
การวิเคราะห์ และคำาอธิบายของฝ่ายการจัดการ
ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ซึ่งใน 
ปัจจุบันบริษัทฯ ดำาเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจเป็น 
ผูผ้ลิตและจำาหน่ายนำา้มนัไบโอดเีซล (B100), กลีเซอรนีบรสุิทธ์ิ  
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้านำ้ามันตาม 
มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการค้านำา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 
จากกระทรวงพลังงาน (เมือ่วันที ่14 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้  
บรษิัทฯ ได้ขยายกจิการสู่ธุรกจิผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลังงานหมนุเวยีน ในประเภทพลังงานแสงอาทติย์และ 
พลงังานลมซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557) ทีภ่าครฐัให้การส่งเสรมิ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนควบคูไ่ปกบัการรกัษา 
ส่ิงแวดล้อม ไม่เพียงแต่เห็นความสำาคัญด้านพลังงานทดแทน 
แต่บรษิัทฯ ยงัเลง็เหน็ถงึความสำาคญัด้านการเกบ็สำารองพลังงาน  
เพ่ือการนำาไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที ่
7 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทต่างชาติ 
(Amita Technologies Inc.) เพ่ือดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ 
พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์  
(Lithium-Ion Polymer) ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงาน 
หมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

โดยในปี  2561 ได้มกีารรบัรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
ทัง้ 4 โครงการ รวมขนาดกำาลงัการผลิต 278 เมกะวัตต์ และ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหาดกังหัน จำานวน 3 โครงการ 
รวมขนาดกำาลงัการผลิต 126 เมกะวัตต์ สำาหรบัโครงการหนมุาน 
จำานวน 5 โครงการ รวมขนาดกำาลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ 
ได้เปิดดำาเนนิงานในเชงิพาณชิย์และเริม่ทยอยรบัรูร้ายได้ จำานวน 
2 โครงการ รวมขนาดกำาลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ต้ังแต่วันที่  
25 มกราคม 2562 และอกี 3 โครงการ รวมขนาดกำาลังการผลิต  
170 เมกะวตัต์ คาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนนิงานในเชงิพาณชิย์ 
และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นต้นไป

ทัง้นี ้ผลการดำาเนนิงานใน 3 ปีทีผ่่านมา บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
มีสัดส่วนรายได้จากการดำาเนินธุรกิจจากการจำาหน่ายสินค้า 
7 ประเภท ได้แก่
 1. รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล
 2. รายได้จากการจำาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
 3. รายได้จากผลพลอยได้ 
 4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
  แสงอาทิตย์
 5. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
 6. รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
 7. รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย 

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้าของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2559 
ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 10,392.39 ล้านบาท 11,579.52  
ล้านบาท และ 11,551.95 ล้านบาท (รวมรายได้เงินอุดหนุน 
ส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจาก 
การจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ในอตัรา 8 บาท 
ต่อกโิลวัตต์ชัว่โมง สำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
ขนาดกำาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จงัหวัดลพบรีุ และจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์ ในอัตรา 6.50 บาทต่อกโิลวัตต์ชัว่โมง สำาหรบัโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาดกำาลังการผลติ 90 เมกะวัตต์  
จงัหวัดนครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาด 
กำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลำาปาง และโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาดกำาลังการผลติ 90 เมกะวัตต์ 
จงัหวัดพิษณโุลก และจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม 

ในอัตรา 3.50 บาทต่อกโิลวัตต์ชัว่โมง สำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม ขนาดกำาลงัการผลิต 126 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา  

10 ปีนบัตัง้แต่วันเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ได้ ตามลำาดบั  

ส่งผลทำาให้รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559  

จำานวน 1,234.25 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.82 จาก 10,439.25  

ล้านบาท เป็น 11,673.50 ล้านบาท และปี 2561 รายได้รวมมี 

จำานวน 12,490.20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จำานวน 816.72  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.00 

รายงานประจำาปี 2561186



รายได้รวม

ประเภทรายได้
ดำาเนินการโดย /  

สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล      

1. น้ำามันไบโอดีเซล EA 4,721.13 45.23 4,205.23 36.02 3,194.23 25.57

2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์ EA 169.49 1.62 267.07 2.29 296.16 2.37

3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ EA 11.32 0.11 14.16 0.12 20.76 0.17

4,901.94 46.96 4,486.46 38.43 3,511.15 28.11

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

4. กระแสไฟฟ้าพลังงาน 
 แสงอาทิตย์

EA SOLAR, ESN, 
ESL, ESP 

1,786.31 17.11 1,933.05 16.56 1,934.12 15.49

5. กระแสไฟฟ้า 
 พลังงานลม

EWHK 3 - - 489.07 4.19 802.48 6.43

6. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม 
 ราคารับซื้อไฟฟ้า

EA SOLAR, ESN, 
ESL, ESP, EWHK 3

3,704.14 35.48 4,670.94 40.01 4,944.22 39.58

5,490.45 52.59 7,093.06 60.76 7,680.82 61.50

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

7. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ - - - - 359.99 2.88

 รวมรายได้จากการขายและบริการ 10,392.39 99.55 11,579.52 99.19 11,551.96 92.49

8. กำาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ - - - - 894.58 7.16

9. รายได้อื่น 46.86 0.45 93.98 0.81 43.69 0.35

รายได้รวม 10,439.25 100.00 11,673.50 100.00 12,490.23 100.00

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

- (62.27) (6.31)

หมายเหตุ

 บริษัท อีเอ โซล่า จำากัด (EA SOLAR)  : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 49

           และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51

 บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำากัด (ESN)  : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 บริษัท อีเอ โซล่า ลำาปาง จำากัด (ESL)  : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำากัด (ESP)  : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำากัด (EWHK 3) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) 187



เมือ่พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการจำาหน่ายสินค้า ของปี 2559 

ปี 2560 และปี 2561 จะพบว่าสัดส่วนรายได้จากการจำาหน่าย 

สินค้าหลัก 2 ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ คือ สัดส่วน 

รายได้จากการจำาหน่ายนำา้มนัไบโอดเีซล มสัีดส่วนท่ีลดลงอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยมสัีดส่วนคดิเป็นร้อยละ 45.23, ร้อยละ 36.02 และ 

ร้อยละ 25.57 ของรายได้รวมตามลำาดับขณะที่รายได้จาก 

การจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา 

รับซื้อไฟฟ้า มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

52.59 ร้อยละ 60.76 และร้อยละ 61.49 ของรายได้รวมตามลำาดบั 

สำาหรับปี 2561 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ 

จำาหน่ายสินค้าเท่ากับ 11,551.95 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 

ปี 2560 คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.24 โดยมสัีดส่วนรายได้ 

จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.57  

รายได้จากการจำาหน่ายกลีเซอรนีบริสุทธ์ิคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  

2.37 รายได้จากการจำาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

คิดเปน็สดัส่วนรอ้ยละ 0.17 และรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก 

พลังงานแสงอาทติย์และพลังงานลม ประกอบด้วย รายได้จากการ 

จำาหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลม 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.91 และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิม

ราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.58 ของรายได้รวม

รายได้จากการจำาหน่ายนำา้มนัไบโอดเีซลปี 2561 ลดลงจากปี 2560  

เท่ากับ 1,010.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.04 เนื่องจาก 

ปริมาณการจำาหน่ายที่ลดลงจาก 173.94 ล้านลิตร ในปี 2560  

เป็น 158.36 ล้านลิตร ในปี 2561 หรอืคดิเป็นปรมิาณการจำาหน่าย 

ทีล่ดลงร้อยละ 8.96 และผลจากราคาวัตถดุบิซึง่เป็นปัจจยัในการ 

กำาหนดราคาการจำาหน่ายทีล่ดลง ส่งผลทำาให้มลูค่าการจำาหน่าย 

ของนำ้ามันไบโอดีเซลของปี 2561 ลดลง 

รายได้จากธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังาน 

ลมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  

เท่ากับ 5,490.45 ล้านบาท 7,093.09 ล้านบาท และ 7,680.81  

ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละ 

โครงการสามารถจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตาม 

กำาหนดเวลา ส่งผลทำาให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ 

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงนิอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า 

(Adder) เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2561 รายการหลักเกิดจาก 

การรับรูร้ายได้ในส่วนของ Amita-Taiwan เข้ามาในการจดัทำา 

งบการเงินรวม เนือ่งจากการเปล่ียนสถานะ Amita-Taiwan 

จากบรษิัทร่วมเป็นบรษิัทย่อย ซึ่ง Amita-Taiwan มีรายได้จาก 

การขายสำาหรบัปี 2561 จำานวน 247.97 ล้านบาท และ มรีายได้ 

จากการให้เช่าเครนและรายได้ให้คำาปรกึษา พลังงานทดแทน 

ของบริษัท ESM จำานวน 109.48 ล้านบาท 

กำาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

เมือ่วันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้รบัสิทธิตามกฎหมาย 

ของสาธารณรัฐจนี (ไต้หวัน) ในการเรียกประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ 

ของ Amita Technologies Inc. (Amita-Taiwan) เพื่อแต่งตั้ง 

กรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการของ Amita-Taiwan เพ่ือให้ 

บรษิัทมจีำานวนกรรมการเทยีบเท่ากบัร้อยละ 54.55 ของกรรมการ 

ทัง้หมดของ Amita-Taiwan และมสิีทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ Amita-Taiwan ผูบ้ริหารจงึพิจารณาว่า

บรษิัทมอีำานาจในการควบคมุ Amita-Taiwan และแสดงรายการ

เงนิลงทนุใน Amita-Taiwan เป็นเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย ณ วันที่ 

ดงักล่าว การเปล่ียนสถานะของ Amita-Taiwan จากเงนิลงทนุ 

ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือว่าเป็นการรวมธุรกิจ 

ที่ดำาเนินการสำาเร็จเป็นขั้นตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ดงันัน้ 

บริษัทต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนที่จะมีอำานาจ 

ควบคมุ Amita-Taiwan โดยใช้มลูค่ายุตธิรรม ณ วันทีม่อีำานาจ

ควบคมุและรบัรูผ้ลต่างทีเ่กดิขึน้จากการวัดมลูค่ายุตธิรรม รวมทัง้ 

รบัรูผ้ลของการกลบัรายการผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจาก 

การแปลงค่างบทางการเงินของบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศ 

ซึ่งเคยรับรู้อยู่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นค่าใช้จ่ายใน 

กำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่า ณ วันที่มีอำานาจควบคุม 

(บาท)

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอำานาจควบคุม  (สัดส่วนร้อยละ 50.69) 1,821,694,841

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอำานาจควบคุม (สัดส่วนร้อยละ 50.69) 911,134,445

กำาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดำาเนินการสำาเร็จเป็นขั้น 910,560,396

หัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกลับรายการผลต่างของ

    อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,983,407)

กำาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดำาเนินการสำาเร็จเป็นขั้น สุทธิ 894,576,989
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ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น
ต้นทนุขายของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ในปี 2559 ปี 2560 และ 

ปี 2561 เท่ากับ 5,637.29 ล้านบาท 6,045.57 ล้านบาท และ  

5,668.29 ล้านบาท ตามลำาดบั หรอืคดิเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.24 

ร้อยละ 52.21 และร้อยละ 49.07 ของรายได้จากการขาย 

ตามลำาดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง 

ทัง้นีเ้นือ่งจากการเพ่ิมขึน้ของสัดส่วนรายได้ของธุรกจิทีม่อีตัรา 

กำาไรขัน้ต้นสูง ได้แก่ ธุรกจิผลติและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าทัง้จาก 

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในขณะที่ธุรกิจผลิตและ 

จำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับอัตรากำาไรขั้นต้น

ตำา่มสีดัส่วนรายได้ลดลง ทำาให้อตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2559 ปี 2560 และ 

ปี 2561 เท่ากับ 4,755.10 ล้านบาท 5,533.95 ล้านบาท และ  

5,883.66 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

45.76 ร้อยละ 47.79 และร้อยละ 50.94 ของรายได้จากการขาย 

ตามลำาดบั โดยบรษิัทฯ มแีนวโน้มอตัรากำาไรขัน้ต้นทีเ่พ่ิมสงูขึน้ 

อย่างต่อเนือ่ง สาเหตสุำาคญัเนือ่งมาจาก บรษัิทฯ ทยอยรับรู้รายได้ 

ในธุรกจิผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ 

เพ่ิมขึน้ปีละ 1 โครงการต่อเนือ่งโดยโรงไฟฟ้า ขนาดกำาลังการผลิต 

90 เมกะวัตต์ จงัหวัดนครสวรรค์ รบัรูร้ายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 

ที่ 4 ของปี 2556 โรงไฟฟ้าขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์  

จังหวัดลำาปาง รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 

และโรงไฟฟ้าขนาดกำาลงัการผลิต 90 เมกะวัตต์ จงัหวัดพิษณโุลก 

รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รวมถึงระหว่าง 

ปี 2560 ทีส่ามารถจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาด 

กำาลงัการผลติ 126 เมกะวตัต ์ในพื้นทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต่อเนือ่งจงัหวัดสงขลา ทัง้รายได้การจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและ 

รายได้เงนิอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส่งผลทำาให้ 

อัตรากำาไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้ามัน 

ไบโอดีเซลและกลีเซอรนี และ 2. ประเภทธุรกจิผลิตและจำาหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ 3.  

ประเภทกลุ่มธุรกิจอื่นๆ สามารถแสดงได้ ดังนี้

ประเภทรายได้
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล
และกลีเซอรีน (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้)

• รายได้จากการขาย 4,901.94 47.17 4,486.43 38.75 3,511.15 30.39

• ต้นทุนขาย 4,486.26 43.17 4,273.76 36.91 3,299.44 28.56

• กำาไรขั้นต้น 415.68 4.00 212.67 1.83 211.71 1.83

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า)

• รายได้จากการขาย 5,490.45 52.83 7,093.09 61.25 7,680.82 66.49

• ต้นทุนขาย 1,151.03 11.08 1,771.81 15.31 1,793.27 15.52

• กำาไรขั้นต้น 4,339.42 41.75 5,321.28 45.94 5,887.55 50.97

ธุรกิจอื่นๆ 

• รายได้จากการขายและบริการ - - - - 359.99 3.12

• ต้นทุนขาย - - - - 575.58 4.98

• กำาไรขั้นต้น - - - - (215.60) (1.87)

รายได้รวม * 10,392.39 100.00 11,579.52 100.00 11,551.96 100.00

หมายเหตุ : รายได้รวม* (รายได้ที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจ ไม่รวมรายได้อื่นและกำาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ)
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รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส�าหรับปี 2559 - ปี 2561 

ผลิตภัณฑ์
ปี 2559 อัตรากำาไรขั้นต้น

ร้อยละรายได้ ต้นทุนขาย กำาไรขั้นต้น

น้ำามันไบโอดีเซล 4,721,130,409 4,386,286,539 334,843,870 7.09

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 169,492,163 80,406,265 89,085,898 52.56

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ /1 11,322,943 19,568,537 (8,245,594) (72.82)

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า)

5,490,449,151 1,151,031,301 4,339,417,850 79.04

หมายเหตุ : /1 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต (Ration B100) ซึ่งเป็นกระบวนการในการนำาผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

กลับมาผลิตเป็นสินค้าหลัก แต่ด้วยปริมาณสินค้าที่ออกมานั้นมากเกินกว่าความสามารถในการจัดเก็บ จึงจำาเป็นต้องจำาหน่าย 

ในราคาเกรดรอง

ผลิตภัณฑ์
ปี 2560 อัตรากำาไรขั้นต้น

ร้อยละรายได้ ต้นทุนขาย กำาไรขั้นต้น

น้ำามันไบโอดีเซล 4,205,199,192 4,164,600,467 40,598,725 0.97

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 267,068,146 98,909,813 168,158,333 62.96

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 14,162,655 10,249,575 3,913,080 27.63

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

5,977,749,259 1,340,333,854 4,637,415,405 77.58

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

1,115,304,379 431,472,998 683,831,381 61.31

ผลิตภัณฑ์
ปี 2561 อัตรากำาไรขั้นต้น

ร้อยละรายได้ ต้นทุนขาย กำาไรขั้นต้น

น้ำามันไบโอดีเซล 3,194,227,727 3,174,757,495 19,470,232 0.61

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 296,155,581 93,761,113 202,394,468 68.34

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 20,760,799 30,924,619 (10,163,820) (48.96)

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

5,865,704,001 1,127,604,444 4,738,099,557 80.78

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

1,815,113,049 665,660,131 1,149,452,918 63.33
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 

ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 47.67 ล้านบาท 58.61 ล้านบาท  

และ 69.19 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

0.46 ร้อยละ 0.51 และรอ้ยละ 0.60 ของรายไดร้วมตามลำาดบั 

โดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึน 10.58 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.05 สาเหตุหลัก 

เนือ่งมาจาก 1. การรบัรูค่้าใช้จ่ายการขายในส่วนของ Amita- 

Taiwan เข้ามาในการจดัทำางบการเงนิรวม เนือ่งจากการเปลีย่น 

สถานะ Amita-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

ซึ่ง Amita-Taiwan มีค่าใช้จ่าย ในการขายสำาหรับปี 2561  

จำานวน 8.60 ล้านบาท และ 2. การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการ 

ขายจากส่วนงานผลิตและจำาหน่าย นำ้ามันไบโอดีเซล

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ยในการบรหิารของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ในป ี2559  

ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 410.24 ล้านบาท 608.42 ล้านบาท  

และ 735.35 ล้านบาท ตามลำาดับ หรอืคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.95 

ร้อยละ 5.25 และร้อยละ 6.37 ของรายได้รวมตามลำาดบั โดยการ 

เพ่ิมขึน้ทีส่ำาคญัมาจาก 1. การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั 

บคุลากรและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร เพ่ิมขึน้ 109.59  

ล้านบาทเมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจากการทีม่ี 

จำานวนพนกังานและผูบ้รหิารของ EA และบรษิัทย่อย เพ่ิมข้ึน 

ตามแผนการขยายการลงทนุไปยงัธุรกจิใหม่ 2. การเพ่ิมขึน้ 

ของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงค่าใช้จ่าย 

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการดำาเนนิกิจกรรมต่างๆ 

รวมทัง้สิน้ 117.51 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ 

ปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นการวิจยัและพัฒนา (R&D) และกจิกรรม

ส่งเสรมิการเปิดตวัธรุกจิใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิการผลติ 

แบตเตอรี,่ สถานอีดัประจไุฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ทัง้นีเ้ป็น 

ไปตามการดำาเนนิแผนกลยุทธ์ของบรษัิท (โดยเป็นค่าใช่จ่าย 

ในส่วนของ EA และบริษัทย่อย จำานวน 47.02 ล้านบาท 

และ Amita-Taiwan จำานวน 70.49 ล้านบาท) 3. นอกจากนี ้

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ลดลงจากปีก่อน 

กล่าวคือ ในปี 2560 บรษิัทย่อยได้รบัการปรบัโครงสร้างและ

เงือ่นไขเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ เพ่ือเตรียมรองรับ 

การลงทนุในโครงการใหม่ๆ จงึมค่ีาใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกรรม 

ดงักล่าวเกดิข้ึนในปี 2560 เป็นส่วนใหญ ่ซึ่งในปี 2561 ไม่ได้มี 

เหตุการณ์ดังกล่าว

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
สำาหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

มีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจำานวน 166.08 ล้านบาท  

โดยมีกำาไรเพ่ิมขึน้จำานวน 105.22 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลา 

เดยีวกนัของปีก่อนทีม่ ีกำาไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธิรวมจำานวน  

60.86 ล้านบาท โดยการเพ่ิมข้ึนทีส่ำาคญัมาจากการบนัทกึสนิทรพัย์ 

และหนีสิ้นของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมท่ีจงัหวัดชยัภูม ิซึง่การ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จในบางส่วน และมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างบางส่วน 

ที่ทำาการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทได้รับ 

เครดิตเทอมจากผู้ขาย ทั้งนี้เมื่อส้ินงวดบัญชีค่าเงินบาทมีการ 

แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทนุทางการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ในปี 2559 ปี 2560  

และปี 2561 เท่ากบั 994.89 ล้านบาท 1,184.32 ล้านบาท และ 

1,086.43 ล้านบาท ตามลำาดบั หรอืคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.57  

ร้อยละ 10.23 และร้อยละ 9.40 ของรายได้รวมตามลำาดับ 

โดยต้นทนุทางการเงนิทีล่ดลงในปี 2561 เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลา 

เดยีวกนัของปีก่อนเนือ่งมาจากบรษิัทได้เจรจาปรบัเงือ่นไขสำาคญั 

ในสัญญาเงนิกูร้ะยะยาว กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ โดยปรบัลด 

อตัราดอกเบีย้จาก อตัราดอกเบีย้ลอยตวั จากร้อยละ 3.78 - 4.23  

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.3 - 4.37 

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกีำาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของ 

บรษิัทใหญ่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 3,251.51  

ล้านบาท 3,817.45 ล้านบาท และ 4,975.21 ล้านบาท ตามลำาดับ  

หรอืคดิเป็นอตัรากำาไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 31.30 ร้อยละ 32.97  

และร้อยละ 43.81 ของรายได้รวมตามลำาดับ โดยบริษัทฯ 

และบรษิัทย่อยมอีตัรากำาไรสุทธิเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยสาเหตุ 

ทีส่ำาคัญเกดิจากการดำาเนินนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการ 

ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง ได้แก่ การผลิตและ 

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยกลุม่บรษิัทมกีารรบัรูร้ายได้เพ่ิมอย่าง 

ต่อเนือ่งจากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ กำาลงัการผลิต 

90 เมกะวัตต์ ทีจ่งัหวัดลำาปาง ในปี 2558 และ โรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ กำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก 

ในปี 2559 และจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำาลังการผลิต 

126 เมกะวัตต์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่อง 

จังหวัดสงขลา ในปี 2560 ตามลำาดับ และในปี 2561 บริษัทมี

กำาไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยน

สถานะ  Amita-Taiwan จากบรษิัทร่วมเป็นบรษิัทย่อย จำานวน  

894.58 ล้านบาท 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 32.70 ร้อยละ  

29.31 และร้อยละ 30.33 ตามลำาดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 11,383.45  

ล้านบาท 14,667.60 ล้านบาท และ 18,138.66 ล้านบาท 

ตามลำาดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้วจำานวน 

373 ล้านบาท และมส่ีวนเกนิมลูค่าหุน้จำานวน 3,680.62 ล้านบาท 

โดยส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดจากการนำาหุ้นสามัญเข้า 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในไตรมาสที ่1 ของ 

ปี 2556

ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์
ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ 
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,507.39 ล้านบาท  
44,530.42 ล้านบาท และ 59,207.59 ล้านบาท ตามลำาดับ 
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการสำาคัญดังนี้

• เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช ้
 เป็นหลักประกนัจำานวน 1,790.07 ล้านบาท 100.97 ล้านบาท 
 และ 173.69 ล้านบาท ตามลำาดบั โดยในปี 2561 ยอดเงนิฝาก 
 สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เพิ่มขึ้นจำานวน 72.72 
 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.03 โดยการเพิ่มขึ้นที่เป็น 
 สาระสำาคญัมาจากรายการเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็น 
 หลักประกัน ซึ่งอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 43.99 
 ล้านบาท ซึง่เป็นส่วนของ Amita-Taiwan ทีบ่รษิัทเพ่ิงเข้าไป 
 มีอำานาจควบคุมในปี 2561 รายการดังกล่าวจึงถูกรวม 
 เข้ามาในงบการเงินรวม 

• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561  
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมยีอดลกูหนีก้ารค้า เท่ากบั 1,319.15 
 ล้านบาท 1,706.91 ล้านบาท และ 1,650.85 ล้านบาท หรือ 
 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.18 ร้อยละ 3.83 และร้อยละ 2.79  
 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ โดยในปี 2561 ยอดลูกหนี ้
 การค้าลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากธุรกิจ 
 ผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล เนือ่งมาจากปัจจัยทางด้านราคา 
 ขายและปริมาณการจำาหน่ายที่ลดลง

 

 ทั้งนี้หากคำานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉล่ียในปี 2559 
 ปี 2560 และปี 2561 ที่ได้เท่ากับ 41.06 วัน 47.04 วัน 
 และ 52.32 วัน ตามลำาดับ ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ใน 
 ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก 1.) การรวมยอดลูกหนี้ของ  

 Amita-Taiwan เข้ามาในการจัดทำางบการเงินรวม ซึ่ง  

 Amita-Taiwan มรีะยะเวลา เรยีกเกบ็หนีเ้ฉลีย่อยูท่ี ่81.09 วัน 

 เนื่องจากรายได้บางส่วน ของ Amita-Taiwan มาจากงาน 
 รบัจ้างเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ (Turnkey Project) ซึง่โดยปรกติ 
 จะมีระยะเวลาในการรับชำาระเงิน นานกว่าธุรกิจขายสินค้า  
 2.) การเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนของรายได้และลูกหนี้ที่มีเครดิต 
 เทอมนานข้ึน ได้แก่ รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 ซึ่งโดยปรกติจะมีเครดิตเทอมประมาณ  45 วัน ในขณะที่ 
 รายได้ที่มีเครดิตเทอมส้ัน ได้แก่ รายได้จากการจำาหน่าย 
 นำ้ามันไบโอดีเซล ซึ่งปรกติจะมีเครดิตเทอม ประมาณ 
 15 - 30 วัน มีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลต่อระยะเวลาในการ 
 เรียกเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

• ลูกหนี้อื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดลูกหนี้อื่นเท่ากับ 585.26 
  ล้านบาท 679.59 ล้านบาท และ 644.07 ล้านบาท ตามลำาดบั  
 ซึ่งรายการลูกหนี้อ่ืน ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร 
 ภาษีซื้อยังไม่ครบกำาหนด เงินมัดจำาค่าสินค้า ค่าใช้จ่าย 
 จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น การลดลงของลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากการลดลงของเงินมัดจำา 
 ค่าสนิค้า เนือ่งจากในปี 2560 บรษิัทได้จ่ายเงนิมดัจำาเพ่ือซือ้ 
 วัตถุดิบสำาหรับการผลิตไบโอดีเซลจำานวน 68.20 ล้านบาท  
 เพ่ือป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่จะนำามาใช้ใน 
 การผลิต 2. การลดลงของลูกหนีอ้ืน่ๆ เนือ่งจากในปี 2560 
 บรษิัทในเครอืมยีอดลูกหนีอ่ื้นคงค้างจำานวน 95.66 ล้านบาท 
 ซึง่เกดิจากการเปล่ียนสัญญาว่าจ้างการบริหารโครงการ 
 โรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งยอดดังกล่าวได้มีการเรียกรับ 
 ชำาระเงนิแล้วในปี การเพ่ิมขึน้ของลูกหนีก้รมสรรพากร 
 118.96 ล้านบาท จากการมีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งยังไม่เปิด 
 ดำาเนินการ
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• สินค้าคงเหลือ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 187.02 

 ล้านบาท 127.94 ล้านบาท และ 329.96 ล้านบาท หรือคิด 

 เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.56 

 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ ยอดสินค้าคงเหลือที่เพ่ิมขึ้น 

 อย่างเป็นสาระสำาคัญในปี 2561 เนื่องมาจากการรวมยอด 

 สินค้าคงเหลือของ Amita-Taiwan จำานวน 185.51 ล้านบาท 

 เข้ามาในงบการเงนิรวมจากการเปล่ียนสถานะ Amita-Taiwan  

 จากบรษิัทร่วมเป็นบรษิัทย่อย และมกีารกลบัรายการค่าเผือ่ 

 การปรับลดมูลค่าสินค้าเคล่ือนไหวช้าของวัตถุดิบจำานวน  

 6.49 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำาสินค้าเหล่านั้นไปใช ้

 ในการผลิต

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน  

 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 33,485.32 ล้านบาท  

 หรอืคดิเป็นร้อยละ 80.67 ของสนิทรพัย์รวม และเพ่ิมข้ึนเป็น  

 35,219.56 ล้านบาท ในปี 2560 (31 ธันวาคม 2560) หรือ 

 คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของสินทรัพย์รวม และเพ่ิมข้ึนเป็น  

 47,587.21 ล้านบาท ในปี 2561 (31 ธันวาคม 2561) หรือ 

 คดิเป็นร้อยละ 80.37 ของสินทรพัย์รวม โดยยอดทีด่นิ อาคาร  

 และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ มีดังนี้

                                                   หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน 1,077.92 1,083.44

อาคารและส่วนปรับปรุง 602.22 585.40

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน 973.66 1,184.77

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำานักงานและยานพาหนะ 79.84 63.65

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 1,981.81 15,569.72

โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช ้
ในการผลิตไฟฟ้า

30,504.11 29,100.23

รวม 35,219.56 47,587.21

สำาหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เพ่ิมขึ้นจำานวน 12,367.65 หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.12 

โดยส่วนใหญ่ เป็นการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัย์จากการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมแห่งใหม่ที ่จงัหวัดชยัภูม ิ(โครงการหนมุาน)  

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นสำาคัญ

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์ไม่มตัีวตนเท่ากบั 665.89 ล้านบาท 

 977.16 ล้านบาท และ 1,941.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.60 ร้อยละ 2.19 และร้อยละ 3.28 ของสินทรัพย์รวม 

 ตามลำาดับ โดยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 
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               หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 33.61 31.92

สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลำาปาง

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก

 • โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา

11.77
163.17
166.57
251.66
339.35

11.17
155.40
159.04
240.82
325.44

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11.03 14.67

สิทธิบัตร           - 745.12

เครื่องหมายสินค้า           - 257.54

รวม 977.16 1,941.13

ในปี 2561 สินทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีว  

ของปีก่อน เพ่ิมข้ึน 963.96 ล้านบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

98.65 สาเหตุสำาคญัเนือ่งมาจาก การเพ่ิมของ สิทธิบตัรและ 

เครือ่งหมาย สินค้าเกดิจากการเปล่ียนสถานะ Amita-Taiwan  

Technologies Inc. (Amita-Taiwan-Taiwan) จากบรษิัทร่วม 

เป็นบรษิัทย่อย เมือ่วันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2561 เนือ่งจาก 

บริษัทได้รับสิทธิ ตามกฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ในการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของ Amita-Taiwan 

เพ่ือแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการของ Amita- 

Taiwan เพ่ือให้บริษัทมีจำานวนกรรมการเทียบเท่ากับร้อยละ 

54.55 ของกรรมการ ทั้งหมดของ Amita-Taiwan และมี 

สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

Amita-Taiwan ผูบ้รหิารจงึพิจารณาว่าบรษิัทมอีำานาจ ในการ 

ควบคุม Amita-Taiwan และแสดงรายการเงินลงทุนใน 

Amita-Taiwan เป็นเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย ณ วนัทีดั่งกล่าว  

การเปล่ียนสถานะ ดงักล่าวถอืว่าเป็นการรวมธุรกจิทีด่ำาเนนิการ 

สำาเรจ็เป็นขัน้โดยไม่มกีารโอนส่ิงตอบแทนตามข้อกำาหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ 

ดงันัน้บริษัทต้องวัดมลูค่าของส่วนได้เสียทีถ่อือยูก่่อนทีจ่ะมอีำานาจ

ควบคมุโดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีม่อีำานาจควบคมุ และรบัรู้

ผลต่างท่ีเกดิขึน้จากการวัดมลูค่ายตุธิรรม รวมทัง้รบัรูผ้ลของ

การกลบัรายการผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 

งบทางการเงนิของบรษิัทร่วมทีอ่ยู่ในต่างประเทศซึง่เคยรบัรูอ้ยู่

ในกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทนุสำาหรบั

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

• ค่าความนยิม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาความ 

 นยิมเท่ากบั 936.52 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

 1.58 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะ 

 Amita-Taiwan จากบรษิัทร่วมเป็นบรษิัทย่อย

สภาพคล่อง
ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ และ 

บรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์หมนุเวียนเท่ากบั 7,022.28  ล้านบาท และ  

8,150.13 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.77 และร้อยละ  

13.77 ของสินทรพัย์รวม ตามลำาดบั โดยสนิทรพัย์หมนุเวียน 

ทีส่ำาคญั ณ วนัที ่31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561 เป็น 

สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสด 

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด จำานวน 4,505.65 ล้านบาท และ  

5,478.57 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.16 และร้อยละ 

67.22 ของสินทรพัย์หมนุเวียน ตามลำาดับ ลูกหนีก้ารค้า จำานวน 

1,706.91 ล้านบาท และ 1,650.85 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ 24.31 และร้อยละ 20.26 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 

ตามลำาดบั และสนิค้าคงเหลือ จำานวน 127.94 ล้านบาท และ  

329.96 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.82 และร้อยละ 4.05  

ของสนิทรพัย์หมนุเวยีน ตามลำาดบั

รายงานประจำาปี 2561194



โดยสดัส่วนของสนิทรพัย์หมนุเวียนต่อสนิทรพัย์รวมมแีนวโน้มที่

เพ่ิมขึน้ เนือ่งจากการขยายการลงทนุไปสู่ธุรกจิผลิตและจำาหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทนุในสินทรพัย์ 

ไม่หมนุเวยีน ได้แก่ ทีด่นิและโรงไฟฟ้าทีม่มีลูค่าค่อนข้างสูง ท้ังนี้  

การทีโ่รงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และสามารถเปิดดำาเนนิการ 

ในเชงิพาณชิย์ สามารถจำาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผล 

ทำาให้สัดส่วนของสินทรพัย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ กระทบต่อสัดส่วน 

ของสนิทรพัย์หมนุเวยีนทีจ่ะเพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบัสนิทรพัย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 2,587.01 ล้านบาท 

และ 12,502.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.81 

และร้อยละ 21.12 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ โดยหนี้สิน 

หมนุเวียนของบรษิัทฯ ในปี 2561 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวของ 

ปีก่อนเพ่ิมขึน้ 9,915.56 ล้านบาท สาเหตุสำาคญัเนือ่งมาจาก 

เจ้าหนีค่้าสินทรพัย์ทีเ่พ่ิมขึน้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมทีอ่ยู่ 

ในระหว่างการก่อสร้างจำานวน 8,608.69 ล้านบาท และมกีารกูย้มื 

ระยะส้ันในรปูของตัว๋แลกเงนิทีเ่พ่ิมขึน้จำานวน 935.00 ล้านบาท 

โดยนำาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพ่ือนำาไปเป็น 

ส่วนทนุและส่วนของการจดัหาเงนิในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอันส่งผลต่อสัดส่วนของหนี้สิน 

หมนุเวียนต่อหนีสิ้นรวมทีเ่ปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้จาก ร้อยละ 8.69  

ในปี 2560 เป็นร้อยละ 31.50 ในปี 2561

จากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียน 

ดงักล่าว ส่งผลให้บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.73  

เท่าในปี 2559 2.71 เท่าในปี 2560 และ 0.65 เท่าในปี 2561  

โดยอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ลดลงอย่างมสีาระสำาคญั 

เนือ่งจาก 1. การจดัประเภทหุน้กูบ้างส่วนทีจ่ะครบกำาหนดชำาระ 

ในปี 2562 จำานวน 999.78 ล้านบาท ทีบ่นัทกึเป็นประเภทหนีสิ้น 

ไม่หมนุเวยีน มาเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน และ 2. เจ้าหนีค่้าก่อสร้าง 

และซื้อสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำานวน 8,608.69 ล้านบาทสำาหรับ 

โครงการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทีอ่ยู่ในระหว่าง

การก่อสร้าง ทำาให้เกดิภาระหนีสิ้นระยะส้ัน อนัส่งผลต่อสดัส่วน 

ของหนีส้นิหมนุเวยีนต่อหนีส้นิรวมทีเ่ปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

หนีสิ้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อยมหีนีสิ้นรวมเท่ากบั 30,117.94 ล้านบาท 29,786.80 

ล้านบาท และ 39,689.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

72.56 ร้อยละ 66.89 และร้อยละ 67.04 ของสินทรพัย์รวม 

ตามลำาดบั โดยมรีายละเอยีดของหนีสิ้นรายการสำาคญัดงันี้

• เงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมเีงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

 เท่ากบั 946.49 ล้านบาท 882.01 ล้านบาท และ 1,817.01 

 ล้านบาท ตามลำาดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.28 ร้อยละ  

 1.98 และร้อยละ 3.07 ของสินทรพัย์รวม ตามลำาดบั โดย ณ 

 วันที ่31 ธันวาคม 2561 เงนิกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

 เพ่ิมข้ึนเนือ่งจากความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวยีน เพ่ือนำาไป 

 เป็นส่วนทนุและส่วนของการจดัหาเงนิในโครงการโรงไฟฟ้า 

 พลังงานลมทีจ่งัหวดัชยัภูมิ 

• เจ้าหนีค่้าทรพัย์สิน

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมเีจ้าหนีค่้าทรพัย์สิน เท่ากบั 135.65 

 ล้านบาท 172.78 ล้านบาท และ 8,781.47 ล้านบาท หรอื 

 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 14.83 

 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ มูลค่าเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 อย่างเป็น 

 สาระสำาคญั เนือ่งมาจาก เจ้าหนีค่้าสินทรพัย์ทีเ่พ่ิมข้ึนของ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

 

• เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

 บรษิัทฯ และบรษัิทย่อยมเีงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 (รวมส่วนทีค่รบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี)  ณ วันที ่31 ธันวาคม  

 ปี 2559 - ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากบั 19,432.08 ล้านบาท  

 18,818.59 ล้านบาท และ 19,406.52  ล้านบาท หรอืคดิเป็น 

 สัดส่วนร้อยละ 46.81 ร้อยละ 42.27 และร้อยละ 32.78 

 ของสินทรพัย์รวมตามลำาดบั 
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• เงนิประกนัผลงานก่อสร้าง

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561 บรษิัทฯ และ 

 บริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานก่อสร้างทั้งระยะส้ันและ 

 ระยะยาว เท่ากบั 522.31 ล้านบาท และ 5.43 ล้านบาท 

 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.17 และร้อยละ 0.01 ของ 

 สินทรัพย์รวม โดยในปี 2561 บรษิัทย่อยได้จ่ายชำาระเงนิ 

 ประกนัดงักล่าวคนืให้แก่เจ้าหนีต้ามสญัญา ส่งผลให้ยอดเงนิ 

 ประกนัผลงานการก่อสร้างลดลงอย่างเป็นสาระสำาคญั

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บรษิัทฯ  

และบรษิัทยอ่ยมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  

เท่ากบั 11,389.45 ล้านบาท 14,743.62 ล้านบาท และ 19,517.63 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.44 ร้อยละ 33.11 

และร้อยละ 32.96 ของมลูค่าสินทรพัย์รวม ตามลำาดบั โดยส่วน 

ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทำากำาไรที่ทำาได้ 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อกำาไรสะสมของบรษิัทฯ ทีเ่พ่ิมมากขึน้จาก 

กำาไรสุทธิของแต่ละปี

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน 

ปันผลให้ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน  

373,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการดำาเนนิงานสำาหรบั 

ปี 2558 สำาหรับกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุในอตัรา 

หุน้ละ 0.05 บาท และสำาหรบักจิการที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิ 

การลงทนุในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ในปี 2560 ทีป่ระชมุสามญั 

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.15 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 559,500,000.00 บาท โดยจ่าย 

จากผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปี 2559 สำาหรบักจิการที่ได้รบั 

การส่งเสรมิการลงทนุในอตัราหุน้ละ 0.075 บาท และสำาหรบั 

กจิการที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.075 บาท  

และในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงิน 

ปันผลให้ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน  

746,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำาไรสะสมของกจิการที่ไม่ 

ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุในอตัรา 0.20 บาทต่อหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561 

จะปรากฏรายการองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั  

ติดลบ 20.75 ล้านบาท และ ตดิลบ 778.79 ล้านบาท ตามลำาดบั  

โดยมรีายละเอยีดในแต่ละรายการ ดงันี้

• ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้ทำาการเพ่ิมทนุบางส่วนในบรษิัท พลังงาน 

 มหานคร จำากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อย (ทางตรง) โดยมผีูล้งทนุ 

 อืน่ซือ้หุน้ในส่วนทีเ่หลอืจำานวน 5,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

 22 บาท คดิเป็นจำานวนเงนิรวม 110 ล้านบาท (มส่ีวนเกนิ 

 มูลค่าหุ้นจำานวนหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นจำานวนเงินรวม 

 60 ล้านบาท) การเพ่ิมทนุดงักล่าวทำาให้สัดส่วนการถอืหุน้ 

 ของบรษิัทในบรษิัท พลังงานมหานคร จำากดั ลดลงจากร้อยละ 

 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและชำาระแล้ว เป็นร้อยละ 66.67  

 ของทนุจดทะเบียนและชำาระแล้ว บรษิัทรบัรูก้ารเพ่ิมข้ึนของ 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มอีำานาจควบคมุจำานวน 20 ล้านบาท และรับรู้ 

 ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว 

 จำานวน 40 ล้านบาท ไว้ในรายการองค์ประกอบอืน่ของส่วน 

 ของผูถ้อืหุน้

• ระหว่างปี 2560 จากการลงทนุในบรษิัทต่างประเทศ ได้แก่ 

 การซือ้หุน้สามญัออกใหม่และการซือ้หุน้เพ่ิมจากผูถ้อืหุน้ 

 เดมิของ Amita Technonlogies Inc. (บรษิัทจดทะเบียน 

 ในตลาดหลักทรพัย์สาธารณรฐัจนี (ไต้หวัน)) และการร่วม 

 จดัตัง้กจิการร่วมค้า Shenzhen Growatt Power Technology 

 Co.,Ltd. ในประเทศจีน จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

 เบด็เสรจ็อืน่จากการแปลงค่างบการเงนิในเงนิลงทนุในบรษิัท 

 ร่วมและการร่วมค้า จำานวนเงนิรวม 13.80 ล้านบาท

ปี 2561

• มส่ีวนเกนิจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิัทย่อย 

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

 พลังงานมหานคร จำากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อย (ทางตรง) โดยที่ 

 ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัท พลังงานมหานคร จำากดั ได้มมีติ 

 อนมุตัใิห้เพ่ิมทนุจากจำานวน 150 ล้านบาท เป็นจำานวน 200 

 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้สละสิทธ์ิการซือ้หุน้เพ่ิมทุนดังกล่าว 

 โดยผูถื้อหุน้อืน่และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้เข้าซือ้หุน้จำานวน  

 5,000,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 45 บาท และ 

 100 บาท คดิเป็นจำานวนเงนิรวม 390 ล้านบาท (มส่ีวนเกนิ 

 มลูค่าหุน้ในระหว่างหุน้ละ 35 บาท และ 90 บาท ตามลำาดบั  

 คดิเป็นจำานวนเงนิรวม 340 ล้านบาท) การเพ่ิมทนุดังกล่าว 

 ทำาให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิัทฯ ในบรษิัท พลังงานมหานคร 

 จำากัด ลดลงจากร้อยละ 66.67 ของทุนจดทะเบียนและ 

 ชำาระแล้ว เป็นร้อยละ 52.10 และร้อยละ 50.00 ของทนุ 

 จดทะเบยีนและชำาระแล้ว ตามลำาดบั กลุม่กจิการรบัรูก้าร 

 เพ่ิมขึน้ของส่วนได้เสียที่ไม่มอีำานาจควบคมุจำานวน 196.20 

 ล้านบาท และรับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

 การลงทนุดงักล่าวจำานวน 174.80 ล้านบาทไว้ในรายการ 

 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้

รายงานประจำาปี 2561196



• มีส่วนตำ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน 

 บริษัทย่อยเกิดจากการลงทุนใน Amita-Taiwan โดยเมื่อ 

 วันที่ 18 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญแบบ 

 สมคัรใจใน Amita-Taiwan สำาหรบัหุ้นจำานวน 9,698,020 หุน้ 

 ในราคาหุน้ละ 80 ดอลลาร์ไต้หวนัต่อหุน้ คดิเป็นจำานวนเงนิ 

 รวม 775.84 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรอืเทยีบเท่า 850.48 

 ล้านบาท มผีลให้บรษัิทมสีดัส่วนการลงทนุใน Amita-Taiwan 

 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 50.69 เป็นร้อยละ 69.19 ของทุน 

 จดทะเบยีนและชำาระแล้ว โดยมผีลต่างระหว่างมลูค่าหุน้ 

 ทีจ่่ายกบัมลูค่าตามบัญชจีำานวนประมาณ 693.90 ล้านบาท  

 ซึง่รายการดงักล่าวถกูบนัทกึเข้าในรายการองค์ประกอบอ่ืน 

 ของส่วนของผูถ้อืหุน้และเมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน 2561 

 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากการเพ่ิมทุนสำาหรับส่วนที่ 

 ผูถ้อืหุน้เดมิสละสทิธิเป็นจำานวน 11,203,956 หุน้ ในราคา 

 หุ้นละ 28 ดอลลาร์ไต้หวันต่อหุ้น คิดเป็นจำานวนเงินรวม  

 313.71 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรอืเทยีบเท่า 340.69 ล้านบาท  

 มผีลให้บรษิัทมสัีดส่วนการลงทนุใน Amita-Taiwan เพ่ิมข้ึน 

 จากร้อยละ 69.19 เป็นร้อยละ 77.21 ของทนุจดทะเบียน 

 และชำาระแล้ว โดยมผีลต่างระหว่างมลูค่าหุน้ทีจ่่ายกบัมลูค่า 

 ตามบญัชจีำานวนประมาณ 175.79 ล้านบาท ซึง่รายการ 

 ดังกล่าวถูกบันทึกเข้าในรายการองค์ประกอบอื่นของส่วน 

 ของผูถ้อืหุน้

• การรบัรูข้าดทนุเบด็เสร็จจากการวัดมลูค่าใหม่ของภาระผกูพัน 

 สุทธิจากภาษเีงนิได้รอตดับญัช ีผลประโยชน์พนกังานของ 

 กลุ่มบรษัิททีร่บัรูเ้ข้าในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้  

 ประมาณ 15 ล้านบาท

• จากการลงทนุในบรษิัทย่อยและกจิการร่วมค้าในต่างประเทศ 

 (Amita Technonlogies Inc. และ Shenzhen Growatt 

 Power Technology Co.,Ltd) บรษิัทฯ จึงต้องมกีารรบัรู้ 

 กำาไรเบ็ดเสรจ็อืน่จากกจิการร่วมค้า และผลต่างของอตัรา 

 แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิในระหว่างปีรวม ติดลบ 

 47.55 ล้านบาท

สำาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ 

บรษิัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ 

ปี 2561 เท่ากบั 2.64 เท่า 2.02 เท่า และ 2.03 เท่า ตามลำาดบั  

การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 

2560 ทีล่ดลง เกดิจากจำานวนการเบกิใช้เงนิกูเ้พ่ือการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าทีล่ดลง เนือ่งจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสรจ็

ในปี 2559 และสำาหรบัโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดดำาเนนิงานในเชงิพาณชิย์ 

ไปแล้ว มีการทยอยจ่ายชำาระเงินต้นจากการกู้ยืมทำาให้ 

ภาระหนีส้นิโดยรวมเริม่ลดลง ขณะทีบ่รษิัทฯ สามารถทำากำาไรได้ 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อกำาไรสะสมและส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้  

ทำาให้สดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ 

ปี 2559 ถงึปี 2560

กระแสเงินสด
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรม 

ดำาเนนิงานในงวดบญัช ีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั  

4,951.46 ล้านบาท, 6,221.38 ล้านบาท และ 7,192.71 ล้านบาท  

ตามลำาดับ โดยกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนนิงานทีเ่พ่ิมข้ึน 

เป็นผลมาจากกำาไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการ 

จำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังาน 

แสงอาทติย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

สำาหรบักระแสเงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบญัชี  

ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มยีอดใช้ไป เท่ากบั 7,834.94  

ล้านบาท 2,122.80 ล้านบาท และ 5,566.72 ล้านบาท ตามลำาดบั  

โดยจำานวนเงนิที่ใช้ไปเพ่ือการลงทนุในปี 2560 ลดลงอย่างเป็น 

สาระสำาคญัจากปี 2559 เนือ่งจากในช่วงปี 2559 กลุม่บรษิัท 

อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

จงัหวัดพิษณโุลก และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จงัหวัด 

นครศรธีรรมราชต่อเนือ่งจงัหวัดสงขลา จงึมกีระแสเงนิสดจ่าย 

เพ่ือการลงทนุในสนิทรพัย์ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้สองโครงการ 

เป็นจำานวนมาก ซึง่การก่อสร้างได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทติย์ จงัหวดัพิษณโุลก ได้แล้วเสรจ็ในปี 2559 และโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม จงัหวัดนครศรธีรรมราชต่อเนือ่งจงัหวัด 

สงขลา แล้วเสรจ็ในต้นปี 2560 และในปลายปี 2560 เรือ่ยมา

จนถึงปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมแห่งใหม่ทีจ่งัหวัดชยัภูม ิ(โครงการ

หนมุาน) จงึเป็นผลให้กระแสเงนิสดใช้ไปเพ่ือการลงทนุในปี 2561 

เพ่ิมขึน้อกีครัง้ 

สำาหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561 

มีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเท่ากับ (2,265.67) 

ล้านบาท และ (598.33) ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจาก 

กจิกรรมการจดัหาเงนิที่ใช้ไปในปี 2561 เป็นการจ่ายชำาระคนื 

เงนิต้นหนีเ้งนิกูย้มืระยะยาวของบรษิัทย่อยและการจ่ายปันผล 

ประจำาปี ทัง้นีส้ามารถสรปุกระแสเงนิสดที่ได้จากกจิกรรมต่าง ๆ   

สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม ของปี 2560 และปี 2561 

ได้ดงันี้ 
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หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ปี 2560 ปี 2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำาเนินงาน 6,221.38 7,192.71

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (2,122.80) (5,566.72)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,265.67) (598.33)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,832.91 1,027.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2,672.74 4,505.65

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน - (54.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 4,505.65 5,478.57

รายงานประจำาปี 2561198




