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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) วิเคราะห์และอธิบายผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ประจาปี 2565 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งสอบทานโดยบริ ษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดโดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สรุ ปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกิจ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเทศ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานทางการเงิน

1. สรุ ปภาพรวมธุ รกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 395.45 ล้านบาท ลดลง
12.6% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ 259.06 ล้านบาท ลดลง 16.7% YoY
มีกาไรสุทธิเท่ากับ 97.05 ล้านบาท ลดลง 47.7% YoY มีกาไรเบ็ดเสร็จ 163.51 ล้านบาท ลดลง 21.3%
รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ยังคงมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทาสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase
Agreement: PPA) ให้กบั รัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น
ไต้หวัน และกัมพูชา และมีกาลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 300.4 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 257.5 เมกะวัตต์
ในด้านธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคา (Private PPA) ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (EPC) และ
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Trading) ยังคงมีการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู ้รายได้ อันเป็ นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาห่วงโซ่อุปทานทัว่
โลกเกี่ยวกับชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
ในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทางบริ ษทั ประสบความสาเร็จในการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ให้กบั กองทุนเปิ ดวรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ( ONE-TFIN2Y-AI ) เมื่อ
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ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 มูลค่าหน้าตัว๋ ที่ 43,750,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี การออกขาย
ตราสารหนี้ให้กบั กองทุนครั้งนี้
ถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯในการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน
โดยเฉพาะการเข้าถึงเฉพาะนักลงทุนสถาบันและเชิงกลยุทธ์ โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯเน้นการกูย้ มื เงินโดยตรง
จากสถาบันการเงิน และการออกหุน้ กูใ้ ห้กบั นักลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาเป็ นหลัก
2. วิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานจาแนกตามธุ รกิจ
บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชั้นนาในธุรกิจพลังงานสะอาดซึ่ งมุ่งมัน่ ใน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทาธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั
ฯมีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทา
สัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กบั หน่วยงานของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมี
โครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา มีกาลังผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ในบาง
โครงการ บริ ษทั ฯได้ร่วมทุนกับหุน้ ส่วนธุรกิจ ทาให้จากกาลังผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวัตต์ขา้ งต้น จะเป็ น
กาลังผลิตติดตั้งที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 214.1 เมกะวัตต์ ส่วนของการพัฒนา
โครงการในไต้หวันถึงสิ้ นไตรมาส 2 ของปี 2565 ทางบริ ษทั ฯ มีโครงการที่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิ ชย์ได้เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1.16 เมกะวัตต์ จากโครงการโซล่าร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงเรี ยน โดยในส่วน
ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ฯ มีรายได้สาหรับ 6 เดือนรวม 197.35 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วน 49.59% ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
2.2 ธุ รกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop
Engineering, Procurement, and Construction (EPC)
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับบริ ษทั อัลเทอร์เนทีฟ วิชน่ั ส์ จากัด ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี
เพื่อจัดตั้งและถือหุน้ ใหญ่ในกิจการร่ วมค้า ในนามบริ ษทั ไพร์ม อัลเทอร์ เนทีฟ วิชน่ั ส์ จากัด เพื่อให้บริ การ
ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาครบวงจร ตั้งแต่การสารวจออกแบบ ดาเนินการติดตั้ง ไป
จนถึงการบารุ งรักษา ซึ่งเป็ นระบบที่จะช่วยให้อาคารหรื อโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถ
ลดการซื้อไฟฟ้าจากส่ วนกลางได้ อันจะทาให้ธุรกิจหรื อองค์กรที่ติดตั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
นัยสาคัญ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีการเริ่ มรับรู ้รายได้สาหรับ 6
เดือนรวม 22.68 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 5.74% ของรายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
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2.3 ธุ รกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop Private-Power Purchase Agreement (PPA)
ธุรกิจนี้เป็ นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาข้างต้น โดยเป็ นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กบั ลูกค้าที่มีศกั ยภาพในการ
ที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนระบบให้ แล้วขายไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าอัตราค่าไฟที่ลูกค้าซื้อจากรัฐใน
ราคาปกติ ซึ่งการทาสัญญาขายไฟฟ้ากับองค์กรเอกชน (Private-PPA) นี้ สามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น ทา
ข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทาสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกับบริ ษทั ฯเป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีผปู ้ ระกอบการในธุรกิจนี้ไม่มาก บริ ษทั ฯจึงมีความตั้งใจที่จะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมนี้ และ
มุ่งมัน่ เฟ้นหาลูกค้าที่มีศกั ยภาพ เพื่อเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 บริ ษทั สามารถพัฒนาโครงการเพิ่มได้จานวน 5.60 MW โดยมีโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและก่อสร้างจานวนโครงการรวมทั้งหมดจานวน 10.31 MW รายได้รวมจนถึงไตรมาส
2 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถทาให้เกิดรายได้
จานวน 4.27 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 2.08% ของรายได้รวมทั้งบริ ษทั
2.4 ธุ รกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
ธุรกิจจัดจาหน่ายเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของบริ ษทั ซึ่งต่อยอดมาจากธุรกิจหลัก โดย
มุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาสใหม่ๆในธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น นวัตกรรมใหม่ สิ นค้าใหม่ที่มีการ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา เพื่อมาจาหน่ายให้กบั กลุ่มผูร้ ับเหมา โดยมีวสั ดุอุปกรณ์ที่ครบโซลูชน่ั ทั้ง
ด้านสิ นค้าและบริ การ รวมกึงการรุ กตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัวซึ่งเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจาหน่ายสิ นค้า
ทั้งนี้ธุรกิจจัดจาหน่ายเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจของบริ ษทั เพื่อตอกย้าความเป็ นผูน้ าด้านพลังงานทดแทนของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
รายได้รวมจนถึงไตรมาส 2 ของธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานมีรายได้จานวน 6.11
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 2.98% ของรายได้รวมทั้งบริ ษทั โดยรายได้จากธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นอีกในครึ่ งปี
หลังจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเทศ
3.1 ประเทศไทย
ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 144.4 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวม 170.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ขายไฟใน 3
รู ปแบบคือ 1) Feed-in-Tariff (FiT) 2) Adder และ 3) Private PPA
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สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 นี้ โครงการรู ปแบบ FiT ที่บริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทุกโครงการ มีรายได้
รวม 161.78 ล้านบาท ลดลงจากงวด 6 เดือน ปี 2564 คิดเป็ น 1.4% นั้นเนื่องจากค่าแสงอาทิตย์ที่ลดลง ส่วน
โครงการรู ปแบบ Adder ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 100.00 คิดเป็ นรายได้ 11.65 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 37.2%
จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากรับรู ้รายได้เพิ่มจากโครงการ Repowering ซึ่งเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD)
เมื่อไตรมาส 4 ปี 2564
ส่วนโครงการรู ปแบบ Adder ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 30.00 มีรายได้จากส่วนแบ่งกาไร
149.06 ล้านบาท
ส่วนรายได้จากส่วนโครงการรู ปแบบ Private PPA มี รายได้ 4.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.2% จากการ
รับรู ้รายได้ขายไฟของโครงการ Ecolab บจ.ตรังเวชกิจ (รพ.ตรังเวชกิจ) บมจ.สิ ริเวช จันทบุรี (รพ.สิ ริเวช
จันทบุรี) ทยอย COD ในปี 2565
นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ท้ งั 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และธุรกิจจาหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งดาเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และรับรู ้รายได้สาหรับ 6 เดือนรวม
จานวน 20.33 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 5.1% ของรายได้รวมของทั้งบริ ษทั ฯ
3.2 ประเทศญี่ปุ่น
ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริ ษทั ร่ วม ไอซึ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (Aizu Solar Energy PTE) มีผล
ประกอบการจากโรงไฟฟ้า 3 แห่งซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญารวม 18.4 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวม
24.3 เมกกะวัตต์) มีรายได้ที่ได้รับเงินปันผล 6 เดือนจากทั้งสามแห่ง จานวน 16.97 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มีรายได้จากการปันผลที่ 96.33 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 82.38 เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ ขายโรงไฟฟ้านาริ ไอซึ (Nari Aizu) ในครึ่ งหลังของปี 2564
3.3 ประเทศไต้หวัน
ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน
มีจานวนรวมเท่ากับ 53.08 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือโครงการที่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาจานวน
33.33 เมกะวัตต์ และโครงการที่ได้รับการ COD เรี ยบร้อยแล้ว จานวน 10.45 เมกะวัตต์ (COD ในไตรมาสที่ 2
เพิ่มจากไตรมาสที่ 1 จานวน 1.15 เมกะวัตต์)
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สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการในไต้หวัน 23.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้วกว่า 2.9% เนื่องจากโครงการโรงเรี ยนที่ COD เพิ่ มขึ้นและรับรู ้รายได้ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565
3.4 ประเทศกัมพูชา
เมื่อปลายปี 2562 บริ ษทั ฯชนะการประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ
(National Solar Park) ที่มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ ซึ่ง
เป็ นโครงการที่มีขนาดกาลังผลิตติดตั้ง 77 เมกะวัตต์ และขนาดกาลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้
ดาเนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการและ
ซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลกัมพูชาได้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และในเดือนสิ งหาคม 2564 ทางบริ ษทั ฯได้เข้า
ทาสัญญาจัดจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารชั้นนา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการ จนไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯได้บรรลุเงื่อนไขการเบิกเงินงวดแรกกับผูใ้ ห้กูเ้ ป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว โดยจะนาเงินกูม้ าใช้สนับสนุนการก่อสร้างต่อไป
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 การก่อสร้างมีความคืบหน้าตามแผนงาน (60% ของการก่อสร้างทั้งหมด) โดย
อุปกรณ์หลักเช่น Tracking system, Inverter, Box Transformer ได้มีการขนส่งถึงโครงการเรี ยบร้อยแล้ว ส่วน
PV modules จะทยอยขนส่งถึงโครงการในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เพื่อทาการติดตั้งควบคู่ไปกับงานก่อสร้าง
ส่ วนอื่นๆ โดยภาพรวมการก่อสร้างเป็ นไปตามแผนงานเพื่อเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี
2565
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4. ภาพรวมผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตารางแสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่วย: ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2565

2564

เปลี่ยน
แปลง

Q2’65

Q1’65

Q2’64

เปลี่ยน
แปลง

เปลี่ยน
แปลง
q-on-q
2.9%
(65.9%)
(57.9%)
(21.6%)
(16.5%)

201.62
22.68
6.12
(115.51)
114.91

195.72
60.04
8.12
(140.03)
123.85

y-on-y
3.0%
(62.2%)
(24.6%)
(17.5%)
(7.2%)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

11.54
(97.37)
0.85
(82.50)
152.63
100.06
(3.01)
97.05

7.27
(75.26)
(3.16)
(51.32)
184.37
185.75
(0.35)
185.40

58.7%
29.4%
126.9%
60.8%
(17.2%)
(46.1%)
760.0%
(47.7%)

9.45
(49.26)
2.03
(45.46)
64.97
36.63
(2.88)
33.74

2.09
(48.11)
(1.18)
(37.04)
87.66
63.44
(0.13)
63.31

5.13
(36.66)
(1.80)
(27.46)
81.49
86.42
(0.09)
86.33

352.2%
2.4%
272.0%
22.7%
(25.9%)
(42.3%)
2,115.4%
(46.7%)

84.2%
34.4%
212.8%
65.5%
(20.3%)
(57.6%)
3,100.0%
(60.9%)

ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั
ใหญ่

91.11

180.40

(49.5%)

30.65

60.46

81.93

(49.3%)

(62.6%)

163.51

207.79

(21.3%)

77.68

85.83

72.22

(9.5%)

7.6%

157.56

202.78

(22.3%)

74.58

82.83

67.81

(10.1%)

10.0%

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนขายและก่อสร้าง
กาไรขั้นต้น

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั
ใหญ่
●

100.76
13.83
3.03
(62.73)
54.89

100.86
8.85
3.09
(52.78)
60.02

97.93
40.58
7.20
(79.99)
65.72

q-on-q
(0.1%)
56.3%
(1.9%)
18.9%
(8.5%)

บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานในภาพรวมสาหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายงานผลกาไรสุทธิ
สาหรับงวด 3 เดือน จานวน 33.74 ล้านบาท ลดลง 52.59 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.92 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับข้อมูลของปี ก่อนแสดงผลกาไรสุทธิ สาหรับงวด 3 เดือน จานวน 86.33 ล้านบาท และสาหรับงวด 6
เดือน รายงานผลกาไรสุทธิจานวน 97.05 ล้านบาท ลดลง 88.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.65 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลของปี ก่อน แสดงผลกาไรสุทธิ จานวน 185.40 ล้านบาท
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ตารางจาแนกรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

เปลี่ยน
แปลง
y-on-y

2565

2564

รายได้จากการขาย

201.62

195.72

3.0%

รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขายสิ นค้า
ส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

22.68
6.12
152.63
11.54
0.85

60.04
8.12
184.37
7.27
(3.16)

(62.2%)
(24.6%)
(17.2%)
58.7%
126.9%

รวมรายได้

395.44

452.36

(12.6%)

Q2’65 Q1’65

100.7
100.86
6
13.83
8.85
3.03
3.09
64.97 87.66
9.45
2.09
2.03 (1.18)
194.0
201.37
7

Q2’64

หน่วย: ล้านบาท
เปลี่ยน
เปลี่ยน
แปลง
แปลง
q-on-q
q-on-q

97.93

(0.1%)

2.9%

40.58
7.20
81.49
5.13
(1.80)

56.3%
(1.9%)
(25.9%)
352.2%
272.0%

(65.9%)
(57.9%)
(20.3%)
84.2%
212.8%

230.53

(3.6%)

(15.8%)

รายได้จากการดาเนินงาน
●

บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงในงบการเงินรวมจานวน
194.07 ล้านบาท ลดลง 36.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดง
รายได้รวมจานวน 230.53 ล้านบาท และมีรายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือน แสดงจานวน 395.44 ล้านบาท
ลดลง 56.92 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงรายได้รวมจานวน
452.36 ล้านบาท โดยสรุ ปตามส่ วนงานดังต่อไปนี้
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
o โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย ซึ่งมีอตั รารับซื้อไฟฟ้า
ในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และในรู ปแบบ (Adder) โดยมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่ ม
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีสัญญาจาหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ( “กฟภ” ) จานวน 9 สัญญา กาลังการผลิตรวม 41.64 เมกะวัตต์
o โซลาร์รูฟท็อปแบบติดตั้งบนหลังคา (Private PPA) โดยมีระยะเวลา 15 ปี นับจากวันเริ่ มจาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีการทาสัญญากับภาคเอกชน จานวน 5 สัญญา
กาลังการผลิตรวม 2.19 เมกะวัตต์
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o โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
และโซลาร์รูฟท็อปแบบติดตั้งบน
หลังคาในไต้หวัน ซึ่งมีอตั รารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี
นับจากวันเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ซึ่งมี
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ากับ Taiwan Power Company จานวน 31 สัญญา กาลังการผลิตรวม 10.46 เมกะ
วัตต์
●

ตารางแสดงรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แยกตามประเทศ
หน่วย: ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ (ไต้หวัน)

เปลี่ยน
แปลง
y-on-y

2565

2564

201.62

195.72

3.0%

177.70
23.92

174.78
20.94

1.7%
14.2%

Q2’65 Q1’65

100.7
100.86
6
88.99 90.38
11.77 10.48

Q2’64

เปลี่ยน
แปลง
q-on-q

เปลี่ยน
แปลง
q-on-q

97.93

(0.1%)

2.9%

86.64
11.29

(1.5%)
12.3%

2.7%
4.2%

รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
●

รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและไต้หวัน แสดงในงบการเงินรวม
สาหรับ 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 100.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 2.89 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 97.93 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือน
จานวน 201.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 5.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.02 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จานวน 195.72 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเทศไทย
o สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดง จานวน 88.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
2.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 86.64 ล้าน
บาท และสาหรับงวด 6 เดือน แสดงจานวน 177.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.92 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 1.67 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 174.78 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสาคัญ
มาจาก Private PPA เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564
ประเทศไต้หวัน
o สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 11.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 11.29 ล้านบาท โดยแสดงจานวนเพิ่มขึ้น 0.48 ล้านบาท คิดเป็ น
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สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 และสาหรับงวด 6 เดือน แสดงจานวน 23.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.98
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.23 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 20.94 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากมีการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงเรี ยนที่ COD เพิ่ มขึ้นใน
ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2565
รายได้จากการก่อสร้างและบริ การ
●

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรวมถึงสัญญาการให้บริ การด้านการก่อสร้าง งานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์
บนหลังคา และอื่นๆ แสดงในงบการเงิน สาหรับ 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน
13.83 ล้านบาท ลดลง 26.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.92 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
แสดงจานวน 40.58 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนแสดงจานวน 22.68 ล้านบาท ลดลง 37.36 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 62.23 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 60.04 ล้านบาท

รายได้จากการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน
●

บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั (บริ ษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ ป จากัด) มีรายได้จากการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
พลังงาน สาหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและอื่นๆให้แก่บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล สาหรับ 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงรายได้จานวน 3.03 ล้านบาท
ลดลง 4.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.92 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจานวน 7.20
ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนแสดงจานวน 6.12 ล้านบาท ลดลง 2.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.63
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจานวน 8.12 ล้านบาท

ส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วม
●

ส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 64.97 ล้านบาท
ลดลง 16.52 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.27 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า แสดงจานวน 81.49 ล้าน
บาท และสาหรับงวด 6 เดือนแสดงจานวน 152.63 ล้านบาท ลดลง 31.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.22
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน 184.37 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.) ส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ซึ่งมีอตั รารับซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบส่ วนเพิม่ ราคารับซื้ อไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม (“ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยในรู ปแบบ Adder”)
2.) ส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอตั รารับ
ซื้อไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (“ส่วนแบ่งกาไรจาก
การจาหน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรู ปแบบ FiT”)
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รายได้อื่น
●

สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นจานวน 9.45 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
จานวน 4.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 84.21 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า แสดงจานวน
5.13 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือน แสดงจานวน 11.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4.27 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 58.73 เมื่อเปรี ยบเทียบกับจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 7.27 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง
●

ต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 62.73 ล้านบาท
ลดลงจานวน 17.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.58 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน แสดงจานวน
79.99 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือน แสดงจานวน 115.51 ล้านบาท ลดลง 24.52 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
17.51 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกับของปี ก่อนหน้าแสดงจานวน 140.03 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริ การ
ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
(1) ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(2) ค่าจ้างดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M)
(3) ต้นทุนจากการจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน
(4) ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้านั้น มี
ลักษณะคงที่ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาโดยมีการปรับอัตราเติบโตที่คงที่ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา ในขณะที่ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็ นไปตามอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าซึ่งมีอายุโดย
เฉลี่ย 25 ปี ดังนั้นหากไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ ต้นทุนขายและบริ การจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
●

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารแสดงในงบการเงินสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดง
จานวน 49.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.37 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี
ก่อนหน้าแสดงจานวน 36.66 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนแสดงจานวน 97.37 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
22.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.38 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนหน้า แสดงจานวน 75.26
ล้านบาท สาเหตุสาคัญคือ
1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน โดยบริ ษทั ฯรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
หลายอัตรา
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเปิ ดบัญชี ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมในการ
ออกหุน้ กู้
3) ค่าที่ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการที่ได้จดั ตั้งขึ้นใหม่ในปี 2565
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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4) ค่าที่ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกาจัดขยะมูลฝอยและแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้า
5) ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของ สิ นทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
●

ต้นทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวมสาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จานวน
45.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 18.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.55 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี
ก่อนแสดง จานวน 27.46 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนแสดงจานวน 82.50 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 31.18
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.76 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 51.32 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ้นมาจากการที่บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ประเภทหุน้ แบบ “หุน้ กู้
ระยะยาว” ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน วัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
พัฒนา ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
●

30 มิถุนายน
2565
1,566.8
6,836.4
8,403.2
1,191.7
3,960.0
5,151.7
3,251.5
8,403.2

31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปลี่ยนแปลง
2564
664.6
902.2
135.7%
5,785.4
1,050.9
18.2%
6,450.0
1,953.2
30.3%
774.0
417.7
54.0%
2,590.0
1,370.0
52.9%
3,364.0
1,787.7
53.1%
3,086.0
165.5
5.4%
6,450.0
1,953.2
30.3%

สิ นทรัพย์รวม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 8,403.2 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 6,450.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,953.2
ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 1,566.8 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 664.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 902.2 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 135.7 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนี้มาจาก
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1) ทางบริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ จุดประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
พัฒนา ระหว่างดาเนินการ และระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกอื่นๆ หรื อโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ส่ วนของลูกหนี้การค้าและอื่นๆ เพิม่ ขึ้นในส่ วนของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่ามัดจาหุน้ โครงการ
ต่างประเทศ (ไต้หวัน) และเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสิ นค้าสาหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering,
Procurement & Construction)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 6,836.4 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 5,785.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,050.9 ล้าน
บาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 18.2 โดยการเพิม่ ขึ้นนี้เกิดจากสาเหตุสาคัญ คือ
1) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิของกลุ่มบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) และติดตั้งบนพื้นดิน
●

หนี้สินรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 5,151.7 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 3,364.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,787.7 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 1,191.7 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี้สิน
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 774.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 417.7 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 54.0 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญมาจาก
1) เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากการซื้ อสิ นค้าสาหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering,
Procurement & Construction)
2) เงินกูส้ ถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับกิจการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 3,960.0 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 2,590.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,370.0 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 52.9 โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญมาจาก
1) เงินกูส้ ถาบันการเงิน ที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ย่อย ในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงการและ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2) บริ ษทั ฯออกหุ้นกู้ เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา และเพื่อนาไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั ย่อยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
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●

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงจานวน 3,251.5 ล้านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 3,086.0 ล้านบาท โดย
การเพิ่มขึ้นจานวน 165.5 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.36 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น และส่ วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ขอแสดงความนับถือ

สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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