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1. บทสรุปผูบ้รหิาร 

 

• ส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิัทฯมรีายไดร้วม 648.0 ล้านบาท ลดลง 8.1% YoY โดยรายไดจ้าก
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ปรบัตวัดขีึ้น 6.6% YoY แต่รายได้จากส่วนงานอื่นมกีารปรบัตวั
ลดลง  

•  EBITDA ปรบัตวัลดลง 12.9% YoY เป็น 365.6 ล้านบาท ในขณะทีก่ าไรสุทธแิละก าไรสุทธเิบด็เสร็จ
ลดลง 50.2% และ 44.2% ตามล าดบั เป็น 110.2 ลา้นบาท 209.2 ลา้นบาท 

 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯซึง่เป็นธุรกจิทีผ่ลกัดนัการเตบิโตของบรษิทัฯ โดย
ในงวด 9 เดอืนปี 2565 มสีดัส่วนเป็น 74% ของรายไดจ้ากการขาย 

• โรงไฟฟ้าทัง้หมดของบรษิทัฯมสีญัญาขอ้ตกลงการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างหน่วยงานของรฐัใน
หลายประเทศ รวมถงึภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
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• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัฯตัง้อยู่ในประเทศไทย ญี่ปุ่ น ไต้หวนั และกมัพูชา โดยมกี าลงั
การผลติติดตัง้รวม 300.4 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติตามสญัญา 257.5 เมกะวตัต์ เนื่องจากบาง
โครงการเป็นโครงการร่วมทุน ดงันัน้ หากคดิเฉพาะส่วนทีบ่รษิทัฯเป็นผูถ้อืหุน้ ก าลงัการผลติตดิตัง้ใน
ส่วนของบรษิทัฯคอื 214.1 เมกะวตัต ์จาก 300.4 เมกะวตัต ์ 

• บริษัทฯสร้างการเติบโตใน 3 ธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจ Solar Rooftop Engineering, 
Procurement and Construction (EPC) 2) ธุรกิจ Solar Rooftop Private Power (Private PPA) และ 
3) ธุรกจิคา้วสัดุและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพลงังาน (Equipment trading) แต่เนื่องจากผลกระทบทาง
เศรษฐกจิจากโควดิ-19 จงึท าใหผ้ลงานของธุรกจิใหมใ่นงวด 9 เดอืนของปี 2565 ไดร้บัผลกระทบ 

• ในเดอืนพฤษภาคม 2565 บรษิทัฯมกีารระดมทุน 43.8 ล้านบาทในรปูแบบตราสารหนี้ของกองทุนเปิด 
ONE THAI FIXED INCO 2Y NOT FOR RETAIL INVESTORS (ONE-TFIN2Y-AI) ซึ่งมีอายุ  2 ปี 
โดยมกีารจ่ายดอกเบี้ย 4.6% ต่อปี และมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบนั โดยตราสารหนี้ชุดนี้เป็นส่วนที่
เพิม่เตมิจากหุน้กู ้1,000 ลา้นบาททีอ่อกในเดอืนมนีาคม 2565 

2. แนวโน้มธุรกจิและอุตสาหกรรม  
2.1. แนวโน้มธุรกจิ 

• ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ส าหรบัประเทศไต้หวนั รฐับาลไต้หวนัก าลงัซื้อพลงังานหมุนเวยีนจากผูผ้ลติไฟฟ้าหลายขนาดอย่าง
ต่อเนื่อง และ บรษิทัฯเพิง่ลงนามในสญัญาส าหรบัโครงการ “Outdoor Fish farm” ทีม่กี าลงัการผลติรวม 
99 เมกะวตัต ์
 

• ธุรกจิบรกิารดา้นวศิวกรรม จดัซือ้จดัหาอุปกรณ์ และตดิตัง้ Solar rooftop (EPC) 
บรษิทัฯไดล้งนามสญัญาทีค่รอบคลุม 24 โครงการทัว่ประเทศไทยระหว่างหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั และ
ไทวสัดโุดยมกี าลงัการผลติประมาณ 24 เมกะวตัต ์รายไดจ้ากโครงการเหล่านี้จะเริม่รบัรูต้ ัง้แต่ไตรมาส 
4 ปี 2565 และ ไตรมาส 1 ปี 2566 เป็นตน้ไป นอกจากนี้ยงัมโีครงการอื่นๆ รวม 14.21 เมกะวตัต ์เช่น 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นทุ่นลอยน ้า (Floating solar) กบับรษิทั อโีค่ แพลนท ์เซอรว์สิ
เซส จ ากดั และรายได้บางส่วนรบัรูแ้ล้ว นอกจากนี้ บรษิทัฯยงัไดเ้ซน็สญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) เพื่อสรา้ง “Net zero energy building” มูลค่าประมาณ 39.50 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นต้นแบบของ
โครงการ “Net zero energy” ใหก้บัทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 

• ธุรกจิตดิตัง้ Solar rooftop และซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญากบัภาคเอกชน (Private PPA) 
ดว้ยอตัราค่าไฟฟ้าที่ปรบัตวัสูงขึน้ บรษิทัฯจงึใชโ้อกาสนี้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการขยายธุรกจิ และ
ได้มีการลงนามสญัญาธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
หลงัคา (Private PPA) หลายฉบบักบับรษิัทเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท สยามอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั และบรษิทั โอเรยีน เตล็ แคน จ ากดั   
 

• ธุรกจิซือ้ขายวสัดุและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 
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บรษิัทฯส่งมอบแผงอนิเวอร์เตอร์ ( inverter ) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบผลติไฟฟ้าขนาด
เกิน 4 เมกะวตัต์ บรษิัทฯได้เพิม่การน าเสนอผลติภณัฑ์และพยายามสร้างแบรนด์ในตลาดด้วยการ
ร่วมมอืกบับรษิทัอื่นๆ จากภาคเอกชนเพื่อขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

2.2. แนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ในปี 2564 การผลติพลงังานโดยใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นสดัส่วนถงึ 61.3% ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศ
ไทย จากสดัส่วนทีสู่งนี้ เป็นตวัที่บ่งชี้ว่า การผลกัดนัดา้นพลงังานหมุนเวยีนเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัประเทศไทย 
เพื่อลดการพึง่พงิพลงังานจากฟอสซลิ การทีแ่หล่งก๊าซธรรมชาตใินประเทศก าลงัจะหมดลง และตน้ทุนการน าเขา้
เชือ้เพลงิฟอสซลิทีป่รบัตวัสงูขึน้ ก าลงัจะกลายเป็น 2 ปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ทัง้นี้หากไม่มกีารคน้พบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาตใิหม่แล้วนัน้ มกีารประมาณการว่าปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาตขิองไทยจะลดลงอย่างมนีัยส าคญั
ภายในปี 2573 โดยเมื่อดูจากครึง่แรกของปี 2565 สดัส่วนการใชก้๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลติภายในประเทศ
ลดลงจาก 64% เป็น 40% สาเหตุเนื่องจากอุปทานก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยลดลง ส่งผลให้มกีารน าเขา้ก๊าซ 
LNG เพิม่ขึ้น และท าให้เกดิการผลกัภาระต้นทุนด้านพลงังานไปใหก้บัผู้ใช ้จากแนวโน้มดงักล่าวการหนัมาใช้
พลงังานหมุนเวยีนเป็นทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพอย่างมหาศาลในการช่วยลดต้นทุนดา้นพลงังานทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว และยงัสามารถช่วยลดการพึง่พาเชื้อเพลงิฟอสซลิอกีดว้ย  ในปัจจุบนัการทีร่าคาก๊าซธรรมชาติ ราคา
น ้ามนั และราคาถ่านหนิปรบัตวัสูงขึน้อย่างรวดเร็วเมื่อเทยีบกบัการปรบัตวัขึน้ของราคาการตดิตัง้แผงโซลาร์
เซลล์ และการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม อกีทัง้ยงัมคีวามคุม้ค่ากว่าเมื่อค านวณค่าไฟฟ้าทีต่้องจ่าย
ในระยะยาว    ส่งผลใหธุ้รกจิผลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมุนเวยีนมกีารแขง่ขนัมากขึน้ 

ตามแผนพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ขึน้จาก 46,090 เมกะวตัต์
ในปี 2560 เป็น 77,211 เมกะวตัตภ์ายในปี 2580 โดยในปีดงักล่าวประเทศไทยมเีป้าหมายในการผลติไฟฟ้าใหม้ี
สัดส่วนจากถ่านหิน 12%  จากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล 35% และจากก๊าซธรรมชาติ 53%  นอกจากนี้
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ก าลงัเตรยีมคดัเลอืกบรษิทัฯทีผ่่านเกณฑค์ุณสมบตัิผลติ “พลงังาน
สะอาด” เพื่อจดัซื้อพลงังานใหร้ฐับาลตามแผนหนุนอุปทานพลงังานหมุนเวยีน ก าลงัการผลติรวมส าหรบัแผนน้ี
คอื 5.2 กิกะวตัต์ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซชวีภาพ (0.335 กิกะวตัต์) พลงังานลม (1.5 กิกะวตัต์) โซลาร์ฟาร์มบน
พื้นดิน (2.368 กิกะวัตต์) และโซลาร์ฟาร์มบนพื้นดินพร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (1 กิกะวัตต์) โดยบริษัท
พลงังานต่างๆ สามารถส่งขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการภายในเดอืนธนัวาคม 2565 และจะมกีารประกาศรายชื่อผู้
ผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิในช่วงต้นปี 2566 จากนัน้คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รบัการคดัเลือก
ภายในเดอืนมถิุนายน 2566 ทัง้นี้บรษิทัผูป้ระกอบธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยยงัคงรายงานไปใน
ทศิทางเดยีวกนัถงึแนวโน้มรายไดท้ีด่ ีและช่องทางการเตบิโตของธุรกจิพลงังานสะอาดจะมโีอกาสเปิดกวา้งมาก
ยิง่ขึน้ในช่วงเวลาต่อจากน้ี 
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3. ภาพรวมธุรกจิจ าแนกตามสว่นงาน  

 

  

 

แมว้่าธุรกจิหลกัของบรษิทัฯจะเป็นธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์อย่างไรกด็บีรษิทัฯยงัมกีารขยาย
งานไปในธุรกจิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งอกี 3 ดา้นเพื่อใหม้รีายไดจ้ากหลายช่องทาง ท าใหภ้าพรวมรายไดจ้ากการขาย
ของบรษิทัฯมาจาก 4 ธุรกจิคอื 

3.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 299.2 ลา้นบาท หรอื คดิ
เป็น 46% ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ โดยรายไดใ้นส่วนนี้เพิม่ขึน้ 6.6% YoY เน่ืองจากการท า repowering ของ
โปรเจค "JPT" ซึง่เป็นการปรบัปรุงอุปกรณ์บางส่วนของโครงการท าใหภ้าพรวมการผลติไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ อกีทัง้มรีายไดเ้พิม่ขึน้จาก 32 โครงการในไตห้วนัก าลงัการผลติรวม 5.24 เมกะวตัต ์ นับจากวนัที่
เริม่ตน้จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในไตรมาส 3 ปี 2565 ทีผ่่านมา  

3.2 ธุรกจิบรกิารดา้นวศิวกรรม จดัซือ้จดัหาอุปกรณ์ และธุรกจิรบัเหมาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop Engineering, Procurement, and Construction (EPC) 

ธุรกจิรบัเหมาตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop Engineering, Procurement, 
and Construction (EPC) โดยการติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar rooftop) แบบพร้อมใชง้าน และมบีรกิารอื่นๆ 
ตัง้แต่การส ารวจและออกแบบ ไปจนถงึการตดิตัง้และบ ารุงรกัษา เพื่อช่วยเจา้ของอาคารและโรงงานอุตสาหกร
รมต่างๆ ในการลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าทีต่อ้งซื้อจากการไฟฟ้า โดยเปลีย่นมาใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติไดเ้องบางส่วน 

ในงวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากธุรกจิ EPC รวม 85.24 ล้านบาท คดิเป็น 13% ของรายไดร้วมของ
บรษิทัฯ โดยรายไดจ้ากธุรกจิ EPC ปรบัตวัลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิในปี 2565 ซึง่ท าใหเ้กดิการขาด
แคลนวสัดุบางส่วน และนอกจากนัน้ตน้ทุนวสัดุและอุปกรณ์ยงัมรีาคาสงูขึน้ ซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของลูกคา้ 
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ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 บรษิทัฯมปีรมิาณงานในมอื (backlog) จ านวน 557 ล้านบาททีจ่ะรบัรูใ้นไตรมาสที ่1 
และ 2 ของปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จาก Private PPA และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์บนทุ่นลอยน ้า (Floating solar) ที่มกี าลงัการผลติรวม 22 เมกะวตัต์ คดิเป็นรายได้ 420 ล้านบาท 
และ อกี 137 ลา้นบาทจากงาน Private PPA ภายในกลุ่มบรษิทั ก าลงัการผลติรวม 5 เมกะวตัต ์ 

3.3 ธุรกจิขายไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop Private-
Power Purchase Agreement (PPA) 

ธุรกจินี้ต่อยอดจากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละธุรกจิตดิตัง้ Solar rooftop โดยบรษิทัฯลงทุนในระบบ
ผลติไฟฟ้าแล้วท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลติได้ให้กบัลูกค้าในราคาที่ต ่ากว่าราคาซื้อขายจากการไฟฟ้า หรอื
ลูกค้าสามารถเช่าระบบจากบรษิทัฯและช าระเงนิเป็นยอดเงนิส่วนต่างของค่าไฟฟ้าทีพ่วกเขาจะได้รบั โมเดล
ธุรกจินี้ถอืว่าค่อนขา้งใหม่ในประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯมคีวามไดเ้ปรยีบในการเป็นผูน้ าตลาดในกลุ่มนี้  

ในงวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิทัมีรายไดจ้ากธุรกจิ Private PPA เท่ากบั 6.47 ล้านบาท คดิเป็น 1% ของรายได้
รวมของบรษิทั 

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

บรษิทัฯก าลงัแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เช่น นวตักรรมและผลติภณัฑ์ใหม่ที่สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าทีห่ลากหลาย
มากขึน้ เช่น ผูร้บัเหมาก่อสรา้งดา้นการจดัซื้อเชงิวศิวกรรม หรอื ลูกคา้รายบุคคล นอกจากนี้ บรษิทัฯวางแผนที่
จะใหบ้รกิารในการจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารแบบครบวงจรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การซื้อขายออนไลน์ 
และบรษิทัฯมองว่าธุรกจินี้จะสามารถท าก าไรและเสรมิสรา้งความยัง่ยนืของบรษิทัฯใหด้ยีิง่ขึน้  

ในงวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิัทฯมรีายไดจ้ากธุรกิจนี้ 22.43 ล้านบาท คดิเป็น 4% ของรายได้รวมของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้บรษิัทฯคาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะมกีารด าเนินงานที่ดขี ึน้ภายในสิ้นปี 2565 จากการสนับสนุนของนโยบาย
ภาครฐัและการเตบิโตของธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

4. ภาพรวมธุรกจิตามภูมภิาค 
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4.1 ประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทัฯในประเทศไทยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 115.76 เมกะ
วตัต ์(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 135.66 เมกะวตัต)์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์หล่าน้ีม ีPPA 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
i) โครงการ Feed-in-Tariff (FiT); ii) โครงการ Adder และ; iii) โครงการ PPA ภาคเอกชน  

• ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทฯมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในประเทศไทยรวม 258.1 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้ 2.0% YoY  

• รายไดจ้ากโครงการ Adder อื่นๆ ภายในประเทศ ทีบ่รษิทัฯถอืหุน้รอ้ยละ 30 โดยบนัทกึเป็นส่วนแบ่ง
ก าไร/ขาดทุนจากการร่วมทุน 211.9 ลา้นบาท ลดลง 8.4% YoY  

• ในงวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิัทฯมรีายไดจ้ากโครงการ PPA ภาคเอกชน 6.5 ล้านบาท ปรบัตวัสูงขึน้ 
86.0% YoY เนื่องจากในปี 2565 เป็นปีที่บรษิัทฯได้รบัรู้รายได้เต็มปีจากโครงการที่ COD ในช่วงปี 
2564  

ทัง้นี้ธุรกจิใหม่ทัง้ 3 ธุรกจิทีก่ล่าวมา  มรีายไดใ้นงวด 9 เดอืนรวม 114.1 ล้านบาท คดิเป็น 18.0% ของรายได้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

4.2 ประเทศญีปุ่่ น 

งวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิทัฯไดบ้นัทกึส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมทุน 7.06 ล้านบาท โดยมาจากการขายไฟฟ้า
ภายใต้อตัราการรบัซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ในญี่ปุ่ น รายได้ในส่วนนี้ลดลงเนื่องจากมกีารขายโครงการ "Nari Aizu" 
ไปในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 ท าใหบ้รษิทัฯไม่ไดร้บัรูร้ายไดใ้นส่วนนี้ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

4.3 ประเทศไตห้วนั 

งวด 9 เดอืนปี 2565 บรษิัทฯรบัรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าในประเทศไต้หวนั 47.6 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 40.4% 
YoY จากการทีโ่ครงการทัง้ 32 โครงการไดม้กีาร COD แลว้ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยมกี าลงัการผลติรวม 5.24 
เมกะวตัต ์

4.4 ประเทศกมัพชูา 

ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯชนะการประมูลโครงการ National Solar Park ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ของรฐับาลกมัพูชา มกี าลงัการผลติติดตัง้และท าสญัญา 77 เมกะวตัต์ และ 60 เมกะวตัต์ 
ตามล าดบั โดยโครงการนี้ไดร้บัการสนับสนุนจากธนาคารพฒันาเอเชยีและประเทศไทย (Asian Development 
Bank :ADB) ระหว่างการพัฒนาโครงการดังกล่าวบริษัทฯประสบปัญหาการขาดแคลนวสัดุ อีกทัง้ยังมีการ
ปรบัตวัขึน้ของราคาวสัดุต่างๆ อย่างไรกด็บีรษิทัฯสามารถบรหิารจดัการไดเ้ป็นอย่างด ีโดยโครงการจะ COD ได้
ทนัตามก าหนดการภายในครึง่แรกของปี 2566  
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5. วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทางการเงนิ 

5.1 งบก าไรขาดทุน 

 

รายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2565 อยู่ที่ 252.5 ล้านบาท ลดลง 0.3% YoY ในขณะเดยีวกนั รายได้รวมส าหรบั 9 
เดือนของปี 2565 ลดลง 8.6% YoY เป็น 648 ล้านบาท ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 และ 9 เดือนปี 
2565 ลดลง 63.5% และ 50.2% YoY ตามล าดบั ก าไรสุทธิอยู่ที่ 13.1 ล้านบาทและ 110.2 ล้านบาท ซึ่งการ
ปรบัตวัลงของก าไรสุทธเิป็นผลเน่ืองมาจากส่วนแบ่งก าไรในบรษิทัร่วมทีล่ดลง ประกอบกบัตน้ทุนการบรหิารและ
การเงนิทีส่งูขึน้ 

5.1.1 รายละเอยีดของรายไดร้วมตามสว่นงานธุรกจิ 

 

รายไดร้วมงวด 3 เดอืน ปี 2565 อยู่ที ่252.5 ลา้นบาท ลดลง 0.3% YoY เช่นเดยีวกบัรายไดร้วมงวด 9 เดอืนปี 
2565 ทีล่ดลง 8.6% YoY เป็น 648 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯรบัรูร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งในบรษิทัร่วมลดลง 
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5.1.2 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

การเตบิโตของยอดขายไฟฟ้าในไตรมาส 3 ปี 2565 และ 9 เดอืนของปี 2565 เป็นผลสบืเนื่องจากการ COD ของ
โครงการใหม่ในไตห้วนั โดยรายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิในประเทศไทยมสีญัญาภายใต้อตัราการรบัซื้อไฟฟ้า
แบบ FiT และ Adder โดยมรีะยะเวลา 25 ปีนับจาก COD มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) จ านวน 9 
ฉบบั กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (“กฟภ.”) โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 41.64 เมกะวตัต ์

• Solar Rooftop ในรปูแบบ Private PPA มรีะยะเวลา 15 ปีจาก COD โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั
ภาคเอกชนจ านวน 8 ฉบบั และมกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 2.24 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิและ solar rooftop ในไตห้วนัมกีารท าสญัญาภายใต้
อตัราการรบัซื้อไฟฟ้าแบบ FiT โดยมรีะยะเวลา 20 ปีจาก COD และมสีญัญากบับรษิทั Taiwan Power 
ทีม่กี าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 15.7 เมกะวตัต ์

5.1.3 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแยกตามประเทศ 

 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศไตห้วนัในไตรมาส 3 ปี 2565 งวด 3 เดอืน และ 9 เดอืน 
เพิม่ขึน้ 14.2% และ 6.6% YoY ตามล าดบั เป็น 104.1 ลา้นบาท และ 305.7 ลา้นบาท รายละเอยีดดงัต่อไปนี้: 

• ประเทศไทย: รายไดป้รบัตวัดขีึน้ 2.8% และ 2.0% YoY ในงวด 3 เดอืน และ 9 เดอืนตามล าดบั จาก
การ COD เพิม่เตมิของโครงการ Private PPA ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2564 

• ไตห้วนั: รายไดง้วด 3 เดอืน และ 9 เดอืน ปรบัตวัสงูขึน้จากการ COD ของโครงการ Solar Rooftop 
จ านวน 32 โครงการ โดยปรบัตวัดขีึน้ 82.7% และ 40.4% YoY ตามล าดบั 
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5.1.4 รายไดจ้ากธุรกจิบรกิารดา้นวศิวกรรม จดัซือ้จดัหาอุปกรณ์ และตดิตัง้ Solar rooftop (EPC) 

รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2565 งวด 3 เดอืนลดลง 6.6% YoY เป็น 62.6 ล้านบาท ในขณะที่งวด 9 เดอืน ลดลง 
32.9% YoY เป็น 85.2 ลา้นบาท รายไดท้ีล่ดลงมผีลมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึง่ท าให้
เกดิการขาดแคลนสนิคา้ อกีทัง้การน าเขา้สนิคา้ยงัใชร้ะยะเวลานานขึน้ 

5.1.5 รายไดจ้ากธุรกจิซือ้ขายวสัดุและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 

รายได้จากซื้อขายอุปกรณ์และระบบผลติไฟฟ้าอื่นๆ ในไตรมาส 3 ปี 2565 งวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน เท่ากบั 
16.3 ลา้นบาท และ 22.4 ลา้นบาท ลดลง 23.7% และ 24% YoY ตามล าดบั เนื่องจากสนิคา้ขาดแคลนอกีทัง้การ
น าเขา้สนิคา้ยงัใชร้ะยะเวลาทีน่านขึน้ 

5.1.6 สว่นแบ่งก าไรในบรษิทัร่วม 

ส าหรบัโครงการบางแห่ง บรษิทัฯใชว้ธิลีงทุนในโครงการโดยมผีูร้่วมทุน ดงันัน้รายไดจ้ากโครงการเหล่านี้จะรบัรู้
เป็นส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการร่วมทุน ส าหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 บรษิทัฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการ
ร่วมทุนจ านวน 219 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น 34% ของรายไดท้ัง้หมด โดยส่วนแบ่งก าไรนี้มาจากโครงการในประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น ทัง้นี้ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัร่วมแห่งหนึ่งคอื บรษิทั วนีา เอน็เนอรย์ ีโซล่าร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ไดห้มดสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ( BOI) ส่งผลใหบ้รษิทัร่วม
ดงักล่าวมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดสู้งขึน้จงึมกี าไรลดลง ประกอบกบัในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯไดข้ายเงนิลงทุน
ในบริษัท “Nari Aizu” ซึ่งเป็นโครงการในประเทศญี่ปุ่ น จึงท าให้บริษัทฯไม่ได้รบัส่วนแบ่งก าไรจากโครงการ
ดงักล่าว ส่งผลใหใ้นปี 2565 บรษิทัฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมลดลง 

5.1.7 รายไดอ้ื่น 

บรษิทัฯมรีายไดอ้ื่นรวม 14.6 ลา้นบาท เตบิโต 53.9% YoY ส่วนหนึ่งจากการเรยีกรอ้งประสทิธภิาพการผลติ
ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามสญัญา (performance claim) ในช่วงปี 2565 

5.1.8 ตน้ทุนการขายและการก่อสรา้ง 

ต้นทุนการขายและการก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2565 งวด 3 เดอืนเพิม่ขึ้น 3.2% YoY เป็น 128.9 ล้านบาท 
อย่างไรก็ด ีในงวด 9 เดือนบริษัทฯมตี้นทุนการขายและการก่อสร้างลดลง 7.7% YoY เป็น 244.4 ล้านบาท 
สอดคลอ้งกบัทศิทางของรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง โดยตน้ทุนการขายและการก่อสรา้งประกอบดว้ย: 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

• ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(O&M) 

• ตน้ทุนสนิคา้ 

• ค่าก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าถูกก าหนดไวใ้นสญัญา โดยมอีตัราการเพิม่ขึ้นคงที่ตลอด
อายุสญัญา ในทางตรงกนัขา้ม ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายขึน้อยู่กบัช่วงอายุของโรงไฟฟ้า ซึง่เฉลีย่อยู่ที ่25 
ปี ดงันัน้ตน้ทุนขายและบรกิารจะไม่เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัหากไม่มโีครงการใหม่ 
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5.1.9 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 3 ปี 2565 งวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน เท่ากบั 59.8 ล้านบาท และ 157.2 ล้าน
บาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 3.8% และ 18.3% YoY ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้เกดิจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

• ค่าใชจ้่ายพนักงานปรบัตวัสงูขึน้ตามจ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เพื่อสนับสนุนการพฒันาธุรกจิใหม่ 

• ค่าธรรมเนียมทางการเงนิสูงขึ้นโดยเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบั ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ธนาคาร 
ค่าธรรมเนียมการเปิดบญัช ีค่าธรรมเนียมการจดัการประจ าปี ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้และอื่นๆ 

• ค่าธรรมเนียมวชิาชพีสูงขึน้โดยเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการจดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ 

• ค่าทีป่รกึษาและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานสงูขึน้ โดยเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัโครงการพลงังานจากขยะ 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีส่งูขึน้ 

5.1.10 ตน้ทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงิน ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 และ 9 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้น 54.5% และ 58.4% YoY 
ตามล าดบั เป็น 46.3 ลา้นบาท และ 128.8 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธริะยะยาวเพื่อน าเงนิ
มาใชเ้ป็นเงนิลงทุนพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานหมุนเวยีนอื่น  

5.2 การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ 

5.2.1 สนิทรพัยร์วม 

 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 มมีลูค่า 8,882.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 37.7% YoY หรอื 2,432.4 ลา้น
บาท  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 2.6% YoY หรอืลดลง 35.9 ลา้นบาท เป็น 1,328.4 ลา้นบาท  

• เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2565 บรษิทัฯไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธริะยะยาว 1,000 ลา้นบาท เพื่อน าเงนิมา
ลงทุนพฒันาโครงการพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานหมุนเวยีนอื่น 
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• ลูกหนี้เพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าโดยเป็นเงนิมดัจ าเพื่อซือ้หุน้ในโครงการในต่างประเทศ 
(ไตห้วนั) และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการจดัซื้ออุปกรณ์เพื่อโครงการก่อสรา้ง (ธุรกจิ EPC) 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน มมีลูค่า 7,554 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 48.5% YoY หรอื 2,468.3 ลา้นบาท  

• เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 

• ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีส่งูขึน้ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบัการพฒันาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์ละโครงการ Solar rooftop 

5.2.2 หนีสิ้นรวม 

 

ณ วนัที ่30 ก.ย. 2565 บรษิทัฯมหีนี้สนิรวม 5,560 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 65.3% YoY หรอืเพิม่ขึน้ 2,196.1 ลา้น
บาท  

หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 135.5% หรอื 1,187.9 ลา้นบาท เป็น 2,064.7 ลา้นบาท  

• มลูค่าเจา้หนี้การคา้สงูขึน้จากการซื้ออุปกรณ์ส าหรบัธุรกจิก่อสรา้ง (EPC)  

• เงนิกูย้มืทีม่กี าหนดช าระภายใน 1 ปีสงูขึน้โดยเป็นยอดเงนิกูข้องบรษิทัย่อยในต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและการขยายธุรกจิ 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 40.5% หรอื 1,008.1 ลา้นบาท เป็น 3,495 ลา้นบาท 

• เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีม่กี าหนดช าระนานกว่า 1 ปี เพิม่ขึน้โดยเป็นเงนิกู้ยมืของบรษิทัย่อยใน
ต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการขยายธุรกจิและพฒันาโครงการ 

• บริษัทฯออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวียนทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
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5.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 3,322.4 ลา้นบาท จากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรและ
การปรบัมลูค่ายุตธิรรม ซึง่มลูค่าดงักล่าวเป็นการปรบัตวัขึน้ 7.7% YoY หรอื 236.3 ลา้นบาท 

6. ความคบืหน้าของโครงการต่างๆ 

ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ บรษิัทฯไดม้กีารทดสอบระบบไฟในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
กมัพูชา (77 เมกะวตัต์) เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 และจะมกี าหนดการ COD ภายในไตรมาส 4/65 
นอกจากนี้ โครงการ Solar rooftop ของโรงเรยีนในไตห้วนัจะทยอยเริม่การ COD ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2565 

ส าหรบัโครงการ Private PPA จ านวน 6 โครงการที่จะ COD ภายในไตรมาส 2 ปี 2566 นัน้ มกี าลงัการผลติ
ตดิตัง้รวม 7.81 เมกะวตัต ์โดยรายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ ก าลงัการผลติ  

MBK The9 Rama9 0.54 MW 

MBK The9 Tiwanon 1.63 MW 

Walailak University 2.54 MW 

Siam Inter Food 1.80 MW 

Chevron 0.30 MW 

Oriental Can 1.00 MW 
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7. ความยัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในระดบัองคก์รเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกจิและก าหนดทศิทางเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อเน่ืองและเพื่อลดความเสีย่งจากการละเมดิประเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้น สิง่แวดลอ้ม สงัคม ธรรมาภบิาล โดยสามารถแบ่งเป็น 8 หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

นอกจากนี้  บรษิทัฯยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศผ่านการบรรเทา
และปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมทีป่ระเทศก าหนด หรอื 
Nationally Determined Contributions (NDC) ของรฐับาลไทยตามกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (UNFCCC) 

ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯก าลงัเตรยีมแผนงานเพื่อบรรลุสถานะ ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรอื  Carbon Neutral 
และ สถานะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย ์หรอื Net Zero ในกรอบเวลา 5 ปี ขา้งหน้านี้ 

 Carbon Neutral Net Zero 

 Short-Term Goal Long-Term Goal 

เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ
ภูมอิากาศของ PRIME 

บรรลุ Carbon neutral ภายใน 

ตน้ปี 2566 

บรรลุ Net zero ภายในปี 
2573 

การเริม่ตน้สู่ผลลพัธด์งักล่าวเริม่จาก การตดิตัง้หลงัคาพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อสรา้งพลงังานและการอพัเกรด
อุปกรณ์เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในการด าเนินงานของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัไดร้่วมมอื
กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์

ขอแสดงความนับถอื 

                                                                                                                                       สุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์ 

(นายสรุเชษฐ ์ชยัปัทมานนท)์
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
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เอกสารแนบ 
ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนของ ปี 2565  

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565  

สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(ลา้นบาท) 9M65 9M64 
%

เปลีย่นแปลง  
3Q65 2Q65 3Q64 

%
เปลีย่นแปลง  

%
เปลีย่นแปลง  

   YoY    QoQ YoY 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 305.7 286.9 6.6% 104.1 100.8 91.1 3.3% 14.2% 

รายไดจ้ากการกอ่สรา้ง 85.2 127.0 (32.9%) 62.6 13.8 67.0 352.0% (6.6%) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 22.4 29.5 (24.0%) 16.3 3.0 21.4 440.4% (23.7%) 

ตน้ทุนการขายและกอ่สรา้ง (244.5) (264.9) (7.7%) (129.0) (62.7) (124.8) 105.7% 3.3% 

ก ำไรขัน้ตน้ 168.9 178.5 (5.4%) 54.0 54.9 54.7 (1.7%) (1.3%) 

         

รายไดอ้ืน่ 14.6 9.5 53.9% 3.1 9.5 2.2 (67.4%) 38.7% 

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร (157.1) (132.9) 18.2% (59.8) (49.3) (57.7) 21.2% 3.6% 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลีย่น 

1.0 (4.1) (123.7%) 0.1 2.0 (1.0) (93.6%) 
(113.4%) 

ตน้ทุนทางการเงิน (128.9) (81.3) 58.5% (46.4) (45.5) (30.0) 1.9% 54.7% 

ส่วนแบ่งก าไรในบรษิทัรว่ม 219.0 256.0 (14.4%) 66.4 65.0 71.6 2.2% (7.3%) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 117.5 225.6 (47.9%) 17.4 36.6 39.9 (52.5%) (56.4%) 

ภาษีเงนิได ้ (7.3) (4.3) 70.7% (4.3) (2.9) (3.9) 46.9% 9.0% 

ก ำไรส ำหรบังวด 110.2 221.3 (50.2%) 13.1 33.7 36.0 (61.0%) (63.5%) 

         

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
ของบรษิทัใหญ่ 

101.7 214.5 (52.6%) 10.6 30.7 116.01 (65.4%) (90.9%) 

         

ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 209.2 374.5 (44.1%) 45.7 77.7 238.9 (41.2%) (80.9%) 

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
ของบรษิทัใหญ่ 

200.7 367.7 (45.4%) 43.1 74.6 232.7 (42.2%) (81.5%) 

 

 

 

 



 
 

 

บรษิทั ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 17 

 

การจ าแนกรายไดแ้ยกตามธุรกจิ  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565  

ณ วนัที ่ 
(ลา้นบาท) 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
 2564 

เปลีย่นแปลง %เปลีย่นแปลง 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,328.40 1,364.33 (35.93) (2.6%) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 7,554.01 5,085.73 2,468.28 48.5% 

สนิทรพัยร์วม 8,882.41 6,450.06 2,432.35 37.7% 

หนีส้นิหมุนเวยีน 2,064.72 876.79 1,187.93 135.5% 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 3,495.33 2,487.20 1,008.13 40.5% 

หน้ีสนิรวม 5,560.05 3,363.99 2,196.06 65.3% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,322.36 3,086.07 236.29 7.7% 

หน้ีสนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,882.41 6,450.06 2,432.35 37.7% 

 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามประเทศ 

(ลา้นบาท) 9M65 9M64 
%เปลีย่น 
แปลง  

3Q65 2Q65 3Q64 
%เปลีย่น 
แปลง  

%เปลีย่น 
แปลง  

   YoY    QoQ YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำยพลงังำน 305.70 286.86 6.6% 104.08 100.76 91.14 3.3% 14.2% 

- ประเทศไทย  258.10   252.96  2.0%  80.40  87.32 78.18 (7.92%) 2.8% 

- ประเทศไตห้วนั  47.60   33.90  40.4%  23.68  13.44 12.96 76.2% 82.7% 

 

(ลา้นบาท) 9M65 9M64 
% 

เปลีย่นแปลง 
3Q65 2Q65 3Q64 

%
เปลีย่นแปลง 

%
เปลีย่นแปลง 

   YoY    QoQ YoY 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 305.7 286.9 6.6% 104.1 100.8 91.1 3.3% 14.2% 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 85.2 127.0 (32.9%) 62.6 13.8 67.0 352.0% (6.6%) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 22.4 29.5 (24.0%) 16.3 3.0 21.4 440.4% (23.7%) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบรษิทัรว่ม 219.0 256.0 (14.4%) 66.4 65.0 71.6 2.2% (7.3%) 

รายไดอ้ื่น 14.6 9.5 53.9% 3.1 9.5 2.2 (67.4%) 38.7% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 1.0 (4.1) 123.7% 0.1 2.0 (1.0) (93.6%) 113.4% 

รายไดร้วม 647.9 704.8 (8.1%) 252.5 194.1 252.3 30.1% (0.1%) 


