวนัที  กนัยายน พ.ศ.  บริษทัร่วม ไดข้ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งหนึงในประเทศญีปุ่น 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญีปุ่น มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม .  เมกะวตัต ์(กาํลงัการผลิตติดตงัรวม      
 เมกะวตัต)์ โดยในไตรมาส 4 ปี  บริษทัฯ มีส่วนแบ่งกาํไรทีไดรั้บจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศญีปุ่นเป็นจาํนวนเงิน 7.43 ลา้นบาท ซึงเพมิขึนจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนถึง 467.9% เนืองจากบริษทัไดเ้ริมรับเงิน
ปันผลจากโครงการ Nari ประเทศญีปุ่น ทีมาจากผลประกอบการปี   เป็นจาํนวน ,200.00 ลา้นเยน (เทียบเท่า ,260.00 
ลา้นบาท) ใหก้บับริษทัภายนอก โดยรายการดงักล่าวมีกาํหนดรับเงิน ภายในไตรมาส  ปี  บริษทัฯ ซึงการรับรู้รายการ
ขา้งตน้นนั ทางบริษทัฯ จะรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนของเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ .0 เทียบเท่ากบั .00 ลา้นบาท 
 

3.3 ประเทศไต้หวนั 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไตห้วนั กาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 47.2 เมกะวตัต ์ (กาํลงัการผลิต

ติดตงัรวม 47.2 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นสองส่วน คือโครงการทีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา ดว้ยกาํลงัผลิตติดตงัจาํนวน 39.7 เมกะวตัต ์
และโครงการทีไดรั้บการ COD เป็นทีเรียบร้อยแลว้ จาํนวน 7.5 เมกะวตัต ์ 

โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการในไตห้วนักวา่ 43.69 ลา้นบาท เพมิขึนจากปีทีแลว้กวา่ 11.0% 
ซึงมาจากการรับรู้รายไดจ้ากการ COD เพิมขึนอีก 4 โครงการ จากส่วนทีกาํลงัพฒันาอยู ่จึงทาํใหไ้ตรมาส 4 ปี 2564 นีมีการรับรู้
รายไดอ้ยา่งต่อเนือง นอกจากนีในไตรมาสที 4 ของ ปี 2564 บริษทัมีการวางแผนการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคารวมเพมิอีกกวา่ 6.7 เมกกะวตัต์ โดยวางแผนวา่จะเขา้ทาํสัญญาเพอืสรุปแนวทางและเริมการ
พฒันาโครงการในไตรมาสที 1 ของปี 2565 ต่อไป 
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3.4 ประเทศกมัพูชา 
เมือปลายปี 2562 บริษทัฯ ไดช้นะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งชาติ (National Solar 

Park) ทีมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นทีปรึกษาโครงการ ซึงเป็นโครงการทีมีขนาดกาํลงัผลิต
ติดตงั 77 เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัผลิตตามสัญญา 60 เมกะวตัต ์โดยไดด้าํเนินการประสานงานพฒันาโครงการมาต่อเนือง จน
สามารถลงนามสญัญาการพฒันาโครงการและซือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาลกมัพูชาไดใ้นวนัที 30 มิถุนายน 2563 โดยในเดือน
สิงหาคม 2564  ทางบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างและสญัญากูย้มืเงินจากธนาคารชนันาํเพือสนบัสนุนการ
พฒันาและก่อสร้างโครงการ ณ ปัจจุบนัทางบริษทัไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานทีรับผดิชอบและไดเ้ริมเขา้
พฒันาและปรับพนืทีโครงการตามแผนการก่อสร้างอยา่งต่อเนืองเพอืทีจะสามารถเริมการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือน
พฤศจิกายน 2565 ตามแผนการพฒันาและก่อสร้างโครงการ  โดยในไตรมาสที 4 ขนัตอนทางวศิวกรรมและการสังผลิตอุปกรณ์
ต่างๆทีจาํเป็นสาํหรับการก่อสร้างโครงการมีการดาํเนินงานตามแผนและกิจกรรมการก่อสร้างจะดาํเนินงานต่อไปตามลาํดบัใน
ไตรมาสที 1 ของปี 2565 

 

. ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564 
 
 

       หน่วย: ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 เปลยีน 
แปลง Q4’64 Q3’64 Q4’63 เปลยีน 

แปลง 
เปลยีน 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 
รายไดจ้ากการขาย 368.12  346.71  6.2% 81.25 91.14 66.59 (10.9%) 22.0% 
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 145.95 125.72 16.1% 18.92 66.96 100.06 (71.7%) (81.1%) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 53.77 22.25 141.7% 24.25 21.39 8.58 13.4% 182.6% 
ตน้ทุนขายและก่อสร้าง (343.16) (280.21) (22.5%) (78.31) (124.82) (127.45) (37.3%) (38.6%) 
กาํไรขันต้น 224.68  214.47  4.8% 46.11 54.67 47.78 (15.7%) (3.5%) 
         

รายไดอื้น 26.83  5.37  399.6%  17.32 2.23 1.66 676.7% 943.4% 
ค่าใชจ่้ายบริหาร (319.52) (127.76) 150.1% (186.60) (57.66) (42.22) 223.6%                 342.0% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียน (0.53) 5.54 (111.7%) 3.60 (0.97) 1.95 (471.1%)               84.6% 
ตน้ทุนทางการเงิน (113.66) (98.76) 15.1% (32.35) (29.99) (24.02) 7.9% 34.7% 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 325.17 306.42  6.1%  69.20 71.60 64.44 (3.4%)                7.4% 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 142.97  304.28  (53.0%)  (82.72) 39.88 49.59 (307.4%)              (266.8%) 
ภาษีเงินได ้ (2.66) (0.98)  171.4% 1.60 (3.90) (1.39) (141.0%) (215.1%) 
กาํไรสําหรับงวด 140.31  303.30  (53.7%)  (81.12) 35.98 48.20 (325.5%)              (268.3%) 
ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 272.68 374.23 (27.1%) 58.14 34.14 126.81 70.3%                  (54.2%) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 130.38 288.26 (54.8%) (244.12) 166.71 (85.80) (246.4%)              (184.5%) 
ส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 262.44 359.20 (26.9%) (105.22) 164.88 (6.66) (163.8%)              (1,479.9%) 

 

สาํหรับผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทัฯ รายงานผลกาํไรสุทธิจาํนวน 58.14 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ของปีก่อน จาํนวน 126.81 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 68.67 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.2 สาเหตุสาํคญัมาจาก กลุ่มกิจการ
มีรายการพเิศษ ซึงเป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนครังเดียว (One-time) เช่น ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการเขา้ควบรวมกลุ่มกิจการกาํลงัเติบโต  
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. ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564 (ต่อ) 
ในธุรกิจนวตักรรมและเทคโนโลย ี (Innovation & Technology) และค่าใชจ่้ายในการบริหารจากกิจการดงักล่าว  แต่ในขณะที
กลุ่มกิจการมีค่าใชจ่้ายทีสูงขึน กลุ่มกิจการยงัคงมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ทีเติบโตขึน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  
ถึงแมว้า่สภาพเศรษฐกิจทวัโลกนนัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจทวัโลก และความตอ้งการในการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั รวมทงัผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอปุกรณ์สินคา้
ทีใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีราคาสูงขึน บริษทัฯ ยงัคงสามารถควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างและมองเห็นแนวโนม้ราคากลบัมา
เป็นปกติในปีขา้งหนา้   
 

ตารางจําแนกรายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 
 

       หน่วย: ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 เปลยีน 
แปลง Q4’64 Q3’64 Q4’63 เปลยีน 

แปลง 
เปลยีน 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 
รายได้จากการขาย 368.12 346.71 6.2% 81.25 91.14 66.59 (10.9%) 22.0% 
รายได้จากการก่อสร้าง 145.95 125.72 16.1% 18.92 66.96 100.06 (71.7%) (81.1%) 
รายได้จากการขายสินค้า 53.77 22.25 141.7% 24.25 21.39 8.58 13.4% 182.6% 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 325.17 306.42 6.1% 69.20 71.60 64.44 (3.4%) 7.4% 
รายได้อืน 26.83 5.37 399.6% 17.32 2.23 1.66 676.7% 943.4% 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน - 4.54 100.0% 3.60 - 1.95 100.0% 84.6% 
รวมรายได้ 919.84 811.01 13.4% 214.54 253.32 243.28 (15.3%) (11.8%) 

 
 

รายได้จากการดาํเนินงาน 
● บริษทัฯ มีรายไดร้วมสาํหรับงวด 3 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงในงบการเงินรวมจาํนวน 214.54 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 11.8 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงรายไดร้วมจาํนวน 243.28 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมสาํหรับ
งวด 12 เดือน แสดงจาํนวน 919.84 ลา้นบาท เพมิขึนร้อยละ 13.4 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีแสดงรายไดร้วม 
811.01 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานดงัต่อไปนี 
 

1. ส่วนงานผลติและจาํหน่วยกระแสไฟฟ้า 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมสาํหรับ 3 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 81.25 
ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจาํนวน 66.59 ลา้นบาท เพมิขึนร้อยละ 22.0  และสาํหรับงวด 12 
เดือน แสดงจาํนวน 368.12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจาํนวน 346.71 ลา้นบาท เพมิขึน  ร้อย
ละ 6.2 โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน 
 

       หน่วย: ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2563 เปลยีน 
แปลง Q4’64 Q3’64 Q4’63 เปลยีน 

แปลง 
เปลยีน 
แปลง 

   y-on-y    q-on-q y-on-y 
รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 368.12 346.71 6.2% 81.25 91.14 66.59 (10.9%) 22.0% 
- ในประเทศ 324.44 307.35 5.6% 71.84 78.18 59.05 (8.1%) 21.7% 
- ต่างประเทศ (ไต้หวนั) 43.69 39.36 11.0% 9.68 12.96 7.54 (25.3%) 28.4% 

 

1.1  รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์   
รายไดก้ารจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและประเทศไตห้วนั ซึงมีอตัรารับซือ

ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัยอ่ย (“รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทยรูปแบบ 
FiT”)  โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยภ์ายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวตัต ์  และ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ต่างประเทศ ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์
 

ประเทศไทย 
สาํหรับงวด 12 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 324.44 ลา้นบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

แสดงจาํนวน 307.35 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 17.09 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 5.6 การเพมิขึนของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสาํคญัมาจาก เมือวนัที 15 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซือหุน้สามญัของ บริษทั จูปิเตอร์ 
เพาเวอร์ จาํกดั (“JUPITER”) ดว้ยการรวมธุรกิจ (“M&A”)  โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบ
ติดตงับนพนืดินในระบบอตัราการรับซือไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวตัต ์และ  โครงการ 
Private-PPA บริษทั ไพร์ม โรด รูฟท็อป จาํกดั  โดยเริมจาํหน่ายไฟฟ้า ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ขนาดกาํลงัการผลิต ขนาด 
0.997 เมกะวตัต ์

 

สาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั) 
สาํหรับงวด 12 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 43.69 ลา้นบาท เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

แสดงจาํนวน 39.36 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 4.33 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 11.0 เนืองจากมีการ
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยที์เพิมขึน จาํนวน 0.88  เมกะวตัต ์จากโซล่าร์รูฟท็อป  

2. รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการใหบ้ริการดา้นการก่อสร้างงานติดตงัแผงโซล่าร์เซลลบ์นหลงัคา 

และอืนๆ แสดงในงบการเงิน สาํหรับ 12 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 145.95 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจาํนวน 125.72 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพิมขึน 20.23 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 
16.1 มีสาเหตุมาจาก ในปีระหวา่งปี 2564 บริษทัฯ มีการเติบโตในส่วนของงานก่อสร้างและบริการ กวา่ 13 โครงการ จากการที
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาก่อสร้างใหก้บัหน่วยงานของรัฐ และ ภาคเอกชน  
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3. รายได้จากการจําหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกยีวกบัพลงังาน 
 บริษทัยอ่ยในกลุ่ม (บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จาํกดั) เริมมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุอปุกรณ์เกียวกบัพลงังาน ใน

รูปแบบ สัญญาซือขายอุปกรณ์ สาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตงับนหลงัคา และ อืนๆ ใหแ้ก่ บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล สาํหรับ 12 เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 53.77 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนแสดงจาํนวน 22.25 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 31.52 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนทีเพิมขึนร้อยละ 141.7 
มีสาเหตุมาจาก ในปีระหวา่งปี 2564  โดยบริษทัฯ มีการขยายฐานคูค่า้ กวา่ 21 คู่คา้  
 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษัทร่วม 
● ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม สาํหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 325.17 ลา้นบาท เมือเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงจาํนวน 306.42 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 18.75 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนที
เพิมขึนร้อยละ 6.1 ซึงส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

1.ส่วนแบ่งกาํไรทีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยซึงมีอตัรารับซือ 
ไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งกาํไรจากการจาํหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)  

2.ส่วนแบ่งกาํไรทีไดรั้บจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญีปุ่นซึงมีอตัรารับซือไฟฟ้าในรูปแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งกาํไรจากการจาํหน่ายไฟฟ้าในประเทศญีปุ่นรูปแบบ FiT”) 

 

รายได้อืน 
● สาํหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายไดอื้นจาํนวน 26.83 ลา้นบาท เพมิขึนจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้จาํนวน 5.37 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 21.46 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 399.6  เหตุมาจาก 
กาํไรจากการต่อรองราคาซือกิจการ ของบริษทัยอ่ย ภายในกลุ่มกิจการ  และมีการเคลมประกนัค่าความเสียหาย จากเหตุภยั
พิบติัทางธรรมชาติ ของโครงการ KTM07จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ  มีรายไดอื้นเพมิขึน 
 

ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง 
● ตน้ทุนขายของบริษทั สาํหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 343.16 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจาํนวน 280.21 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 62.95 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.5 
การเพมิขึนดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการเพมิขึนของงานก่อสร้างทีรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการตามงวด
งานก่อสร้างทีเพิมขึน 

● ตน้ทุนขายและบริการของบริษทั ประกอบดว้ย (1) ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2) ค่าจา้งดูแลและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์(O&M) (3) ตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์เกียวกบัพลงังาน และ (4) ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง และ
ตน้ทุนอืนๆ โดยค่าใชจ่้ายในการดูแลและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้านนัมีลกัษณะคงทีตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญาโดยมี 
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ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง (ต่อ) 
การปรับอตัราเติบโตทีคงทีตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะทีค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเป็นไปตามอายกุารใช้
งานของโรงไฟฟ้าซึงมีอายโุดยเฉลีย 25 ปี ดงันนัหากไม่มีการเปิดโครงการใหมต่น้ทุนขายและบริการจะไม่มีการ
เปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
● ค่าใชจ่้ายในการบริหารแสดงในงบการเงิน สาํหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 319.52 ลา้น

บาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนหนา้แสดงจาํนวน 127.76 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึน 191.76 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 150.1 สาเหตุสาํคญัคือ 1)ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัพนกังาน โดยบริษทัฯ ไดจ้า้งงานบุคลากรทีมี
ความสามารถเขา้มาพฒันาธุรกิจใหม่เพมิขึนหลายอตัรา อีกทงัยงัมุ่งวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นพลงังานผา่นการจดัตงั
บริษทั ไพร์ม เอก็ซ์ จาํกดั (PrimeX) และควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอพัทีมีทรัพยสิ์นทางปัญญาและประสบการณ์               
2) ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน โดยในปี 2558 ทางกลุ่มกิจการไดมี้การลงทุนในโครงการญีปุ่น ภายใต้
บริษทั AZE โดยร่วมลงทุนกบั บริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั  (มหาชน) ซึงมีผูพ้ฒันาโครงการคือ Smart Solar KK โดยทาํการ
พฒันา 2 โครงการ คือ  1. โครงการ Yabuki  และ 2. โครงการ Onami โดยทีโครงการ Yabuki ไดพ้ฒันาจนสาํเร็จและเริม
ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ใน เดือน ธนัวาคม ปี 2563 ในขณะเดียวกนัโครงการ Onami ประสบปัญหาและไม่สามารถพฒันา
โครงการต่อได ้ ทาํให้ทางบริษทัฯไดเ้ห็นควรยกเลิกการลงทุนในโครงการนีโดยไดมี้การดาํเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที
เกิดขึนกบั Smart Solar KK และในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การทาํขอ้ตกลงร่วมกนักบั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั  (มหาชน) เพือขาย
โครงการ โดยอา้งอิงจากมาตรฐานบญัชี IFRS9 นนั การขายโครงการดงักล่าวนนัมีกาํไรจากการขายจาํนวน 202 ลา้นบาท 
ซึงจะปรากฎในส่วนของผูถื้อหุน้ แต่ไม่ไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน ในทางกลบักนัการรับรู้ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น
ทางการเงินจาํนวน 106.99 ลา้นบาทนนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 นนัส่วนของผู ้
ถือหุ้นเพมิขึนมาจาก 142.2 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 216.6 ลา้นบาท ในปี 2564  

 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
● ตน้ทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สาํหรับงวด 12 เดือน สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 113.66 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดง จาํนวน 98.76 ลา้นบาท โดยแสดงจาํนวนเพมิขึนจาํนวน 14.90 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 15.1 โดยมีสาเหตุสาํคญัของการเพมิขึน เนืองจากกลุ่มกิจการมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพมิเติม 
เพือพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ในรูปแบบ “Adder”  และ เพอืสนนัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นต่างประเทศ 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564  
 
 

   หน่วย: ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพมิขึน (ลดลง) เปลยีนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,364.3 1,754.0 (389.7) (22.2%) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,085.7 4,083.9 1,001.8 24.5% 
สินทรัพย์รวม 6,450.0 5,837.9 612.1 10.5% 
หนีสินหมุนเวียน 1,371.6 1,052.2 319.5 30.4% 
หนีสินไม่หมุนเวียน 1,992.3 1,968.8 23.5 1.2% 
หนีสินรวม 3,364.0 3,021.0 343.0 11.4% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,086.1 2,816.9 269.1 9.6% 
หนีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,450.0 5,837.9 612.1 10.5% 

 
● สินทรัพย์รวม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 6,450.0 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบั
สินทรัพยร์วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 5,837.9 ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือ เพมิขึน         
ร้อยละ .  โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดงัต่อไปนี 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  แสดงจาํนวน 1,364.3 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยห์มุนเวยีน  ณ 
31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 1,754.0 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือร้อยละ .  โดยการลดลงอยา่งมี
นยัสาํคญันีมาจาก สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท เกิดจากการหกักลบลบหนี (สินทรัพยแ์ละหนีสิน
ตามสัญญาจองซือหุน้) ตามสัญญา กบักลุ่มบริษทั FC  
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 5,085.8 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 4,083.9 ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน 1,001.9 ลา้นบาท หรือเพมิขึน ร้อยละ 24.5 โดยการ
เพิมขึนจากสาระสาํคญั  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  เมือวนัที 3 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยเขา้ซือกิจการทีดาํเนินงานธุรกิจดา้น
เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิตลั โดยครอบคลุมทงัดา้นงานวศิวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and 
Construction Services) งานใหบ้ริการระบบบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management System – EMS) ในรูปแบบ 
Internet of Things (loT) และงานดา้นทีปรึกษาโซลูชนัและอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน (Solution Provider for Energy 
Efficiency) รวมจาํนวน 3 บริษทั  และ โครงการในต่างประเทศ ทีมีการพฒันาโครงการ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ
อืนๆ เพมิขึน มากกวา่ 42 โครงการ  
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● หนีสินรวม 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนีสินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 3,364.0 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัหนีสิน
รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 3,021.0 ลา้นบาท โดยการเพิมขึนจาํนวน 343.0 ลา้นบาท หรือ เพิมขึนร้อยละ 
11.4 โดยเกิดจากการเปลียนแปลงดงัต่อไปนี 

 

หนีสินหมุนเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 1,371.6 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัหนีสินหมุนเวียน  ณ 31 
ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 1,052.2 ลา้นบาท  เพิมขึนจาํนวน 319.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.4 โดยการลดลงอยา่งมี
นยัสาํคญัมาจากการหักกลบลบหนี (สินทรัพยแ์ละหนีสินตามสญัญาจองซือหุน้) ตามสัญญา กบักลุ่มบริษทั FC และ         
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินในรูปแบบ ทรัสตรี์ซีท (TR) เป็นสินเชือระยะสันสาํหรับซือสินคา้หรือวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ 

 

หนีสินไม่หมนุเวยีน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 1,992.3 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัหนีสินไม่หมนุเวยีน  ณ 
31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 1,968.8 ลา้นบาท  เพมิขึนจาํนวน 23.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.2 โดยการเพมิขึนอยา่งมี
นยัสาํคญัมาจาก บริษทัฯไดอ้อกหุน้กู ้ (Debenture) เพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่ม
กิจการ 

● ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจาํนวน 3,086.1 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบ
กบัส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงจาํนวน 2,817.0 ลา้นบาท โดยการเพมิขึนจาํนวน 269.1 ลา้นบาท 
หรือ เพมิขึนร้อยละ 9.6  เนืองจากบริษทัฯ มีกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพมิขึน และส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรม 
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