การวิเคราะห์ และคำ�อธิบายของฝ่ายการจัดการ
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจเป็น
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายนำ�้ มันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ำมันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
จากกระทรวงพลังงาน (เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ขยายกิจการสูธ่ รุ กิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ในประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557) ทีภ่ าครัฐให้การส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคูไ่ ปกับการรักษา
สิง่ แวดล้อม ไม่เพียงแต่เห็นความส�ำคัญด้านพลังงานทดแทน
แต่บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านการเก็บส�ำรองพลังงาน
เพื่อการน�ำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทต่างชาติ
(Amita Technologies Inc.) เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์
(Lithium-Ion Polymer) ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป
โดยในปี 2561 ได้มกี ารรับรูร้ ายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทัง้ 4 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหาดกังหัน จ�ำนวน 3 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ส�ำหรับโครงการหนุมาน
จ�ำนวน 5 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์
ได้เปิดด�ำเนินงานในเชิงพาณิชย์และเริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้ จ�ำนวน
2 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ตัง้ แต่วนั ที่
25 มกราคม 2562 และอีก 3 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต
170 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถเปิดด�ำเนินงานในเชิงพาณิชย์
และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นต้นไป
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ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนินงานใน 3 ปีทผี่ า่ นมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสัดส่วนรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจจากการจ�ำหน่ายสินค้า
7 ประเภท ได้แก่
1. รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
2. รายได้จากการจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
3. รายได้จากผลพลอยได้
4. รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
		 แสงอาทิตย์
5. รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
6. รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
7. รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 10,392.39 ล้านบาท 11,579.52
ล้านบาท และ 11,551.95 ล้านบาท (รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจาก
การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดก�ำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ส�ำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดนครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�ำปาง และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดพิษณุโลก และจากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ขนาดก�ำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา
10 ปีนบั ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ตามล�ำดับ
ส่งผลท�ำให้รายได้รวมของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จ�ำนวน 1,234.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 จาก 10,439.25
ล้านบาท เป็น 11,673.50 ล้านบาท และปี 2561 รายได้รวมมี
จ�ำนวน 12,490.20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จ�ำนวน 816.72
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.00

รายได้รวม
ประเภทรายได้

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
1. น้ำ�มันไบโอดีเซล
2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ดำ�เนินการโดย /
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ

EA
EA
EA

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
4. กระแสไฟฟ้าพลังงาน EA SOLAR, ESN,
แสงอาทิตย์
ESL, ESP
5. กระแสไฟฟ้า
EWHK 3
พลังงานลม
6. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม EA SOLAR, ESN,
ราคารับซื้อไฟฟ้า
ESL, ESP, EWHK 3
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
7. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
8. กำ�ไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
9. รายได้อื่น
รายได้รวม
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
หมายเหตุ
บริษัท อีเอ โซล่า จ�ำกัด (EA SOLAR)		
									
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ�ำกัด (ESN)		
บริษัท อีเอ โซล่า ล�ำปาง จ�ำกัด (ESL)		
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ�ำกัด (ESP)		
บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จ�ำกัด (EWHK 3)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

4,721.13
169.49
11.32
4,901.94

45.23 4,205.23
1.62 267.07
0.11 14.16
46.96 4,486.46

36.02 3,194.23
2.29 296.16
0.12 20.76
38.43 3,511.15

25.57
2.37
0.17
28.11

1,786.31

17.11 1,933.05

16.56 1,934.12

15.49

-

-

489.07

4.19

802.48

6.43

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

10,392.39
46.86
10,439.25
-

99.55 11,579.52
0.45 93.98
100.00 11,673.50
(62.27)

- 359.99
99.19 11,551.96
- 894.58
0.81 43.69
100.00 12,490.23
(6.31)

2.88
92.49
7.16
0.35
100.00

: บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 49
และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51
: บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
: บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
: บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
: บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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เมือ่ พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า ของปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 จะพบว่าสัดส่วนรายได้จากการจ�ำหน่าย
สินค้าหลัก 2 ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ สัดส่วน
รายได้จากการจ�ำหน่ายนำ�้ มันไบโอดีเซล มีสดั ส่วนทีล่ ดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ 45.23, ร้อยละ 36.02 และ
ร้อยละ 25.57 ของรายได้รวมตามล�ำดับขณะที่รายได้จาก
การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
52.59 ร้อยละ 60.76 และร้อยละ 61.49 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายสินค้าเท่ากับ 11,551.95 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2560 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.24 โดยมีสดั ส่วนรายได้
จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.57
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสทุ ธิค์ ดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
2.37 รายได้จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17 และรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ประกอบด้วย รายได้จากการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.91 และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.58 ของรายได้รวม
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซลปี 2561 ลดลงจากปี 2560
เท่ากับ 1,010.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.04 เนื่องจาก
ปริมาณการจ�ำหน่ายที่ลดลงจาก 173.94 ล้านลิตร ในปี 2560
เป็น 158.36 ล้านลิตร ในปี 2561 หรือคิดเป็นปริมาณการจ�ำหน่าย
ทีล่ ดลงร้อยละ 8.96 และผลจากราคาวัตถุดบิ ซึง่ เป็นปัจจัยในการ
ก�ำหนดราคาการจ�ำหน่ายทีล่ ดลง ส่งผลท�ำให้มลู ค่าการจ�ำหน่าย
ของน�้ำมันไบโอดีเซลของปี 2561 ลดลง
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
เท่ากับ 5,490.45 ล้านบาท 7,093.09 ล้านบาท และ 7,680.81
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละ
โครงการสามารถจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตาม

ก�ำหนดเวลา ส่งผลท�ำให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
(Adder) เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2561 รายการหลักเกิดจาก
การรับรูร้ ายได้ในส่วนของ Amita-Taiwan เข้ามาในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม เนือ่ งจากการเปลีย่ นสถานะ Amita-Taiwan
จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ซึ่ง Amita-Taiwan มีรายได้จาก
การขายส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 247.97 ล้านบาท และ มีรายได้
จากการให้เช่าเครนและรายได้ให้ค�ำปรึกษา พลังงานทดแทน
ของบริษัท ESM จ�ำนวน 109.48 ล้านบาท
กำ�ไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

เมือ่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้รบั สิทธิตามกฎหมาย
ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ของ Amita Technologies Inc. (Amita-Taiwan) เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการเพิม่ เติมในคณะกรรมการของ Amita-Taiwan เพือ่ ให้
บริษัทมีจ�ำนวนกรรมการเทียบเท่ากับร้อยละ 54.55 ของกรรมการ
ทัง้ หมดของ Amita-Taiwan และมีสทิ ธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ Amita-Taiwan ผูบ้ ริหารจึงพิจารณาว่า
บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุม Amita-Taiwan และแสดงรายการ
เงินลงทุนใน Amita-Taiwan เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่
ดังกล่าว การเปลีย่ นสถานะของ Amita-Taiwan จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือว่าเป็นการรวมธุรกิจ
ที่ด�ำเนินการส�ำเร็จเป็นขั้นตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ดังนัน้
บริษัทต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนที่จะมีอ�ำนาจ
ควบคุม Amita-Taiwan โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีม่ อี �ำนาจ
ควบคุมและรับรูผ้ ลต่างทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม รวมทัง้
รับรูผ้ ลของการกลับรายการผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจาก
การแปลงค่างบทางการเงินของบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งเคยรับรู้อยู่ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่า ณ วันที่มีอำ�นาจควบคุม
(บาท)

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอำ�นาจควบคุม (สัดส่วนร้อยละ 50.69)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอำ�นาจควบคุม (สัดส่วนร้อยละ 50.69)
กำ�ไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดำ�เนินการสำ�เร็จเป็นขั้น
หัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกลับรายการผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดำ�เนินการสำ�เร็จเป็นขั้น สุทธิ
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1,821,694,841
911,134,445
910,560,396
(15,983,407)
894,576,989

ต้นทุนขายและกำ�ไรขั้นต้น
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 เท่ากับ 5,637.29 ล้านบาท 6,045.57 ล้านบาท และ
5,668.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.24
ร้อยละ 52.21 และร้อยละ 49.07 ของรายได้จากการขาย
ตามล�ำดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนรายได้ของธุรกิจทีม่ อี ตั รา
ก�ำไรขัน้ ต้นสูง ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าทัง้ จาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในขณะที่ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับอัตราก�ำไรขั้นต้น
ต�ำ่ มีสดั ส่วนรายได้ลดลง ท�ำให้อตั ราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพิม่ ขึน้ ปีละ 1 โครงการต่อเนือ่ งโดยโรงไฟฟ้า ขนาดก�ำลังการผลิต
90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ รับรูร้ ายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2556 โรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดล�ำปาง รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
และโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รวมถึงระหว่าง
ปี 2560 ทีส่ ามารถจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาด
ก�ำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในพื้นทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช
ต่อเนือ่ งจังหวัดสงขลา ทัง้ รายได้การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและ
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ส่งผลท�ำให้
อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 เท่ากับ 4,755.10 ล้านบาท 5,533.95 ล้านบาท และ
5,883.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
45.76 ร้อยละ 47.79 และร้อยละ 50.94 ของรายได้จากการขาย
ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มีแนวโน้มอัตราก�ำไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุส�ำคัญเนือ่ งมาจาก บริษัทฯ ทยอยรับรูร้ ายได้

นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษั ทฯ
และบริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ไบโอดีเซลและกลีเซอรีน และ 2. ประเภทธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ 3.
ประเภทกลุ่มธุรกิจอื่นๆ สามารถแสดงได้ ดังนี้

ประเภทรายได้

ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไบโอดีเซล
และกลีเซอรีน (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้)
• รายได้จากการขาย
• ต้นทุนขาย
• กำ�ไรขั้นต้น
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า)
• รายได้จากการขาย
• ต้นทุนขาย
• กำ�ไรขั้นต้น
ธุรกิจอื่นๆ
• รายได้จากการขายและบริการ
• ต้นทุนขาย
• กำ�ไรขั้นต้น
รายได้รวม *

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

4,901.94
4,486.26
415.68

ล้านบาท

ปี 2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

47.17 4,486.43
43.17 4,273.76
4.00 212.67

38.75 3,511.15
36.91 3,299.44
1.83 211.71

30.39
28.56
1.83

5,490.45
1,151.03
4,339.42

52.83 7,093.09
11.08 1,771.81
41.75 5,321.28

61.25 7,680.82
15.31 1,793.27
45.94 5,887.55

66.49
15.52
50.97

10,392.39

100.00 11,579.52

- 359.99
- 575.58
- (215.60)
100.00 11,551.96

3.12
4.98
(1.87)
100.00

หมายเหตุ : รายได้รวม* (รายได้ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ ไม่รวมรายได้อื่นและก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2559 - ปี 2561
ผลิตภัณฑ์

น้ำ�มันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ /1
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า)

รายได้

ปี 2559
ต้นทุนขาย

กำ�ไรขั้นต้น

4,721,130,409 4,386,286,539 334,843,870
169,492,163
80,406,265
89,085,898
11,322,943
19,568,537
(8,245,594)
5,490,449,151 1,151,031,301 4,339,417,850

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
ร้อยละ
7.09
52.56
(72.82)

79.04

หมายเหตุ :/1 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต (Ration B100) ซึ่งเป็นกระบวนการในการน�ำผลิตภัณฑ์พลอยได้
กลับมาผลิตเป็นสินค้าหลัก แต่ด้วยปริมาณสินค้าที่ออกมานั้นมากเกินกว่าความสามารถในการจัดเก็บ จึงจ�ำเป็นต้องจ�ำหน่าย
ในราคาเกรดรอง
ผลิตภัณฑ์

น้ำ�มันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์

น้ำ�มันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
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รายได้

ปี 2560
ต้นทุนขาย

กำ�ไรขั้นต้น

4,205,199,192
267,068,146
14,162,655
5,977,749,259

4,164,600,467
98,909,813
10,249,575
1,340,333,854

40,598,725
168,158,333
3,913,080
4,637,415,405

1,115,304,379

431,472,998

683,831,381

61.31

รายได้

ปี 2561
ต้นทุนขาย

กำ�ไรขั้นต้น

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
ร้อยละ

3,194,227,727
296,155,581
20,760,799
5,865,704,001

3,174,757,495
93,761,113
30,924,619
1,127,604,444

19,470,232
202,394,468
(10,163,820)
4,738,099,557

0.61
68.34
(48.96)
80.78

1,815,113,049

665,660,131

1,149,452,918

63.33

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
ร้อยละ
0.97
62.96
27.63
77.58

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 47.67 ล้านบาท 58.61 ล้านบาท
และ 69.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.46 ร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
โดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10.58 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.05 สาเหตุหลัก
เนือ่ งมาจาก 1. การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยการขายในส่วนของ AmitaTaiwan เข้ามาในการจัดท�ำงบการเงินรวม เนือ่ งจากการเปลีย่ น
สถานะ Amita-Taiwan จากบริษั ทร่วมเป็นบริษั ทย่อย
ซึ่ง Amita-Taiwan มีค่าใช้จ่าย ในการขายส�ำหรับปี 2561
จ�ำนวน 8.60 ล้านบาท และ 2. การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการ
ขายจากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำมันไบโอดีเซล
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 410.24 ล้านบาท 608.42 ล้านบาท
และ 735.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.95
ร้อยละ 5.25 และร้อยละ 6.37 ของรายได้รวมตามล�ำดับ โดยการ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ �ำคัญมาจาก 1. การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
บุคลากรและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร เพิม่ ขึน้ 109.59
ล้านบาทเมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากการทีม่ ี
จ�ำนวนพนักงานและผูบ้ ริหารของ EA และบริษัทย่อย เพิม่ ขึน้
ตามแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 2. การเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงค่าใช้จ่าย
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
รวมทัง้ สิน้ 117.51 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีกอ่ นโดยส่วนใหญ่เป็นการวิจยั และพัฒนา (R&D) และกิจกรรม
ส่งเสริมการเปิดตัวธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจการผลิต
แบตเตอรี,่ สถานีอดั ประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ทัง้ นีเ้ ป็น
ไปตามการด�ำเนินแผนกลยุทธ์ของบริษัท (โดยเป็นค่าใช่จา่ ย
ในส่วนของ EA และบริษั ทย่อย จ�ำนวน 47.02 ล้านบาท
และ Amita-Taiwan จ�ำนวน 70.49 ล้านบาท) 3. นอกจากนี้
ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ลดลงจากปีก่อน
กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้รบั การปรับโครงสร้างและ
เงือ่ นไขเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพือ่ เตรียมรองรับ
การลงทุนในโครงการใหม่ๆ จึงมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกรรม
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในปี 2560 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปี 2561 ไม่ได้มี
เหตุการณ์ดังกล่าว

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ�ำนวน 166.08 ล้านบาท
โดยมีก�ำไรเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 105.22 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ นทีม่ ี ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิรวมจ�ำนวน
60.86 ล้านบาท โดยการเพิม่ ขึน้ ทีส่ �ำคัญมาจากการบันทึกสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ ซึง่ การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในบางส่วน และมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างบางส่วน
ที่ท�ำการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทได้รับ
เครดิตเทอมจากผู้ขาย ทั้งนี้เมื่อสิ้นงวดบัญชีค่าเงินบาทมีการ
แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ปี 2560
และปี 2561 เท่ากับ 994.89 ล้านบาท 1,184.32 ล้านบาท และ
1,086.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.57
ร้อยละ 10.23 และร้อยละ 9.40 ของรายได้รวมตามล�ำดับ

โดยต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลงในปี 2561 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ นเนือ่ งมาจากบริษัทได้เจรจาปรับเงือ่ นไขส�ำคัญ
ในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาว กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ โดยปรับลด
อัตราดอกเบีย้ จาก อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว จากร้อยละ 3.78 - 4.23
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.3 - 4.37
กำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นของ
บริษัทใหญ่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 3,251.51
ล้านบาท 3,817.45 ล้านบาท และ 4,975.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 31.30 ร้อยละ 32.97
และร้อยละ 43.81 ของรายได้รวมตามล�ำดับ โดยบริษั ทฯ
และบริษัทย่อยมีอตั ราก�ำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยสาเหตุ
ทีส่ �ำคัญเกิดจากการด�ำเนินนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการ
ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง ได้แก่ การผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยกลุม่ บริษัทมีการรับรูร้ ายได้เพิม่ อย่าง
ต่อเนือ่ งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต
90 เมกะวัตต์ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง ในปี 2558 และ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ในปี 2559 และจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม ก�ำลังการผลิต
126 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่อง
จังหวัดสงขลา ในปี 2560 ตามล�ำดับ และในปี 2561 บริษัทมี
ก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยน
สถานะ Amita-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จ�ำนวน
894.58 ล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 32.70 ร้อยละ
29.31 และร้อยละ 30.33 ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 11,383.45
ล้านบาท 14,667.60 ล้านบาท และ 18,138.66 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน
373 ล้านบาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ จ�ำนวน 3,680.62 ล้านบาท
โดยส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดจากการน�ำหุ้นสามัญเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2556
ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,507.39 ล้านบาท
44,530.42 ล้านบาท และ 59,207.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�ำคัญดังนี้
• เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้
เป็นหลักประกันจ�ำนวน 1,790.07 ล้านบาท 100.97 ล้านบาท
และ 173.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2561 ยอดเงินฝาก
สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 72.72
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.03 โดยการเพิ่มขึ้นที่เป็น
สาระส�ำคัญมาจากรายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็น
หลักประกัน ซึ่งอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 43.99
ล้านบาท ซึง่ เป็นส่วนของ Amita-Taiwan ทีบ่ ริษัทเพิง่ เข้าไป
มีอ�ำนาจควบคุมในปี 2561 รายการดังกล่าวจึงถูกรวม
เข้ามาในงบการเงินรวม
• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนีก้ ารค้า เท่ากับ 1,319.15
ล้านบาท 1,706.91 ล้านบาท และ 1,650.85 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.18 ร้อยละ 3.83 และร้อยละ 2.79
ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยในปี 2561 ยอดลูกหนี้
การค้าลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซล เนือ่ งมาจากปัจจัยทางด้านราคา
ขายและปริมาณการจ�ำหน่ายที่ลดลง
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ทั้งนี้หากค�ำนวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 ที่ได้เท่ากับ 41.06 วัน 47.04 วัน
และ 52.32 วัน ตามล�ำดับ ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ใน
ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก 1.) การรวมยอดลูกหนี้ของ
Amita-Taiwan เข้ามาในการจัดท�ำงบการเงินรวม ซึ่ง
Amita-Taiwan มีระยะเวลา เรียกเก็บหนีเ้ ฉลีย่ อยูท่ ี่ 81.09 วัน
เนื่องจากรายได้บางส่วน ของ Amita-Taiwan มาจากงาน
รับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึง่ โดยปรกติ
จะมีระยะเวลาในการรับช�ำระเงิน นานกว่าธุรกิจขายสินค้า
2.) การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของรายได้และลูกหนี้ที่มีเครดิต
เทอมนานขึ้น ได้แก่ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ซึ่งโดยปรกติจะมีเครดิตเทอมประมาณ 45 วัน ในขณะที่
รายได้ที่มีเครดิตเทอมสั้น ได้แก่ รายได้จากการจ�ำหน่าย
น�้ำมันไบโอดีเซล 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 ตามล�ำดับ
ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซื้อยังไม่ครบก�ำหนด เงินมัดจ�ำค่าสินค้า ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น การลดลงของลูกหนี้อื่น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากการลดลงของเงินมัดจ�ำ
ค่าสินค้า เนือ่ งจากในปี 2560 บริษัทได้จา่ ยเงินมัดจ�ำเพือ่ ซือ้
วัตถุดิบส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซลจ�ำนวน 68.20 ล้านบาท
เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่จะน�ำมาใช้ใน
การผลิต 2. การลดลงของลูกหนีอ้ นื่ ๆ เนือ่ งจากในปี 2560
บริษัทในเครือมียอดลูกหนีอ้ นื่ คงค้างจ�ำนวน 95.66 ล้านบาท
ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนสัญญาว่าจ้างการบริหารโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งยอดดังกล่าวได้มีการเรียกรับ
ช�ำระเงินแล้วในปี การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ รมสรรพากร
118.96 ล้านบาท จากการมีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งยังไม่เปิด
ด�ำเนินการ

• 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
ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ ยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระส�ำคัญในปี 2561 เนื่องมาจากการรวมยอด
สินค้าคงเหลือของ Amita-Taiwan จ�ำนวน 185.51 ล้านบาท
เข้ามาในงบการเงินรวมจากการเปลีย่ นสถานะ Amita-Taiwan
จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และมีการกลับรายการค่าเผือ่
การปรับลดมูลค่าสินค้าเคลื่อนไหวช้าของวัตถุดิบจ�ำนวน
6.49 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำสินค้าเหล่านั้นไปใช้
ในการผลิต
										
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำ�นักงานและยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิตไฟฟ้า
รวม

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 33,485.32 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.67 ของสินทรัพย์รวม และเพิม่ ขึน้ เป็น
35,219.56 ล้านบาท ในปี 2560 (31 ธันวาคม 2560) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้นเป็น
47,587.21 ล้านบาท ในปี 2561 (31 ธันวาคม 2561) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 80.37 ของสินทรัพย์รวม โดยยอดทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2560

ณ 31 ธันวาคม 2561

1,077.92
602.22
973.66
79.84
1,981.81
30,504.11

1,083.44
585.40
1,184.77
63.65
15,569.72
29,100.23

35,219.56

47,587.21

ส�ำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 12,367.65 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.12
โดยส่วนใหญ่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ที่ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการหนุมาน)
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นส�ำคัญ
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนเท่ากับ 665.89 ล้านบาท
977.16 ล้านบาท และ 1,941.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.60 ร้อยละ 2.19 และร้อยละ 3.28 ของสินทรัพย์รวม
ตามล�ำดับ โดยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
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ประเภททรัพย์สิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลำ�ปาง
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
• โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร
เครื่องหมายสินค้า
รวม
ในปี 2561 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ เทียบกับช่วงเวลาเดียว
ของปีก่อน เพิ่มขึ้น 963.96 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ
98.65 สาเหตุส�ำคัญเนือ่ งมาจาก การเพิม่ ของ สิทธิบตั รและ
เครือ่ งหมาย สินค้าเกิดจากการเปลีย่ นสถานะ Amita-Taiwan
Technologies Inc. (Amita-Taiwan-Taiwan) จากบริษัทร่วม
เป็นบริษัทย่อย เมือ่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เนือ่ งจาก
บริษัทได้รับสิทธิ ตามกฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ในการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของ Amita-Taiwan
เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการของ AmitaTaiwan เพื่อให้บริษัทมีจ�ำนวนกรรมการเทียบเท่ากับร้อยละ
54.55 ของกรรมการ ทั้งหมดของ Amita-Taiwan และมี
สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของ
Amita-Taiwan ผูบ้ ริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีอ�ำนาจ ในการ
ควบคุม Amita-Taiwan และแสดงรายการเงินลงทุนใน
Amita-Taiwan เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันทีด่ งั กล่าว
การเปลีย่ นสถานะ ดังกล่าวถือว่าเป็นการรวมธุรกิจทีด่ �ำเนินการ
ส�ำเร็จเป็นขัน้ โดยไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทนตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
ดังนัน้ บริษัทต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีถ่ อื อยูก่ อ่ นทีจ่ ะมีอ�ำนาจ
ควบคุมโดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีม่ อี �ำนาจควบคุม และรับรู้
ผลต่างทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม รวมทัง้ รับรูผ้ ลของ
การกลับรายการผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบทางการเงินของบริษัทร่วมทีอ่ ยู่ในต่างประเทศซึง่ เคยรับรูอ้ ยู่
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรขาดทุนส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หน่วย : ล้านบาท
33.61

31.92

11.77
163.17
166.57
251.66
339.35

11.17
155.40
159.04
240.82
325.44

11.03
977.16

14.67
745.12
257.54
1,941.13

• ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 กลุม่ บริษัทฯ มีคา่ ความ
นิยมเท่ากับ 936.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1.58 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะ
Amita-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 7,022.28 ล้านบาท และ
8,150.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.77 และร้อยละ
13.77 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียน
ทีส่ �ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561 เป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 4,505.65 ล้านบาท และ
5,478.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.16 และร้อยละ
67.22 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล�ำดับ ลูกหนีก้ ารค้า จ�ำนวน
1,706.91 ล้านบาท และ 1,650.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 24.31 และร้อยละ 20.26 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ตามล�ำดับ และสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 127.94 ล้านบาท และ
329.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.82 และร้อยละ 4.05
ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล�ำดับ

โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มที่
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการขยายการลงทุนไปสูธ่ รุ กิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ทีด่ นิ และโรงไฟฟ้าทีม่ มี ลู ค่าค่อนข้างสูง ทัง้ นี้
การทีโ่ รงไฟฟ้าได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผล
ท�ำให้สดั ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ กระทบต่อสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับสินทรัพย์รวม

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ และ
บริษั ทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 2,587.01 ล้านบาท
และ 12,502.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.81
และร้อยละ 21.12 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยหนี้สิน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในปี 2561 เทียบกับช่วงเวลาเดียวของ
ปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ 9,915.56 ล้านบาท สาเหตุส�ำคัญเนือ่ งมาจาก
เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมทีอ่ ยู่
ในระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน 8,608.69 ล้านบาท และมีการกูย้ มื
ระยะสัน้ ในรูปของตัว๋ แลกเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวน 935.00 ล้านบาท
โดยน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษั ท เพื่อน�ำไปเป็น
ส่วนทุนและส่วนของการจัดหาเงินในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอันส่งผลต่อสัดส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ รวมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 8.69
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 31.50 ในปี 2561

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เท่ากับ 946.49 ล้านบาท 882.01 ล้านบาท และ 1,817.01
ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.28 ร้อยละ
1.98 และร้อยละ 3.07 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพือ่ น�ำไป
เป็นส่วนทุนและส่วนของการจัดหาเงินในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ

จากการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ นิ หมุนเวียน
ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.73
เท่าในปี 2559 2.71 เท่าในปี 2560 และ 0.65 เท่าในปี 2561
โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
เนือ่ งจาก 1. การจัดประเภทหุน้ กูบ้ างส่วนทีจ่ ะครบก�ำหนดช�ำระ
ในปี 2562 จ�ำนวน 999.78 ล้านบาท ทีบ่ นั ทึกเป็นประเภทหนีส้ นิ
ไม่หมุนเวียน มาเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน และ 2. เจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้าง
และซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8,608.69 ล้านบาทส�ำหรับ
โครงการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทีอ่ ยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง ท�ำให้เกิดภาระหนีส้ นิ ระยะสัน้ อันส่งผลต่อสัดส่วน
ของหนีส้ นิ หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ รวมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 30,117.94 ล้านบาท 29,786.80
ล้านบาท และ 39,689.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
72.56 ร้อยละ 66.89 และร้อยละ 67.04 ของสินทรัพย์รวม
ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของหนีส้ นิ รายการส�ำคัญดังนี้

• เจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ เท่ากับ 135.65
ล้านบาท 172.78 ล้านบาท และ 8,781.47 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 14.83
ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ มูลค่าเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 อย่างเป็น
สาระส�ำคัญ เนือ่ งมาจาก เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมทีอ่ ยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
• เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนทีค่ รบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559 - ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 19,432.08 ล้านบาท
18,818.59 ล้านบาท และ 19,406.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46.81 ร้อยละ 42.27 และร้อยละ 32.78
ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
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• เงินประกันผลงานก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ และ
บริษั ทย่อยมีเงินประกันผลงานก่อสร้างทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เท่ากับ 522.31 ล้านบาท และ 5.43 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.17 และร้อยละ 0.01 ของ
สินทรัพย์รวม โดยในปี 2561 บริษัทย่อยได้จา่ ยช�ำระเงิน
ประกันดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าหนีต้ ามสัญญา ส่งผลให้ยอดเงิน
ประกันผลงานการก่อสร้างลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เท่ากับ 11,389.45 ล้านบาท 14,743.62 ล้านบาท และ 19,517.63
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.44 ร้อยละ 33.11
และร้อยละ 32.96 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่ท�ำได้
อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลต่อก�ำไรสะสมของบริษัทฯ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ จาก
ก�ำไรสุทธิของแต่ละปี

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
373,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ปี 2558 ส�ำหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในอัตรา
หุน้ ละ 0.05 บาท และส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท ในปี 2560 ทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 559,500,000.00 บาท โดยจ่าย
จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559 ส�ำหรับกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุน้ ละ 0.075 บาท และส�ำหรับ
กิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุน้ ละ 0.075 บาท
และในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงิน
ปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
746,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ไม่
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.20 บาทต่อหุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และ ปี 2561
จะปรากฏรายการองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
ติดลบ 20.75 ล้านบาท และ ติดลบ 778.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการ ดังนี้
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• ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการเพิม่ ทุนบางส่วนในบริษัท พลังงาน
มหานคร จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษัทย่อย (ทางตรง) โดยมีผลู้ งทุน
อืน่ ซือ้ หุน้ ในส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 5,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
22 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 110 ล้านบาท (มีสว่ นเกิน
มูลค่าหุ้นจ�ำนวนหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม
60 ล้านบาท) การเพิม่ ทุนดังกล่าวท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้
ของบริษัทในบริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด ลดลงจากร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว เป็นร้อยละ 66.67
ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว บริษัทรับรูก้ ารเพิม่ ขึน้ ของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี �ำนาจควบคุมจ�ำนวน 20 ล้านบาท และรับรู้
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว
จ�ำนวน 40 ล้านบาท ไว้ในรายการองค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
• ระหว่างปี 2560 จากการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ได้แก่
การซือ้ หุน้ สามัญออกใหม่และการซือ้ หุน้ เพิม่ จากผูถ้ อื หุน้
เดิมของ Amita Technonlogies Inc. (บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)) และการร่วม
จัดตัง้ กิจการร่วมค้า Shenzhen Growatt Power Technology
Co.,Ltd. ในประเทศจีน จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ จากการแปลงค่างบการเงินในเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า จ�ำนวนเงินรวม 13.80 ล้านบาท
ปี 2561
• มีสว่ นเกินจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษั ท
พลังงานมหานคร จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษัทย่อย (ทางตรง) โดยที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด ได้มมี ติ
อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจากจ�ำนวน 150 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 200
ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้สละสิทธิก์ ารซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
โดยผูถ้ อื หุน้ อืน่ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ จ�ำนวน
5,000,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 45 บาท และ
100 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 390 ล้านบาท (มีสว่ นเกิน
มูลค่าหุน้ ในระหว่างหุน้ ละ 35 บาท และ 90 บาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 340 ล้านบาท) การเพิม่ ทุนดังกล่าว
ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษัท พลังงานมหานคร
จ�ำกัด ลดลงจากร้อยละ 66.67 ของทุนจดทะเบียนและ
ช�ำระแล้ว เป็นร้อยละ 52.10 และร้อยละ 50.00 ของทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้ว ตามล�ำดับ กลุม่ กิจการรับรูก้ าร
เพิม่ ขึน้ ของส่วนได้เสียที่ไม่มอี �ำนาจควบคุมจ�ำนวน 196.20
ล้านบาท และรับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 174.80 ล้านบาทไว้ในรายการ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

• มีส่วนต�่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน
บริษัทย่อยเกิดจากการลงทุนใน Amita-Taiwan โดยเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญแบบ
สมัครใจใน Amita-Taiwan ส�ำหรับหุน้ จ�ำนวน 9,698,020 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 80 ดอลลาร์ไต้หวันต่อหุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 775.84 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 850.48
ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใน Amita-Taiwan
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.69 เป็นร้อยละ 69.19 ของทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้ว โดยมีผลต่างระหว่างมูลค่าหุน้
ทีจ่ า่ ยกับมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวนประมาณ 693.90 ล้านบาท
ซึง่ รายการดังกล่าวถูกบันทึกเข้าในรายการองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนส�ำหรับส่วนที่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมสละสิทธิเป็นจ�ำนวน 11,203,956 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 28 ดอลลาร์ไต้หวันต่อหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม
313.71 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 340.69 ล้านบาท
มีผลให้บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใน Amita-Taiwan เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 69.19 เป็นร้อยละ 77.21 ของทุนจดทะเบียน
และช�ำระแล้ว โดยมีผลต่างระหว่างมูลค่าหุน้ ทีจ่ า่ ยกับมูลค่า
ตามบัญชีจ�ำนวนประมาณ 175.79 ล้านบาท ซึง่ รายการ
ดังกล่าวถูกบันทึกเข้าในรายการองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
• การรับรูข้ าดทุนเบ็ดเสร็จจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงานของ
กลุม่ บริษัททีร่ บั รูเ้ ข้าในองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ประมาณ 15 ล้านบาท
• จากการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ
(Amita Technonlogies Inc. และ Shenzhen Growatt
Power Technology Co.,Ltd) บริษัทฯ จึงต้องมีการรับรู้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่ จากกิจการร่วมค้า และผลต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินในระหว่างปีรวม ติดลบ
47.55 ล้านบาท
ส�ำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 เท่ากับ 2.64 เท่า 2.02 เท่า และ 2.03 เท่า ตามล�ำดับ
การเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี
2560 ทีล่ ดลง เกิดจากจ�ำนวนการเบิกใช้เงินกูเ้ พือ่ การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าทีล่ ดลง เนือ่ งจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จ
ในปี 2559 และส�ำหรับโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิดด�ำเนินงานในเชิงพาณิชย์
ไปแล้ว มีการทยอยจ่ายช�ำระเงินต้นจากการกู้ยืมท�ำให้
ภาระหนีส้ นิ โดยรวมเริม่ ลดลง ขณะทีบ่ ริษัทฯ สามารถท�ำก�ำไรได้
อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลต่อก�ำไรสะสมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ท�ำให้สดั ส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2559 ถึงปี 2560

กระแสเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนินงานในงวดบัญชี ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ
4,951.46 ล้านบาท, 6,221.38 ล้านบาท และ 7,192.71 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นผลมาจากก�ำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชี
ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มียอดใช้ไป เท่ากับ 7,834.94
ล้านบาท 2,122.80 ล้านบาท และ 5,566.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยจ�ำนวนเงินที่ใช้ไปเพือ่ การลงทุนในปี 2560 ลดลงอย่างเป็น
สาระส�ำคัญจากปี 2559 เนือ่ งจากในช่วงปี 2559 กลุม่ บริษัท
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดพิษณุโลก และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัด
นครศรีธรรมราชต่อเนือ่ งจังหวัดสงขลา จึงมีกระแสเงินสดจ่าย
เพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ สองโครงการ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ การก่อสร้างได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ได้แล้วเสร็จในปี 2559 และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนือ่ งจังหวัด
สงขลา แล้วเสร็จในต้นปี 2560 และในปลายปี 2560 เรือ่ ยมา
จนถึงปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ทจี่ งั หวัดชัยภูมิ (โครงการ
หนุมาน) จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไปเพือ่ การลงทุนในปี 2561
เพิม่ ขึน้ อีกครัง้
ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2560 และปี 2561
มีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเท่ากับ (2,265.67)
ล้านบาท และ (598.33) ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการจัดหาเงินที่ใช้ไปในปี 2561 เป็นการจ่ายช�ำระคืน
เงินต้นหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวของบริษัทย่อยและการจ่ายปันผล
ประจ�ำปี ทัง้ นีส้ ามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 และปี 2561
ได้ดงั นี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ

ปี 2560

ปี 2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6,221.38
(2,122.80)
(2,265.67)
1,832.91
2,672.74
4,505.65

7,192.71
(5,566.72)
(598.33)

รายงานประจำ�ปี 2561

1,027.66
4,505.65

(54.74)
5,478.57

