
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ด�าเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจเป็น 

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามันตาม 

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญตักิารคา้น�า้มนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน (เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2552) นอกจากนี้ 

บริษทัฯ ได้ขยายกิจการสูธ่รุกจิผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในประเภทพลังงานแสงอาทติย์ และพลังงานลม 

ซึง่สอดคล้องกบัแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557) วรรคทีภ่าครัฐให้การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานหมนุเวยีนควบคูไ่ปกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่เพยีงแต่เหน็ความส�าคญัด้านพลงังานทดแทน แต่บรษัิทฯ ยงัเลง็เหน็

ถึงความส�าคัญด้านการเก็บส�ารองพลังงาน เพื่อการน�าไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทต่างชาติ (Amita Technologies Inc.) เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี ่

ประเภทลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์ (Lithium-Ion Polymer) ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ณ สิน้ปี 2560 ได้มกีารรับรู้รายได้จากโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ทัง้ 4 โครงการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยแต่ละโครงการนัน้ 

ได้เริ่มการรับรู้รายได้แต่ละปี ดังนี้ 

• โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดลพบุรี ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ 

เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 

• โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556

• โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดล�าปาง ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

• โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดพิษณุโลก ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

ส�าหรับในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้น บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย โดยได้รับการพิจารณาตอบรับการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. 8 โครงการ ได้แก่

• โครงการหาดกังหัน จ�านวน 3 โครงการ  ขนาดก�าลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ 

ซึง่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานลม (โครงการหาดกงัหนั) ทัง้ 3 โครงการ ได้เปิดด�าเนนิงานในเชงิพาณชิย์และเริม่ทยอยรบัรูร้ายได้ 

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

• โครงการหนุมาน จ�านวน 5 โครงการ  ขนาดก�าลังการผลิตรวม  260 เมกะวัตต์ 
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ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานใน 3 ปีทีผ่่านมา บริษัทฯ และบรษิทัย่อย มสีดัส่วนรายได้จากการด�าเนนิธรุกจิจากสนิค้า 4 ประเภท ได้แก่

1.) รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล

2.) รายได้จากการจ�าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์

3.) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

4.) รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ส�าหรับธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย 

ส�าหรบัรายได้จากการขายสนิค้าทัง้ 4 ประเภทตามทีก่ล่าวข้างต้น ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 9,197.35 ล้านบาท, 

10,392.39 ล้านบาท และ 11,579.52 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวข้างต้น เป็นรายได้ที่รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วน

เพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ในอัตรา 8 บาท 

ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวตัต์ จังหวัดลพบรีุ และจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส�าหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�าปาง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

จังหวัดพิษณุโลก และจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตรา 3.50 บาท ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ส�าหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม

รายได้จากการขายสนิค้าของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั  9,197.35 ล้านบาท, 10,392.39 

ล้านบาท และ 11,579.52 ล้านบาท (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการจ�าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

จังหวัดล�าปาง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก และจากการ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดก�าลัง

การผลิต 126 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้) ตามล�าดับ ส่งผลท�าให้รายได้รวม

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2559 รายได้รวมเพิม่ขึน้จากปี 2558 จ�านวน 1,227.08 ล้านบาท คดิ

เป็นร้อยละ 13.32 จาก 9,212.17 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 10,439.25 ล้านบาท ในปี 2559 และปี 2560 รายได้รวมมีจ�านวน 

11,673.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 1,234.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 
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รายได้รวม

ประเภทรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล            

 1. น�้ามันไบโอดีเซล 5,005.33 54.33 4,721.13 45.23 4,205.20 36.02

 2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 220.32 2.40 169.49 1.62 267.07 2.29

 3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 16.06 0.17 11.32 0.11 14.16 0.12

  5,241.71 56.90 4,901.94 46.96 4,486.43 38.43

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน   

 4. กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1,360.39 14.77 1,786.31 17.11 2,422.15 20.75

  และพลังงานลม

 5. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 2,595.25 28.17 3,704.14 35.48 4,670.94 40.01

  3,955.64 42.94 5,490.45 52.59 7,093.09 60.76

รวมรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 9,197.35 99.84 10,392.39 99.55 11,579.52 99.19

 6. รายได้อื่น 14.82 0.16 46.86 0.45 93.98 0.81

รายได้รวม 9,212.17 100.00 10,439.25 100.00 11,673.50 100.00

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 จะพบว่าสัดส่วนรายได้จากการ

จ�าหน่ายสินค้าหลัก 2 ประเภทมีการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ คือ สัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล มีสัดส่วน

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54.33, ร้อยละ 45.23 และร้อยละ 36.02 ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

ขณะที่รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วน

คิดเป็นร้อยละ 42.94, ร้อยละ 52.59 และร้อยละ 60.76 ของรายได้รวม ตามล�าดับ ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม ี

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าเท่ากับ 11,579.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 

โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.02 รายได้จากการจ�าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.29 รายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์พลอยได้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.12 และรายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย์และพลังงานลม ประกอบด้วย รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.75 และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.01 ของรายได้รวม

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 14.39 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.29 

เนื่องจากปริมาณการจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 174.54 ล้านลิตร ในปี 2557 เป็น 188.02 ล้านลิตร ในปี 2558 หรือคิดเป็น

ปริมาณการจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 ขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 จ�านวน 36.38 

ล้านลิตร หรือคิดเป็นปริมาณการจ�าหน่ายที่ลดลงร้อยละ 19.35 อันเป็นผลจากภาวะขาดแคลนน�้ามันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ที่ส�าคัญ จากภาวะภัยแล้ง ท�าให้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศลดสัดส่วนผสม 

ไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว เพ่ือลดผลกระทบของภาวะการขาดแคลนน�้ามันปาล์มดิบดังกล่าว ทั้งนี้จากปริมาณการ

จ�าหน่ายที่ลดลง จึงเป็นผลท�าให้รายได้จากการจ�าหน่ายลดลงตามกัน โดยรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลปี 2559 

ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 จ�านวน 284.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 จากนั้นในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 

กรมธรุกจิพลงังานได้ออกประกาศปรบัเพิม่สดัส่วนผสมไบโอดเีซลในน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็เป็น B5 และ B7 ตามล�าดบั ท�าให้ปรมิาณ

การจ�าหน่ายภาพรวมในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.70 แต่อย่างไรก็ตามจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง 
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ซึง่เป็นปัจจยัในการก�าหนดราคาการจ�าหน่าย ส่งผลท�าให้มลูค่าการจ�าหน่ายของน�า้มนัไบโอดเีซลของปี 2560 ลดลง 515.93 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.93 เมื่อเทียบกับมูลค่าการจ�าหน่ายของปี 2559

รายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์และพลงังานลมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 

เท่ากับ 3,955.64 ล้านบาท, 5,490.45 ล้านบาท และ 7,093.09 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจาก 

แต่ละโครงการสามารถจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามก�าหนดเวลา ส่งผลท�าให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 5,461.16 ล้านบาท, 5,637.29 

ล้านบาท และ 6,045.57 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 59.38, ร้อยละ 54.24 และร้อยละ 52.21 

ของรายได้จากการขายตามล�าดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนของธุรกิจที่มีอัตรา

ก�าไรขั้นต้นสูง ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีรายได้ในสัดส่วนที่ 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลที่มีสัดส่วนรายได้ลดลง ท�าให้อัตราส่วนต้นทุนขาย

ต่อรายได้เปลี่ยนแปลงลดลง 

ก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 3,736.19 ล้านบาท, 4,755.10 ล้านบาท 

และ 5,533.95 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40.62, ร้อยละ 45.76 และร้อยละ 47.79 ของรายได้ 

จากการขาย ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ มีแนวโน้มอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส�าคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ  

ทยอยรับรู ้รายได้ในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นปีละ 1 โครงการต่อเนื่อง  

โดยโรงไฟฟ้าขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ รับรู้รายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 

โรงไฟฟ้าขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�าปาง รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และโรงไฟฟ้า

ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก รับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รวมถึงระหว่างปี 2560 

ที่สามารถจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา ทั้งรายได้การจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส่งผลท�าให้ 

อัตราก�าไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี ้หากพจิารณารายได้และต้นทนุขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1.) ประเภทธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน และ 2.) ประเภทธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สามารถแสดงได้ ดังนี้
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ประเภทรายได้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซลและกลีเซอรีน

 (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้)

  - รายได้จากการขาย 5,241.71 56.99 4,901.94 47.17 4,486.43 38.74

  - ต้นทุนขาย 4,703.60 51.14 4,486.26 43.17 4,273.76 36.91

  - ก�าไรขั้นต้น 538.11 5.85 415.68 4.00 212.67 1.83

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

  - รายได้จากการขาย 3,955.64 43.01 5,490.45 52.83 7,093.09 61.25

  - ต้นทุนขาย 757.56 8.24 1,151.03 11.08 1,771.81 15.31

  - ก�าไรขั้นต้น 3,198.08 34.77 4,339.42 41.75 5,321.28 45.94

  รายได้รวม 9,197.35 100.00 10,392.39 100.00 11,579.52 100.00

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส�าหรับปี 2558 - ปี 2560 

ผลิตภัณฑ์
ปี 2558

รายได้ ต้นทุนขาย ก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

น�้ามันไบโอดีเซล 5,005,333,077 4,597,563,073 407,770,004 8.15

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 220,313,148 94,968,038 125,345,110 56.89

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 16,061,980 11,072,507 4,989,473 31.06

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซื้อไฟฟ้า)

3,955,643,033 757,555,789 3,198,087,244 80.85

ผลิตภัณฑ์
ปี 2559

รายได้ ต้นทุนขาย ก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

น�้ามันไบโอดีเซล 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 เนือ่งจากอยูร่ะหว่างปรับปรุงกระบวนการผลติ (Ration B100) ซึง่เป็นกระบวนการในการน�าผลติภณัฑ์พลอยได้กลบัมาผลติเป็นสนิค้าหลกั แต่ด้วยปรมิาณ 

    สินค้าที่ออกมานั้นมากเกินกว่าความสามารถในการจัดเก็บ จึงจ�าเป็นต้องจ�าหน่ายในราคาเกรดรอง
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ผลิตภัณฑ์
ปี 2560

รายได้ ต้นทุนขาย ก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

น�้ามันไบโอดีเซล 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

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 61.39 ล้านบาท, 47.67 ล้านบาท 

และ 58.61 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.67, ร้อยละ 0.46 และร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม 

ตามล�าดับ โดยในปี 2559 ค่าใช้จ ่ายในการขายลดลง เน่ืองจากกลุ ่มค่าใช้จ ่ายในการขายที่ส�าคัญเป็นค่าใช้จ ่ายใน 

ส่วนงานผลติและจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอดเีซล ซึง่การทีบ่รษิทัฯ จ�าหน่ายสนิค้าได้ในปรมิาณทีล่ดลงส่งผลท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขาย

นีล้ดลง ในขณะทีปี่ 2560 ซ่ึงบริษทัฯ สามารถจ�าหน่ายสนิค้าได้ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกับผลกระทบจากราคาน�า้มนัดเีซล

ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของค่าขนส่งที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 324.88 ล้านบาท 

410.24 ล้านบาท และ 608.42 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.53 ร้อยละ 3.95 และร้อยละ 5.21 

ของรายได้รวม ตามล�าดับ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในหลายธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายการปกติจ�านวน 24.65 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการค่าธรรมเนียมใน

การจัดหาสินเชื่อ จากเดิมที่บริษัทจะต้องทยอยรับรู้เป็นรายจ่ายตัดจ่าย แต่ผลจากการท่ีบริษัทท�าการยกเลิกวงเงินสินเช่ือ 

เพราะบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต�่ากว่าได้จากการออกหุ้นกู้ ท�าให้ต้องรับรู้ค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นรายจ่าย

ทั้งจ�านวนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธริวมจ�านวน 102.18 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ่มข้ึนจ�านวน 99.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิรวมจ�านวน 2.39 ล้านบาท 

โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าที่ก�าหนดให้บริษัทต้องซ้ือ 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทัง้นีเ้พือ่เป็นการบรหิารความเส่ียงไม่ให้งบประมาณลงทนุของโครงการสงูเกนิกว่าทีค่าดไว้ อย่างไรกต็าม 

ณ วันที่มีการใช้สิทธิส่งมอบเงินตราต่างประเทศปรากฏผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จึงต้องท�าการบันทึกผลต่างดังกล่าวเป็น 

ค่าใช้จ่าย ซ่ึง ณ ปัจจุบันได้รับรู้ผลกระทบของรายการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผลขาดทุนดังกล่าวไม่เกินกว่างบประมาณ

ของแต่ละโครงการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด ท้ังนี้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ บริษัทฯ ได้รับรูผ้ลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นในส่วนของเงนิประกนัผลงานทีห่กัจากผูร้บัเหมาโครงการ

ก่อสร้างไว้ล่วงหน้า ท�าให้มีก�าไรจ�านวน 60.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของรายได้รวม
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ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 646.11 ล้านบาท, 994.89 ล้านบาท 

และ 1,184.32 ล้านบาท ตามล�าดบั หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.02, ร้อยละ 9.57 และร้อยละ 10.15 ของรายได้รวม ตามล�าดบั 

โดยต้นทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากบรษิทัย่อยมกีารเบกิใช้เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ขนาดก�าลงัการผลิต 90 เมกะวตัต์ จงัหวดัล�าปาง และจงัหวัดพษิณโุลก และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม ขนาดก�าลงัการผลติ 

126 เมกะวตัต์ ซ่ึงการท่ีโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท�าให้การบนัทกึต้นทุนทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 

ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนการบันทึกรวมเป็นราคาทุน ดังเช่นที่บันทึกในช่วงระหว่างการก่อสร้าง

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ

บรษิทัฯ และบริษัทย่อย มกี�าไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) ในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 2,686.14 ล้านบาท, 

3,251.51 ล้านบาท และ 3,817.45 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 29.22, ร้อยละ 31.30 และ

ร้อยละ 32.85 ของรายได้ รวมตามล�าดับ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุที่ส�าคัญ

เกิดจากนโยบายการลงทุนขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง ได้แก่ การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยใน ไตรมาสที่ 1 

ของปี 2558 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และคร่ึงปีแรกของปี 2560 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

จากธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาดก�าลงัการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�าปาง และจังหวัดพิษณุโลก และจากโรงไฟฟ้า

พลังงานลมขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ตามล�าดับ ท�าให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุ้นในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 37.30, ร้อยละ 32.68 

และร้อยละ 29.22 ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 8,504.94 ล้านบาท, 

11,383.45 ล้านบาท และ 14,667.60 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วจ�านวน 373 ล้านบาท 

และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 3,680.62 ล้านบาท โดยส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดจากการน�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556

ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 33,057.23 ล้านบาท, 

41,507.39 ล้านบาท และ 44,530.42 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�าคัญดังนี้

• เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมยีอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ช้เป็นหลักประกนั

จ�านวน 2,829.52 ล้านบาท, 1,790.07 ล้านบาท และ 100.97 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2559 ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน

ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั ลดลงจ�านวน 1,039.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.74 โดยเป็นการลดลงในส่วนของรายการหมนุเวียน

จ�านวน 1,063.16 ล้านบาท เนือ่งจากการปลดหลกัประกนัภายหลงัการจ่ายช�าระคนืหนีเ้งนิกู้ยมืทัง้จ�านวนของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย 2 แห่ง และในส่วนของรายการไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 23.72 ล้านบาท เพื่อส�ารองส�าหรับเงินประกัน 

ผลงานตามเงื่อนไขส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทย่อย 1 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

การที่บริษัทย่อยสามแห่งและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวได้ตกลงเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

เพือ่ยกเลกิการจ�านองและจ�าน�าสนิทรพัย์และเงนิฝากสถาบนัการเงนิของกลุม่กิจการเพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัส�าหรบัเงนิกู้ยมืระยะ

ยาว ท�าให้ยอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ช้เป็นหลักประกันลดลงจากปี 2559 จ�านวน 1,689.10 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 94.36
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• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดลกูหนีก้ารค้า เท่ากบั 1,051.60 ล้านบาท 

1,319.15 ล้านบาท และ 1,706.91 ล้านบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.18, ร้อยละ 3.18 และร้อยละ 3.83 ของสนิทรพัย์รวม 

ตามล�าดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงปลายปีของแต่ละป ี

ทีเ่พิม่มากขึน้จากการทีบ่ริษัทย่อยได้เปิดด�าเนนิงานในเชงิพาณชิย์ปีละ 1 โครงการต่อเนือ่งกัน ส่งผลท�าให้ยอดลกูหนีค้งค้างจาก

การจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งนี้หากค�านวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉล่ียในปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 ที่ได้เท่ากับ 34.09 วัน, 41.06 วัน 

และ 47.04 วัน ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ในภาพรวมส�าหรับปี 2558 - 2560 มีความใกล้เคียงกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ที่เปล่ียนไป โดยรายได้ที่มีเครดิตเทอมสั้นประมาณ 15-30 วัน ได้แก่ รายได้จากการ

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลท่ีมีแนวโน้มลดลง และรายได้ที่มีเครดิตเทอมยาวประมาณ 45 วัน ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

คุณภาพของลูกหนี้ โดยจ�าแนกตามอายุการค้างช�าระประกอบ จะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 , ปี2559 และ 

ปี 2560 ลูกหนี้ทั้งจ�านวนเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า

และคุณภาพของลูกหนี้การค้าที่ดี 

• ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้อื่นเท่ากับ 397.64  

ล้านบาท, 585.26 ล้านบาท และ 679.58 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร 

ภาษีซื้อยังไม่ครบก�าหนด เงินมัดจ�าค่าสินค้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น การเพิ่มขึ้น 

ของลกูหน้ีอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เนือ่งมาจากการเพ่ิมขึน้ของยอดเครดติภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

และเงินมัดจ�าจ่ายค่าสินค้าในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล

• สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 175.27  

ล้านบาท, 187.02 ล้านบาท และ 127.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53, ร้อยละ 0.45 และร้อยละ 0.53  

ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยฝ่ายบริหารวางนโยบายในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อ 

การจ�าหน่ายในสัดส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐ เพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน 

ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดสินค้าคงเหลือแยกตามประเภทสินค้าได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุดิบ 55.11 94.74

สินค้าระหว่างผลิต 78.13 35.92

สินค้าส�าเร็จรูป 40.01 6.14

วัสดุสิ้นเปลือง 20.81 13.63

      รวม 194.06 150.43

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (7.04) (22.49)

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 187.02 127.94
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเคล่ือนไหวช้า เป็นการตั้งค่าเผื่อฯ ในส่วนของวัตถุดิบที่บริษัทฯ น�าเข้าจากต่างประเทศ 

ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงการผลิตบางกระบวนการ ฝ่ายบริหารคาดว่าอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบส่วนนี้ จึงพิจารณา 

ตั้งค่าเผื่อฯ ในอัตราร้อยละ 50 ในปี 2556 และพิจารณาเพิ่มเติมอีกในอัตราร้อยละ 50 ในปี 2557 โดยพิจารณาจากโอกาส 

ในการใช้งาน และคุณภาพของสินค้าในปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า

เคลื่อนไหวช้าของวัตถุดิบจ�านวน 3.63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�าสินค้าเหล่านั้นไปใช้ในการผลิต และปี 2560 

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าส�าหรับวัตถุดิบเพิ่มจ�านวน 15.45 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตาม 

ภาวะตลาด 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 27,404.35 ล้านบาท 

หรือคิดเป ็นร ้อยละ 82.90 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้นอย่างต ่อเนื่องเป ็น 33,485.32 ล ้านบาท ในปี 2559  

(31 ธันวาคม 2559) และ 35,219.56 ล้านบาท และในปี 2560 (31 ธนัวาคม 2560) ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.67 

และร้อยละ 79.09 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยยอดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ มีดังนี้ 

 

           หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน 1,012.41 1,077.92

อาคารและส่วนปรับปรุง 540.47 602.22

เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน 1,171.56 973.66

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส�านักงานและยานพาหนะ 72.17 79.84

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 10,239.25 1,981.81

โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ 

ในการผลิตไฟฟ้า

20,449.46 30,504.11

รวม 33,485.32 35,219.56

โดยในช่วงปี 2558 - ปี 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการ

การใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ไบโอดีเซลและส่วนกลาง 14.46 - -

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 0.26 - -

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8,172.98 227.59 -

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3,754.30 5,853.38 1,734.24

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 11,942.00 6,080.97 1,734.24
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• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 416.97  

ล้านบาท, 665.89 ล้านบาท และ 977.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.26, ร้อยละ 1.60 และร้อยละ 2.19 

ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

  หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 35.31 33.61

สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี 12.36 11.77

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ 170.95 163.17

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดล�าปาง 174.09 166.57

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก 262.49 251.66

  โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา - 339.35

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10.69 11.03

รวม 665.89 977.16

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 6,132.21  

ล้านบาท และ 7,022.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.78 และร้อยละ 15.77 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ 

โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และ ปี 2560 เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง 

ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 2,672.74 ล้านบาท และ 4,505.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.59  

และร้อยละ 64.16 ของสินทรัพย์หมุนเวยีน ตามล�าดบั เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัปี 2559 จ�านวน 1,365.85 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.27 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้การค้า จ�านวน 1,319.15 ล้านบาท และ 1,706.91 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.51 และร้อยละ 24.31 ของสนิทรพัย์หมนุเวยีน ตามล�าดบั และสินค้าคงเหลอื จ�านวน 187.02 ล้านบาท 

และ 127.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.05 และร้อยละ 1.82 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล�าดับ โดยสัดส่วน 

ของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการลงทุนขยายกิจการไปสู่ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดินและโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้ การที่โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลท�าให้สดัส่วนของสินทรัพย์หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน กระทบต่อสดัส่วนของสนิทรพัย์หมนุเวียนทีจ่ะเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับสนิทรพัย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 3,538.26 ล้านบาท  

และ 2,587.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.52 และร้อยละ 5.81 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 ส่วนท่ีส�าคัญ ได้แก่ หนี้สินจากการด�าเนินธุรกิจน�้ามันไบโอดีเซล 

เช่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ซึ่งจากการที่ราคาวัตถุดิบลดลงตามภาวะตลาดอย่างต่อ

เนื่อง ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจที่ลดลงตามกัน ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และปี 2560 

บริษัทฯ มีสัดส่วนของหนี้สินหลักจากการด�าเนินธุรกิจนี้ที่ร้อยละ 28.49 และร้อยละ 37.63 ของหนี้สินหมุนเวียน ตามล�าดับ 

และหนี้สินจากการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งได้แก่ เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างทรัพย์สิน 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
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ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนของหนี้สินหลักจากการด�าเนินธุรกิจนี้ที่ร้อยละ 61.19 

และร้อยละ 43.33 ของหนี้สินหมุนเวียน ตามล�าดับ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ท�าให้สัดส่วนของหนี้สินหลักจากการด�าเนินธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนของหนี้สินจากการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนลดลงนั้น เกิดจากระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยสามแห่งและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวได้ตกลงเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด

และเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีการเปลี่ยนแปลงก�าหนดระยะเวลาการจ่ายช�าระคืนเงินต้นเป็นการช�าระทุกปี

นับแต่เดือนธันวาคม 2563 ท�าให้ไม่มีส่วนของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีในหนี้สินหมุนเวียน 

อันส่งผลต่อสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมที่เปลี่ยนแปลงลดลงจาก ร้อยละ 11.75 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 8.69 

ในปี 2560

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 

เท่ากับ 1.04 เท่า ในปี 2558 , 1.73 เท่า ในปี 2559 และ 2.71 เท่า ในปี 2560 อันเป็นผลจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

ที่แล้วเสร็จและสามารถจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ส่งผลต่ออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม 

ท่ีเพิ่มขึ้นและการปรับโครงสร้างหนี้สินโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาว เพ่ือช�าระหนี้สินระยะส้ันในบางส่วน การเปล่ียนแปลง

ในเงื่อนไขของการช�าระคืนเงินต้นของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซ่ึงส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อ 

สินทรพัย์รวมทีล่ดลง ท�าให้อตัราส่วนสภาพคล่องของปี 2559 และปี 2560 มกีารเปลีย่นแปลงไปจากปี 2558 อย่างมสีาระส�าคญั

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 24,547.31 

ล้านบาท, 30,117.94 ล้านบาท และ 29,786.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 74.26, ร้อยละ 72.56 และ 

ร้อยละ 66.89 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการส�าคัญดังนี้

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 

การเงินเท่ากับ 1,690.43 ล้านบาท, 946.49 ล้านบาท และ 882.01 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.11, 

ร้อยละ 2.28 และร้อยละ 1.98 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 

เนือ่งจากปรมิาณการจ�าหน่ายไบโอดเีซลทีล่ดลง และปี 2560 ทีร่าคาวัตถุดิบลดลงจากภาวะตลาดอย่างต่อเนือ่ง จงึมคีวามต้องการ

ใช้วงเงนิทนุหมนุเวยีนทีล่ดลง รวมถงึการน�าเงนิทีไ่ด้จาการออกหุน้กูบ้างส่วนมาท�าการจ่ายช�าระเงนิกูย้มืระยะสัน้ในช่วงปี 2559 

ส่งผลท�าให้ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 

• เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหน้ีค่าทรัพย์สิน เท่ากับ 893.40 

ล้านบาท, 135.65 ล้านบาท และ 172.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.70, ร้อยละ 0.33 และร้อยละ 0.39 

ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่าเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจ�านวนที่ลดลงจาก 

ปี 2558 เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี) ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 20,523.75 ล้านบาท, 19,432.08 ล้านบาท และ 18,818.59 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.09, ร ้อยละ 46.81 และร้อยละ 42.27 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับโดยเงินกู ้ยืม 

ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอยู ่เป็นจ�านวนมากในปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมส�าหรับโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดพิษณุโลก และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานลม ขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ในปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 

2559 แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้น�าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มาช�าระคืนเงินกู้ทั้งจ�านวนของโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิต 

90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลท�าให้รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับป ี

2558 ส่วนยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ลดลงเกิดจากการช�าระคืน 

ค่างวดตามปกติ 

• เงินประกันผลงานก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานก่อสร้าง เท่ากับ 878.61  

ล้านบาท และ 522.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.12 และร้อยละ 1.17 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2559 

เป็นเงินประกนัผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ขนาดก�าลงัการผลติ 90 เมกะวัตต์ จงัหวัดพษิณโุลก และโรงไฟฟ้า

พลงังานลมขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวตัต์ จังหวดันครศรธีรรมราชต่อเนือ่งจังหวดัสงขลา ขณะทีปี่ 2560 ลดลงจากการจ่ายคนื 

เงินประกันผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก จึงคงเหลือ

เพยีงเงนิประกนัผลงานการก่อสร้างในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา เท่านั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เท่ากับ 8,509.92 ล้านบาท, 11,389.45 ล้านบาท และ 14,743.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.74, 

ร้อยละ 27.44 และร้อยละ 33.11 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยส่วนของผู ้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถ 

ในการท�าก�าไรที่ท�าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อก�าไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพ่ิมมากขึ้นจากก�าไรสุทธิของแต่ละปี ในปี 2558  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,600,000.00 บาท 

โดยจ่ายจากผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปี 2557 และในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 373,000,000.00 บาท โดยจ่ายจาก 

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558 ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และส�าหรับกิจการที่

ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ 

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559,500,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 

ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท และส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท
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ส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และ ปี 2560 จะปรากฏรายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ ติดลบ 46.95 ล้านบาท และ ติดลบ 20.75 ล้านบาท ตามล�าดับ รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนเกินทุนจากการ 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท สุรชัย (1997) จ�ากัด) เพ่ิมขึ้นในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ 

มูลค่าเท่ากับ 0.99 ล้านบาท และส่วนต�่ากว่าทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อีเอ โซล่า จ�ากัด) เพิ่มในราคาที่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 47.94 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการ ดังนี้

• ส่วนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 0.99 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ 

ได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จ�ากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท  

คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุนท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่าง

ระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยจ�านวนประมาณ 0.99 ล้านบาท 

• ส่วนต�่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่ม 47.94 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 

บริษัทฯ ได้ซ้ือหุ ้นสามัญของ บริษัท อีเอ โซล่า จ�ากัด เพิ่มจากผู ้ถือหุ ้นเดิมจ�านวน 293,999 หุ ้น ในราคาหุ้นละ 

248.06 บาท คิดเป ็นเ งินรวมท้ังสิ้น 72.93 ล ้านบาท ภายหลังจากการซื้อ เงินลงทุน สัดส ่วนในการถือ 

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.30 เป็นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ของบริษัทย่อย โดยมีผลต่างระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยจ�านวนประมาณ 47.94 ล้านบาท 

• ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�าการเพ่ิมทุนบางส่วนในบริษัท พลังงานมหานคร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ทางตรง) 

โดยมีผู ้ลงทุนอื่นซื้อหุ ้นในส่วนที่เหลือจ�านวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 110 

ล้านบาท (มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวนหุ ้นละ 12 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 60 ล้านบาท) การเพิ่มทุนดังกล่าว 

ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท พลังงานมหานคร จ�ากัด ลดลงจากร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

และช�าระแล้ว เป็นร้อยละ 66.67 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว บริษัทฯ รับรู ้การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจ�านวน 20 ล้านบาท และรับรู ้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจ�านวน 

40 ล้านบาท ไว้ในรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

• ระหว่างปี 2560 จากการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ได้แก่ การซื้อหุ้นสามัญออกใหม่และการซ้ือหุ้นเพ่ิมจากผู้ถือหุ้นเดิม 

ของ Amita Technonlogies Inc.(บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐจนี (ไต้หวัน)) และการร่วมจดัตัง้กจิการ

ร่วมค้า Shenzhen Growatt Power Technology Co.,Ltd ในประเทศจีน จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก

การแปลงค่างบการเงินในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ�านวนเงินรวม 13.80 ล้านบาท

ส�าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2558, ปี 2559 

และปี 2560 เท่ากับ 2.88 เท่า, 2.64 เท่า และ 2.02 เท่า ตามล�าดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน 

ของผู้ถือหุ้นในปี 2559 และปี 2560 ที่ลดลง เกิดจากจ�านวนการเบิกใช้เงินกู้เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากการ

ก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสรจ็ในปี 2559 และส�าหรบัโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิงานในเชงิพาณชิย์ไปแล้ว มกีารทยอยจ่ายช�าระเงนิต้น 

จากการกู้ยืมท�าให้ภาระหน้ีสินโดยรวมเร่ิมลดลง ขณะที่บริษัทฯ สามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อก�าไรสะสมและ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ท�าให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560
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กระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย ่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานในงวดบัญชี ป ี 2558, ป ี 2559 และ

ปี 2560 เท่ากับ 3,455.81 ล้านบาท, 4,951.46 ล้านบาท และ 6,221.38 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยกระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมด�าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากก�าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรายการปรับกระทบยอดต่างๆ ที่ไม่กระทบเงินสด 

ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่ายต่างๆ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น ซึ่งเป็นผล

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�าปาง และ 

จังหวัดพิษณุโลก และโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา

ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชี ปี 2558, ปี 2559 และปี 2560 มียอดใช้ไปอย่างต่อเนื่อง 

เท่ากับ 12,911.07 ล้านบาท, 7,834.94 ล้านบาท และ 2,122.80 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยจ�านวนเงินที่ใช้ไปเพื่อการลงทุน 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้เงินลงทุนจ�านวนมากในช่วงปี 2558 -2559 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา 

ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี 2559 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก และปี 2560 ส�าหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่อง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในปี 2560 เริ่มมีการใช้เงินลงทุนบางส่วน 

เพือ่การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (โครงการหนมุาน) แต่ยงัคงเป็นสดัส่วนทีน้่อยเมือ่เทียบกับมลูค่าของโครงการโดยรวม

ส�าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ในงวดบัญชีปี 2558 และ ปี 2559 กระแสเงินสดเป็นบวก เนื่องจากยังคงมีการจัดหาเงินทุนเพื่อการ

ลงทนุขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีระแสเงนิสดได้มาจากการจดัหาเงนิ เท่ากบั 9,495.26 ล้านบาท และ 4,946.42 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2558 - 2559 การจัดหาเงินทุนทั้งหมดเป็นการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมระยะยาวจาก 

สถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้สอดคล้องกับแผนการลงทุนขยายกิจการไปสู่ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก 

พลงังานทดแทนต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ซึง่จากการทีโ่ครงการก่อสร้างต่างๆ แล้วเสรจ็ สามารถจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ได้

สม�า่เสมอทกุปี ท�าให้ความต้องการใช้เงนิทนุลดลง ท�าให้ในปี 2560 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 2,265.67 ล้านบาท 

จากการจ่ายช�าระคืนเงินต้นหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและการจ่ายปันผลประจ�าปี

ทั้งนี้สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2559 และปี 2560 ได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 4,951.45 6,221.38

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (7,834.94) (2,122.80)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,946.42 (2,265.67)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,062.93 1,832.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 609.81 2,672.74

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2,672.74 4,505.65
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