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ที่ LT-EA 6108/008 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 

 
เรื่อง คําอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ       

ไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

                       

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

(ล้านบาท) งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินคา้ 
และบริการ 

 

2,906.28 

 

5,835.44 

 

2,932.68 

 

5,578.29 

 

(26.40) 

 

(0.90) 

 

257.15 

 

4.61 

รายได้อ่ืน 19.31 24.25 11.68 41.58 7.63 65.33 (17.33) (41.68) 

กําไรทางบัญชีที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจทีด่ําเนิน    
การสําเร็จเป็นขั้นสุทธ ิ

- 894.58 - - - - 894.58 100.00 

รายได้รวม 2,925.59 6,754.27 2,944.36 5,619.87 (18.77) (0.64) 1,134.40 20.19 

ก าไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

984.93 2,931.68 966.29 1,945.76 18.64 1.93 985.92 50.67 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน
(บาทต่อหุ้น) 

0.26 0.79 0.26 0.52 - - 0.27 51.92 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญจาก
การรวมงบการเงินของบริษัท Amita Technologies Inc. (Amita) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากการ
เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ประกอบ)   
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ก าไรสุทธ ิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 984.93 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 18.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิรวม 966.29 ล้านบาท 
และมีกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,931.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 985.92 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.67  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิรวม 1,945.76 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 
รายได้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,925.59 ล้านบาท ลดลง
จํานวน 18.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.64 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มรีายได้รวม 2,944.36 ล้านบาท และ
มีรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 6,754.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,134.39 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.19 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 5,619.88  ล้านบาท  โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบโอดีเซล สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
มีรายได้ลดลงจํานวน 331.21 ล้านบาท และ 454.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.12 และร้อยละ 21.22 
ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านราคาจําหน่ายที่ลดลงกว่าร้อยละ 25.92 ตามภาวะตลาดของราคา
วัตถุดิบที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด ในขณะที่ปัจจัยด้านปริมาณการจําหน่าย บริษัทฯ  
สามารถจําหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31  
ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รายได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน
เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท และ 62.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.25 และร้อยละ 58.24 ตามลําดับ เนื่องจาก
ปัจจัยทั้งด้านราคาจําหน่ายและปริมาณการจําหน่ายทีเ่พิ่มขึ้น 
 

รายการ งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย 
น้ ามันไบโอดีเซล 

806.06 1,137.27 -29.12% 1,687.47 2,142.14 -21.22% 

- ปริมาณ (ล้านลิตร) 39.31 44.47 -11.60% 82.67 77.76 +6.31% 
ค าอธิบาย 
งวดสามเดือน - ปริมาณการจําหน่ายลดลง เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจาก นโยบายภาครัฐท่ีขอความร่วมมือจากผู้ค้า ผู้ผลิต B100  
ช่วยดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินนํ้ามันปาล์ม ตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2560 และ ได้ยกเลิกนโยบายน้ี ในเดือนเมษายน 2561 ทําให้ ผู้ค้า 
ผู้ผลิตบางรายได้เริ่มนําน้ํามันปาล์มท่ีสํารองไว้ทยอยออกมาขายในไตรมาสนี้ 
งวดหกเดือน - บริษัทสามารถจําหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐท่ีปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมนํ้ามันไบโอดีเซล 
ในนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วท่ีร้อยละ 7 ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 5    
- ราคาเฉลี่ย (บาท/ลิตร) 20.51 25.57 -19.79% 20.41 27.55 -25.92% 
ค าอธิบาย ราคาจําหน่ายลดลงตามภาวะตลาดของวัตถุดิบท่ีลดลง 
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รายการ งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

76.26 59.00 +29.25% 168.91 106.74 +58.24% 

- ปริมาณ (ล้านกิโลกรัม) 2.82 2.79 +1.08% 6.12 5.37 +13.97% 

- ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 27.08 22.28 +21.54% 27.60 19.88 +38.83% 
ค าอธิบาย ปริมาณการจําหน่ายสินค้า และราคาขายมีการปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
11-13% 

 
2. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มีรายได้เพิ่มขึ้นจํานวน 139.93 ล้านบาท และ 456.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.06 และร้อยละ 13.73 
ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ (COD) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมรวม 126 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
ทําให้ปีนี้ บริษัทสามารถรับรู้รายได้เพิ่มจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เต็มตั้งแต่  ไตรมาสแรกและไตรมาสที่
สองของปี 2561 
 

รายการ งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 %  เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

1,573.98 1,610.62 -2.27% 3,066.10 3,179.85 -3.58% 

- ปริมาณ  
(ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

162.26 168.43 -3.65% 314.78 331.19 -4.95% 

- ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

9.70 9.56 +1.46% 9.74 9.60 +1.46% 

ค าอธิบาย ปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ีลดลง เป็นผลมาจากค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ลดลง สืบเนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมีการปรับตัวสูงขึ้น 1.46% ตามค่า ft ท่ีสูงขึ้น 
รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม 

301.75 125.18 +141.05% 716.43 145.93 +390.94% 

- ปริมาณ  
(ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

47.91 20.06 +138.83% 115.16 23.36 +392.98% 

- ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

6.30 6.24 +0.96% 6.22 6.25 -0.48% 

บริษัทย่อยได้เปิดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมรวม 126 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560  
วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 และ วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ทําให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เต็มไตรมาสแรกและ ไตรมาสที่ 2 สําหรับปี 2561 
อย่างไรก็ตาม เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นช่วงที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในบริเวณภาคใต้ของประเทศทําได้น้อย  
เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่ีกระแสความเร็วลมต่ํา และได้เริ่มกลับมาผลิตได้สูงตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป  
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3. รายได้จากธุรกิจอื่น อาทิ รายได้จากการให้เช่าเครนจํานวน 60.00 ล้านบาท ของบริษัท ESM (บริษัทย่อยที่ EA 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99) และมีการรับรู้รายได้ในส่วนของ AMITA จํานวน 124.90 ล้านบาท (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้น
ร้อยละ 69.99) เข้ามาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในการจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากการเปล่ียน
สถานะ AMITA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

4. กําไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเป็นขั้น จํานวน 894.58 ล้านบาท เป็นกําไรที่เกิดจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ 
ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ บริษัทมีอํานาจควบคุมบริษัท Amita จากการส่งผู้แทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารจนมีอํานาจในการควบคุมเกินกึ่งหน่ึง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วยการ
รับรู้และแสดงรายการเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ จากที่เคยรับรู้และแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เปล่ียนเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย โดยถือว่าเป็นการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเป็นขั้น และเปรียบเทียบตัวเลขระหว่าง ก) 
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัท Amita กับ ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา 
ในวันที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวใหม่  ซึ่งปรากฎว่า มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Amita 
ตามข้อ ก) มีมูลค่ามากกว่า มูลค่าสุทธิท่ีได้มาตามข้อ ข) จึงถือว่า บริษัทฯ มีกําไรจากการรวมธุรกิจ  
 

ทั้งนี้หากพิจารณา เฉพาะรายได้จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
บริษัทมีรายได้รวมทั้งส้ิน 5,835.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดหกเดือนของปี 2560 จํานวน 275.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.61 ดังเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้นและหากพิจารณา เฉพาะกําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ (ไม่รวมรายการกําไรทาง
บัญชีและรายได้อื่นๆ) จะมีกําไรสุทธิจํานวน 2,012.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากงวดหกเดือนของปี 2560 จํานวน 108.67 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 
 
ต้นทนุจากการขายและการใหบ้ริการ 
 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 
1,379.34 ล้านบาท และ 2,834.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 183.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.73 และลดลงจํานวน 54.89  
หรือลดลงร้อยละ 1.90 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายรวม 1,562.59 ล้านบาท และ 
2,889.23 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2561 ต้นทุนขายลดลงจํานวน 427.79 ล้านบาท และ 322.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.98 
และร้อยละ 28.19 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากภาวะตลาดของราคาวัตถุดิบ 
ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด แม้ว่าบริษัทจะสามารถจําหน่ายสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็ตาม 

2. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ต้นทุน
ขายเพิ่มขึ้นจํานวน 67.43 ล้านบาท และ 223.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90 และร้อยละ 32.02 
ตามลําดับ เนื่องจากการเปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 126 เมกะวัตต์ 
เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560 วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ทําให้ต้นทุนขายซึ่งประกอบด้วย
ค่าเส่ือมราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบํารุงรักษา เป็นต้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยต้นทุนขาย 
ที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไตรมาสนี้ มีจํานวน 84.58 ล้านบาท  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 20.10 ล้านบาท และ 
36.76 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 5.33 ล้านบาท และ 10.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.10 และร้อยละ 40.77 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 14.77 ล้านบาทและ 26.11 ล้านบาท
ตามลําดับ เนื่องจาก กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่สําคัญเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งปรับเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณจําหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และ มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายการขายในส่วนของ AMITA เข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวม 
เนื่องจากการเปล่ียนสถานะ AMITA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยอีกจํานวน 6.25 ล้านบาท (สําหรับงวดสามเดือน) และ 7.98 
ล้านบาท (สําหรับงวดหกเดือน) ตามลําดับ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 262.16 ล้านบาท 
และ 432.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 132.00 ล้านบาท และ 171.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.42 และร้อยละ 65.52 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 130.16 ล้านบาท และ 261.41 ล้านบาท 
โดยสาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 มาจาก  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่มีจํานวน
พนักงานและผู้บริหารของ EA และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

 การรับรูค้่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของธุรกจิแบตเตอร่ีจากบริษัท AMITA เนื่องจากการเปล่ียนสถานะ AMITA จากบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทย่อยจํานวน 25 ล้านบาท โดยร้อยละ 61 ของค่าใช้จ่ายนี ้เป็นค่าวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นรายการ
ตามปกติของธุรกิจแบตเตอรี่ ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป 

 ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้น 28 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมการเปิดตัวธุรกิจใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้เป็นไปตามการดําเนินแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

 

ต้นทนุทางการเงนิ 

 ต้นทุนทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 287.64 ล้านบาท และ 
576.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 3.83 ล้านบาทและ 43.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 และร้อยละ 8.17 ตามลําดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 283.81 ล้านบาท และ 532.84 ล้านบาท ตามลําดับ 
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 126 เมกะวัตต์ หลังจากเปิดดําเนินการใน
เชิงพาณิชย์ในปี 2560 ที่ผ่านมา จากเดิมที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ (เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ) 
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ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์รวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 48,749.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2560 จํานวน 
4,218.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.47 โดยมีรายการหลักที่เปล่ียนแปลงดังนี้ 

- สินค้าคงเหลือ สุทธิ จํานวน 300.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 172.25 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 134.63 สาเหตุหลักเกิดจากการรวมงบการเงินของบริษัท Amita เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท Amita มีสินค้าคงเหลือ 
สุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 120.92 ล้านบาท  

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงสถานะของ บริษัท Amita จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย โดยกลุ่มกิจการได้รวมงบการเงินของบริษัท 
Amita ไว้ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอํานาจควบคุมในบริษัท  Amita แล้ว  

- ค่าความนิยม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 962.55 ล้านบาท เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัท Amita เนื่องจากการเปล่ียนสถานะของบริษัท Amita จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามวิธีการ
จัดทํางบการเงินรวม 

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 2,018.97 ล้านบาท และ 
977.16 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 1,041.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.62 โดยสินทรัพย์สําคัญ 
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สิทธิบัตร จํานวน 805.78 ล้านบาท และเครื่องหมายสินค้า จํานวน 277.87 ล้านบาท ของบริษัท 
Amita  ซึ่งเกิดจากจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท Amita ตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม  

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 38,059.61 
ล้านบาท และ 35,219.56 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,840.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.06 โดยเป็น
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นสําคัญ 

 

หนี้สนิรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 31,479.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จํานวน 1,692.91 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.68 โดย หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักๆ เป็นเงินกู้ระยะส้ันในรูปตั๋วแลกเงินจํานวน 1,225.58 ล้านบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.89 ถึงร้อยละ 2.35 ต่อปี ส่วนที่เหลือจะเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือ ณ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 17,269.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2560 จํานวน 
2,525.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.13 เนื่องจากกําไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2561 สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและส่วน
ต่ําจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 
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ความคืบหน้าในโครงการลงทนุที่ส าคัญของบริษทัฯ 
 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.ชัยภูมิ “โครงการหนุมาน” ขนาดก าลังการผลิต 260 เมกะวัตต์  
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย โดยบริษัทฯ เริ่มทําการก่อสร้างตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ โดยผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการทําฐานรากและติดตั้งเสากังหันลมซึ่งมีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 103 ต้น ท้ังนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และทะยอยเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายในปลายปี 2561 
2. โครงการแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน 
บริษัทฯ มีโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนขนาดกําลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่ง
การลงทุนเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 มีขนาดกําลังการผลิต 1 กิ๊กะวัตต์ชั่วโมง มูลค่าการลงทุน ประมาณ 4 ,000 
ล้านบาท (รวมสาธารณูปโภคของทั้งโครงการ) โดยใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่จากการกู้ยืม ร่วมกับเงินทุนจากภายในบริษัทและ
บริษัทย่อย มีกําหนดแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ปลายปี 2562 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทําการส่ังซื้อเครื่องจักรบางส่วนแล้ว 
และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงสร้างภายในกลุ่มเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว ควบคู่ไปกับการเริ่มก่อสร้าง  
ส่วนโครงการระยะที่ 2 จะเริ่มดําเนินการภายหลังจากโครงการระยะที่ 1 บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งมีระยะเวลาพอสมควร 
ในการจัดเตรียมโครงสร้างการลงทุนและแหล่งเงินทุน  
3. โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย เพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จที่ใช้อัดประจุไฟฟ้าบนพื้นที่ของ
พันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ ทั้งเทคโนโลยีแบบ Normal Charge และ Quick Charge ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ 
เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ทุกรุ่น รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility ที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้ กําหนดเป้าหมายการลงทุนติดตั้งจํานวนรวม 1,000 สถานีภายในปี 2561 โดยใช้เครื่อง
ชาร์จที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนในกลุ่มเพื่อควบคุมเทคโนโลยีและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility 
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ทําการออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจนแล้วเสร็จ ภายใต้แบรนด์ MINE Mobility 
รถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทยเป็นรายแรก บริษัทฯ วางแผนให้รูปแบบของการดําเนินธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าเป็นการจ้าง supplier ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และจ้างประกอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมด้านการออกแบบ 
เทคโนโลยีควบคุมการขับเคล่ือน และการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ซึ่งเป็นหัวใจของความสําเร็จ โดยไม่จําเป็นต้องใช้
เงินลงทุนสูง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและรายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิตและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์
ในอนาคต 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
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