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บทวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2565 

ของบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  
(ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วิเคราะห์และอธิบายผลการด าเนินงานตามงบการเงิน
รวมของบริษทัประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงสอบทานโดยบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์          
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัโดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้ของอุตสาหกรรม 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกิจ 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเทศ 

4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 

1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้ของอุตสาหกรรม 

ผลประกอบการของบริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 เท่ากบั 395.45 ลา้นบาท ลดลง 
12.6% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากบั 259.06 ลา้นบาท ลดลง 16.7% YoY 

มีก าไรสุทธิเท่ากบั 97.05 ลา้นบาท ลดลง 47.7% YoY มีก าไรเบด็เสร็จ 163.51 ลา้นบาท ลดลง 21.3%  

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ยงัคงมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ซ่ึงเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท าสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement: PPA) ใหก้บัรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ประเทศไทย ญ่ีปุ่ น 
ไตห้วนั และกมัพูชา และมีก าลงัการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 300.4 เมกะวตัต ์ก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 257.5 เมกะวตัต ์ 

ในดา้นธุรกิจใหม่ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง
บนหลงัคา (Private PPA) ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (EPC) และ
ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน (Trading) ยงัคงมีการเติบโตและการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
แต่อาจมีความล่าชา้ในการรับรู้รายได ้ อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาห่วงโซ่อุปทานทัว่
โลกเก่ียวกบัช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในดา้นการจดัหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทางบริษทัประสบความส าเร็จในการออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีใหก้บักองทุนเปิดวรรณ ตราสารหน้ีไทย 2Y ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย ( ONE-TFIN2Y-AI ) เม่ือ
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ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 มูลค่าหนา้ตัว๋ท่ี 43,750,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 4.60% ต่อปี การออกขาย
ตราสารหน้ีใหก้บักองทุนคร้ังน้ี ถือเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ของบริษทัฯในการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน 
โดยเฉพาะการเขา้ถึงเฉพาะนกัลงทุนสถาบนัและเชิงกลยทุธ์ โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯเนน้การกูย้มืเงินโดยตรง
จากสถาบนัการเงิน และการออกหุน้กูใ้หก้บันกัลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลกั 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกิจ 

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจพลงังานสะอาดซ่ึงมุ่งมัน่ใน
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมมาท าธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทั
ฯมีธุรกิจหลกัเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และไดข้ยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอยา่งกา้ว
กระโดดอีกกวา่ 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท า
สัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ใหก้บัหน่วยงานของรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงมี
โครงการในประเทศไทย ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และกมัพูชา มีก าลงัผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวตัต ์ทั้งน้ีในบาง
โครงการ บริษทัฯไดร่้วมทุนกบัหุน้ส่วนธุรกิจ ท าใหจ้ากก าลงัผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวตัตข์า้งตน้ จะเป็น
ก าลงัผลิตติดตั้งท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ (Equity Installed Capacity) อยู ่214.1 เมกะวตัต ์ส่วนของการพฒันา
โครงการในไตห้วนัถึงส้ินไตรมาส 2 ของปี 2565 ทางบริษทัฯ มีโครงการท่ีสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยไ์ดเ้พิ่มขึ้นอีกจ านวน 1.16 เมกะวตัต ์จากโครงการโซล่าร์รูฟท็อปบนหลงัคาโรงเรียน โดยในส่วน
ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทัฯ มีรายไดส้ าหรับ 6 เดือนรวม 197.35 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วน 49.59% ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

2.2 ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop 

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)  

บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั อลัเทอร์เนทีฟ วิชัน่ส์ จ ากดั ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมากกวา่ 10 ปี 
เพื่อจดัตั้งและถือหุน้ใหญ่ในกิจการร่วมคา้ ในนามบริษทั ไพร์ม อลัเทอร์เนทีฟ วิชัน่ส์ จ ากดั เพื่อใหบ้ริการ
ติดตั้งระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาครบวงจร ตั้งแต่การส ารวจออกแบบ ด าเนินการติดตั้ง ไป
จนถึงการบ ารุงรักษา  ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะช่วยใหอ้าคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าสูงสามารถ
ลดการซ้ือไฟฟ้าจากส่วนกลางได ้อนัจะท าใหธุ้รกิจหรือองคก์รท่ีติดตั้งสามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญั ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามีการเร่ิมรับรู้รายไดส้ าหรับ 6 

เดือนรวม 22.68 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.74% ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  
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2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา (Solar 

Rooftop Private-Power Purchase Agreement (PPA) 

      ธุรกิจน้ีเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาขา้งตน้ โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการ
ท่ีบริษทัฯ จะลงทุนระบบให้ แลว้ขายไฟฟ้าท่ีระบบผลิตไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่อตัราค่าไฟท่ีลูกคา้ซ้ือจากรัฐใน
ราคาปกติ ซ่ึงการท าสัญญาขายไฟฟ้ากบัองคก์รเอกชน (Private-PPA) น้ี สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น ท า
ขอ้ตกลงใหส่้วนลดค่าไฟจากอตัราปกติ และท าสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกบับริษทัฯเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม
ประเทศไทยยงัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีไม่มาก บริษทัฯจึงมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมน้ี และ
มุ่งมัน่เฟ้นหาลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อเขา้ไปเสนอการลงทุนใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ในไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษทัสามารถพฒันาโครงการเพิ่มไดจ้ านวน 5.60 MW โดยมีโครงการท่ี
อยูร่ะหวา่งการพฒันาและก่อสร้างจ านวนโครงการรวมทั้งหมดจ านวน 10.31 MW รายไดร้วมจนถึงไตรมาส 
2 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาสามารถท าใหเ้กิดรายได้
จ านวน 4.27 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.08% ของรายไดร้วมทั้งบริษทั 

 

2.4 ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน (Power-related Material and Equipment Trading) 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการหารายไดข้องบริษทั ซ่ึงต่อยอดมาจากธุรกิจหลกั โดย
มุ่งเนน้ไปท่ีการมองหาโอกาสใหม่ๆในธุรกิจพลงังานทดแทน เช่น นวตักรรมใหม่ สินคา้ใหม่ท่ีมีการ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพื่อมาจ าหน่ายใหก้บักลุ่มผูรั้บเหมา โดยมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีครบโซลูชัน่ทั้ง
ดา้นสินคา้และบริการ รวมกึงการรุกตลาดออนไลน์อยา่งเตม็ตวัซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการจ าหน่ายสินคา้ 
ทั้งน้ีธุรกิจจดัจ าหน่ายเป็นอีกหน่ึงธุรกิจของบริษทั เพื่อตอกย  ้าความเป็นผูน้ าดา้นพลงังานทดแทนของบริษทั
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

รายไดร้วมจนถึงไตรมาส 2 ของธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังานมีรายไดจ้ านวน 6.11 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.98% ของรายไดร้วมทั้งบริษทั โดยรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจะเติบโตขึ้นอีกในคร่ึงปี
หลงัจากนโยบายสนบัสนุนของภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  

 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเทศ 

3.1 ประเทศไทย 

ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 144.4  เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 170.3 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีขายไฟใน 3 

รูปแบบคือ 1) Feed-in-Tariff (FiT) 2) Adder และ 3) Private PPA 
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ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 น้ี โครงการรูปแบบ FiT ท่ีบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทุกโครงการ มีรายได ้

รวม 161.78 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 6 เดือน ปี 2564 คิดเป็น 1.4% นั้นเน่ืองจากค่าแสงอาทิตยท่ี์ลดลง  ส่วน
โครงการรูปแบบ Adder ท่ีบริษทัฯถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 100.00 คิดเป็นรายได ้11.65 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 37.2% 

จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากรับรู้รายไดเ้พิ่มจากโครงการ Repowering ซ่ึงเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ (COD) 

เม่ือไตรมาส 4 ปี 2564 

 

ส่วนโครงการรูปแบบ Adder ท่ีบริษทัฯถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 30.00 มีรายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไร 
149.06 ลา้นบาท   

 

ส่วนรายไดจ้ากส่วนโครงการรูปแบบ Private PPA มี รายได ้4.27 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 88.2% จากการ
รับรู้รายไดข้ายไฟของโครงการ Ecolab บจ.ตรังเวชกิจ (รพ.ตรังเวชกิจ) บมจ.สิริเวช จนัทบุรี (รพ.สิริเวช 
จนัทบุรี) ทยอย COD ในปี 2565 

 

นอกจากน้ี ธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา และธุรกิจจ าหน่าย
วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน ซ่ึงด าเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และรับรู้รายไดส้ าหรับ 6 เดือนรวม 
จ านวน 20.33 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.1% ของรายไดร้วมของทั้งบริษทัฯ 

 

3.2 ประเทศญ่ีปุ่น 

ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 บริษทัร่วม ไอซึ โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ (Aizu Solar Energy PTE) มีผล
ประกอบการจากโรงไฟฟ้า 3 แห่งซ่ึงมีก าลงัการผลิตตามสัญญารวม 18.4 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 
24.3 เมกกะวตัต)์ มีรายไดท่ี้ไดรั้บเงินปันผล 6 เดือนจากทั้งสามแห่ง จ านวน 16.97 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 มีรายไดจ้ากการปันผลท่ี 96.33 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 82.38  เน่ืองจาก
บริษทัฯ ขายโรงไฟฟ้านาริไอซึ (Nari Aizu) ในคร่ึงหลงัของปี 2564 

 

3.3 ประเทศไตห้วนั 

 ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นไตห้วนั
มีจ านวนรวมเท่ากบั 53.08 เมกะวตัต ์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันาจ านวน 
33.33 เมกะวตัต ์และโครงการท่ีไดรั้บการ COD เรียบร้อยแลว้ จ านวน 10.45 เมกะวตัต ์(COD ในไตรมาสท่ี 2 

เพิ่มจากไตรมาสท่ี 1 จ านวน 1.15 เมกะวตัต)์  
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 ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากโครงการในไตห้วนั 23.92 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ท่ีแลว้กวา่ 2.9% เน่ืองจากโครงการโรงเรียนท่ี COD เพิ่่มขึ้นและรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 

3.4 ประเทศกมัพูชา 

เม่ือปลายปี 2562 บริษทัฯชนะการประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งชาติ
(National Solar Park) ท่ีมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีมีขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 77 เมกะวตัต ์ และขนาดก าลงัผลิตตามสัญญา 60 เมกะวตัต ์ โดยได้
ด าเนินการประสานงานพฒันาโครงการมาอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถลงนามสัญญาการพฒันาโครงการและ
ซ้ือขายไฟฟ้ากบัรัฐบาลกมัพูชาไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และในเดือนสิงหาคม 2564  ทางบริษทัฯไดเ้ขา้
ท าสัญญาจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างและสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารชั้นน า เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและ
ก่อสร้างโครงการ จนไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัฯไดบ้รรลุเง่ือนไขการเบิกเงินงวดแรกกบัผูใ้หกู้เ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ โดยจะน าเงินกูม้าใชส้นบัสนุนการก่อสร้างต่อไป 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 การก่อสร้างมีความคืบหนา้ตามแผนงาน (60% ของการก่อสร้างทั้งหมด) โดย
อุปกรณ์หลกัเช่น Tracking system, Inverter, Box Transformer ไดมี้การขนส่งถึงโครงการเรียบร้อยแลว้ ส่วน 
PV modules จะทยอยขนส่งถึงโครงการในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 เพื่อท าการติดตั้งควบคู่ไปกบังานก่อสร้าง
ส่วนอ่ืนๆ โดยภาพรวมการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานเพื่อเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 4 ปี 
2565 
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4. ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   

 

ตารางแสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2565 2564 
เปล่ียน 

แปลง 
Q2’65 Q1’65 Q2’64 

เปล่ียน 
แปลง 

เปล่ียน 
แปลง 

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

รายไดจ้ากการขาย 201.62  195.72  3.0% 100.76 100.86 97.93 (0.1%) 2.9% 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 22.68 60.04 (62.2%) 13.83 8.85 40.58 56.3% (65.9%) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6.12 8.12 (24.6%) 3.03 3.09 7.20 (1.9%) (57.9%) 

ตน้ทุนขายและก่อสร้าง (115.51) (140.03) (17.5%) (62.73) (52.78) (79.99) 18.9% (21.6%) 

ก าไรขั้นตน้ 114.91  123.85  (7.2%) 54.89 60.02 65.72 (8.5%) (16.5%) 

             

รายไดอ่ื้น 11.54  7.27  58.7%  9.45 2.09 5.13 352.2% 84.2% 

ค่าใชจ่้ายบริหาร (97.37) (75.26) 29.4% (49.26) (48.11) (36.66) 2.4%      34.4% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี่ยน 0.85 (3.16) 126.9% 2.03 (1.18) (1.80) 272.0%      212.8% 

ตน้ทุนทางการเงิน (82.50) (51.32) 60.8% (45.46) (37.04) (27.46) 22.7% 65.5% 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 152.63  184.37  (17.2%)  64.97 87.66 81.49 (25.9%)      (20.3%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 100.06  185.75  (46.1%)  36.63 63.44 86.42 (42.3%)      (57.6%) 

ภาษีเงินได ้ (3.01) (0.35) 760.0% (2.88) (0.13) (0.09) 2,115.4% 3,100.0% 

ก าไรส าหรับงวด 97.05  185.40  (47.7%)  33.74 63.31 86.33 (46.7%)      (60.9%) 

         

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั
ใหญ่ 

91.11 180.40 (49.5%) 30.65 60.46 81.93 (49.3%) (62.6%) 

         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 163.51 207.79 (21.3%) 77.68 85.83 72.22 (9.5%) 7.6% 

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั
ใหญ่ 

157.56 202.78 (22.3%) 74.58 82.83 67.81 (10.1%) 10.0% 

 

● บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายงานผลก าไรสุทธิ 
ส าหรับงวด 3 เดือน จ านวน 33.74 ลา้นบาท ลดลง 52.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.92 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลของปีก่อนแสดงผลก าไรสุทธิ ส าหรับงวด 3 เดือน จ านวน 86.33 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 
เดือน รายงานผลก าไรสุทธิจ านวน 97.05 ลา้นบาท ลดลง 88.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 47.65 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีก่อน แสดงผลก าไรสุทธิ จ านวน 185.40 ลา้นบาท  
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ตารางจ าแนกรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 

       หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2565 2564 
เปล่ียน 

แปลง 
Q2’65 Q1’65 Q2’64 

เปล่ียน 
แปลง 

เปล่ียน 
แปลง 

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

รายไดจ้ากการขาย 
201.62 195.72 3.0% 

100.7

6 
100.86 97.93 (0.1%) 2.9% 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 22.68 60.04 (62.2%) 13.83 8.85 40.58 56.3% (65.9%) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6.12 8.12 (24.6%) 3.03 3.09 7.20 (1.9%) (57.9%) 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 152.63 184.37 (17.2%) 64.97 87.66 81.49 (25.9%) (20.3%) 

รายไดอ่ื้น 11.54 7.27 58.7% 9.45 2.09 5.13 352.2% 84.2% 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 0.85 (3.16) 126.9% 2.03 (1.18) (1.80) 272.0% 212.8% 

รวมรายได ้ 395.44 452.36 (12.6%) 
194.0

7 
201.37 230.53 (3.6%) (15.8%) 

 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

● บริษทัฯ มีรายไดร้วมส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงในงบการเงินรวมจ านวน 
194.07 ลา้นบาท ลดลง 36.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.82  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดง
รายไดร้วมจ านวน 230.53 ลา้นบาท และมีรายไดร้วมส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 395.44 ลา้นบาท 
ลดลง 56.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงรายไดร้วมจ านวน 
452.36 ลา้นบาท โดยสรุปตามส่วนงานดงัต่อไปน้ี 

 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  
o โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย ซ่ึงมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้า

ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และในรูปแบบ (Adder) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัยอ่ยมีสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ( “กฟภ” ) จ านวน 9 สัญญา ก าลงัการผลิตรวม 41.64 เมกะวตัต ์

   
o โซลาร์รูฟท็อปแบบติดตั้งบนหลงัคา (Private PPA) โดยมีระยะเวลา 15 ปีนบัจากวนัเร่ิมจ าหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัยอ่ย มีการท าสัญญากบัภาคเอกชน จ านวน 5 สัญญา 
ก าลงัการผลิตรวม 2.19 เมกะวตัต ์
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o โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน และโซลาร์รูฟทอ็ปแบบติดตั้งบน
หลงัคาในไตห้วนั  ซ่ึงมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี
นบัจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายใตก้ารลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงมี
สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้ากบั Taiwan Power Company จ านวน 31 สัญญา ก าลงัการผลิตรวม 10.46 เมกะ
วตัต ์  
 

● ตารางแสดงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ยกตามประเทศ 

             หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2565 2564 
เปล่ียน 

แปลง 
Q2’65 Q1’65 Q2’64 

เปล่ียน 
แปลง 

เปล่ียน 
แปลง 

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

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

201.62 195.72 3.0% 
100.7

6 
100.86 97.93 (0.1%) 2.9% 

- ในประเทศ 177.70 174.78 1.7% 88.99 90.38 86.64 (1.5%) 2.7% 

- ต่างประเทศ (ไตห้วนั) 23.92 20.94 14.2% 11.77 10.48 11.29 12.3% 4.2% 

 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

● รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยและไตห้วนั แสดงในงบการเงินรวม
ส าหรับ 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 100.76 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2.83 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 2.89 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 97.93 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน 
จ านวน 201.62 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 5.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.02 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน จ านวน 195.72 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ประเทศไทย 

o ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดง จ านวน 88.99 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
2.35 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 86.64 ลา้น
บาท และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 177.70 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.67 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 174.78 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุส าคญั
มาจาก Private PPA เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564  

 

ประเทศไตห้วนั 

o ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 11.77 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 11.29 ลา้นบาท โดยแสดงจ านวนเพิ่มขึ้น 0.48 ลา้นบาท คิดเป็น
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สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 23.92 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2.98 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.23 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 20.94 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยโ์ครงการโรงเรียนท่ี COD เพิ่่มขึ้นใน
ระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2565 

 

รายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ 

● รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างรวมถึงสัญญาการใหบ้ริการดา้นการก่อสร้าง งานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์
บนหลงัคา และอ่ืนๆ แสดงในงบการเงิน ส าหรับ 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 
13.83 ลา้นบาท ลดลง 26.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.92 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
แสดงจ านวน 40.58 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือนแสดงจ านวน 22.68 ลา้นบาท ลดลง 37.36 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 62.23  เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 60.04 ลา้นบาท  
 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน 

● บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั (บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ ากดั) มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบั
พลงังาน ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและอ่ืนๆใหแ้ก่บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ส าหรับ 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงรายไดจ้ านวน 3.03 ลา้นบาท 
ลดลง 4.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.92 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจ านวน 7.20 

ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือนแสดงจ านวน 6.12 ลา้นบาท ลดลง 2.00 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 24.63 
เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจ านวน 8.12 ลา้นบาท  

 

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 

● ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 64.97 ลา้นบาท  
ลดลง 16.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.27 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงจ านวน 81.49 ลา้น
บาท และส าหรับงวด 6 เดือนแสดงจ านวน 152.63 ลา้นบาท ลดลง 31.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.22 

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 184.37 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1.) ส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย    
ซ่ึงมีอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทั
ร่วม  (“ส่วนแบ่งก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)  

2.) ส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงมีอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใตก้ารลงทุนในบริษทัร่วม (“ส่วนแบ่งก าไรจาก
การจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นรูปแบบ FiT”) 
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รายไดอ่ื้น 

● ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 9.45 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 4.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.21 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงจ านวน 
5.13 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 11.54 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 4.27 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 58.73 เม่ือเปรียบเทียบกบัจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 7.27 ลา้นบาท 

 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนก่อสร้าง 

● ตน้ทุนขายของบริษทัฯ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 62.73 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 17.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.58 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน แสดงจ านวน 
79.99 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือน แสดงจ านวน 115.51 ลา้นบาท ลดลง 24.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
17.51 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกบัของปีก่อนหนา้แสดงจ านวน 140.03 ลา้นบาท  ตน้ทุนขายและบริการ
ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

(1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

(2) ค่าจา้งดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(O&M)  

(3) ตน้ทุนจากการจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน  
(4) ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง และตน้ทุนอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายในการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้านั้น มี
ลกัษณะคงท่ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยมีการปรับอตัราเติบโตท่ีคงท่ีตลอดระยะเวลาของ
สัญญา ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเป็นไปตามอายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้าซ่ึงมีอายโุดย
เฉล่ีย 25 ปี ดงันั้นหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ ตน้ทุนขายและบริการจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั 

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

● ค่าใชจ่้ายในการบริหารแสดงในงบการเงินส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดง
จ านวน 49.26 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 12.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.37 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปี
ก่อนหนา้แสดงจ านวน 36.66 ลา้นบาท และส าหรับงวด 6 เดือนแสดงจ านวน 97.37 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้น 
22.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ แสดงจ านวน 75.26 
ลา้นบาท สาเหตุส าคญัคือ  
1) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน โดยบริษทัฯรับบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาพฒันาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
หลายอตัรา  
2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าเปิดบญัชี ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมในการ
ออกหุน้กู ้
3)  ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายของกลุ่มกิจการท่ีไดจ้ดัตั้งขึ้นใหม่ในปี 2565  
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4)  ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก าจดัขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า  
5)  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของ สินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มขึ้น 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

● ตน้ทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวมส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 
45.46 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 18.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.55 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปี
ก่อนแสดง จ านวน 27.46 ลา้นบาท  และส าหรับงวด 6 เดือนแสดงจ านวน 82.50 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 31.18 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.76 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจ านวน 51.32 ลา้นบาท 
โดยมีสาเหตุส าคญัของการเพิ่มขึ้นมาจากการท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ ประเภทหุน้แบบ “หุน้กู้
ระยะยาว” ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการลงทุนในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
พฒันา ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

   หน่วย : ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) เปล่ียนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,566.8 664.6 902.2 135.7% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,836.4 5,785.4 1,050.9 18.2% 

สินทรัพยร์วม 8,403.2 6,450.0 1,953.2 30.3% 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,191.7 774.0 417.7 54.0% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,960.0 2,590.0 1,370.0 52.9% 

หน้ีสินรวม 5,151.7 3,364.0 1,787.7 53.1% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,251.5 3,086.0 165.5 5.4% 

หน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ 8,403.2 6,450.0 1,953.2 30.3% 

 

● สินทรัพยร์วม 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 8,403.2 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 6,450.0 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,953.2 

ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  แสดงจ านวน 1,566.8 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินทรัพยห์มุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 664.6 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้น 902.2 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 135.7 โดยการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัน้ีมาจาก  
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1) ทางบริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ จุดประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการลงทุนในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
พฒันา ระหวา่งด าเนินการ และระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานทดแทน พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ หรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ส่วนของลูกหน้ีการคา้และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ค่ามดัจ าหุน้โครงการ
ต่างประเทศ (ไตห้วนั) และเงินจ่ายล่วงหนา้ซ้ือสินคา้ส าหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, 

Procurement & Construction)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 6,836.4 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 5,785.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,050.9 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 โดยการเพิ่มขึ้นน้ีเกิดจากสาเหตุส าคญั คือ  
1) เงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม  
2) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิของกลุ่มบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงมีการพฒันาโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนหลงัคา (โซล่าร์รูฟท็อป) และติดตั้งบนพื้นดิน 

 

● หน้ีสินรวม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 5,151.7 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 3,364.0 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,787.7 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

หน้ีสินหมุนเวยีน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 1,191.7 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสิน
หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 774.0 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 417.7 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 54.0 โดยการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัมาจาก  

1) เจา้หน้ีการคา้และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นจากการซ้ือสินคา้ส าหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (Engineering, 

Procurement & Construction)  
2) เงินกูส้ถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีเพิ่มขึ้นจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินของกลุ่ม
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ เพื่อพฒันาโครงการและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับกิจการ 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 3,960.0 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 2,590.0 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้น 1,370.0 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 52.9 โดยการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัมาจาก  
1) เงินกูส้ถาบนัการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี เพิ่มขึ้นจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินของ
กลุ่มบริษทัยอ่ย ในต่างประเทศ เพื่อพฒันาโครงการและ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน  
2) บริษทัฯออกหุ้นกู ้ เพื่อน าไปใชใ้นการลงทุนในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา และเพื่อน าไปใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนส าหรับบริษทัของกลุ่มบริษทัยอ่ยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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● ส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงจ านวน 3,251.5 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงจ านวน 3,086.0 ลา้นบาท โดย
การเพิ่มขึ้นจ านวน 165.5 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.36  เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรเพิ่มขึ้น และส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 

 

                          ขอแสดงความนบัถือ 

                                             สุรเชษฐ์  ชยัปัทมานนท ์

                        (นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท)์ 

                      ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

 


