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ที่ LT-EA 6111/010 

วันท่ี 9 พฤศจกิายน 2561 

 
เรื่อง คําอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ       

ไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 

                       

ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

(ล้านบาท) งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินคา้ 
      และบริการ 

 

2,960.43 

 

8,795.87 

 

3,097.27 

 

8,675.57 

 

(136.84) 

 

(4.42) 

 

120.30 

 

1.39 

รายได้อ่ืน 2.50 26.75 1.10 42.68 1.40 127.27 (15.93) (37.32) 

กําไรทางบัญชีที่เกิดจาก 
     การรวมธุรกิจทีด่ําเนิน 
     การสําเร็จเป็นขั้นสุทธ ิ

 

 

- 

 

 

894.58 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

894.58 

 

 

100.00 

รายได้รวม 2,962.93 9,717.20 3,098.37 8,718.25 (135.44) (4.37) 998.95 11.46 

ก าไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

 

1,274.58 

 

4,206.26 

 

976.12 

 

2,921.88 

 

298.46 

 

30.58 

 

1,284.38 

 

43.96 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 
     (บาทต่อหุ้น) 

0.34 1.13 0.26 0.78 0.08 30.77 0.35 

 

44.87 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลตวัเลขในงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญจาก
การรวมงบการเงินของบริษัท Amita Technologies Inc. (Amita) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากการ
เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ประกอบ)   
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ก าไรสุทธ ิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 1,274.58 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 298.46 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.58) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิรวม 976.12 
ล้านบาท และมีกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 4 ,206.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,284.38 
ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.96) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิรวม  2,921.88 ล้านบาท ด้วยสาเหตุ
ดังต่อไปนี ้
 
รายได้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 2 ,962.93 ล้านบาท 
ลดลงจํานวน 135.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,098.37  
ล้านบาท และมีรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 9 ,717.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 
998.95 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.46) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 8 ,718.25  ล้านบาท 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
มีรายได้ลดลงจํานวน 307.36 ล้านบาท และ 761.88 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 28.26 และร้อยละ 23.59) 
ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากปัจจัยด้านราคาจําหน่ายที่ลดลงกว่าร้อยละ 19.46 ตามภาวะตลาดของราคา
วัตถุดิบที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด และปัจจัยด้านปริมาณการจําหน่ายที่บริษัทฯ จําหน่าย
สินค้าได้ลดลงร้อยละ 5.13  
ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รายได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวน
ลดลง 0.14 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 62.03 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.67)
ตามลําดับ รายได้สําหรับงวดเก้าเดือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยทั้งด้านราคาจําหน่ายและปริมาณการจําหน่ายที่
เพิ่มขึ้น 
 

รายการ งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย 
น้ ามันไบโอดีเซล 

780.32 1,087.68 -28.26% 2,467.80 3,229.68 -23.59% 

- ปริมาณ (ล้านลิตร) 37.29 48.79 -23.57% 120.29 126.79 -5.13% 
ค าอธิบาย 
งวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน – เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก นโยบายภาครัฐท่ีขอความร่วมมือจากผู้ค้า ผู้ผลิต B100 ให้ช่วยดูดซับ
สภาพคล่องส่วนเกินนํ้ามันปาล์ม ท่ีเป็นผลมาจากภาวะปริมาณผลผลิตปาล์มท่ีล้นตลาด ตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2560 และ ได้ยกเลิก
นโยบายน้ี ในเดือน เม.ย. 2561 ทําให้ผู้ค้า ผู้ผลิตบางรายเริ่มนํานํ้ามันปาล์มท่ีสํารองไว้ทยอยออกมาขายอย่างต่อเนื่อง 

- ราคาเฉลี่ย  
(บาท/ลิตร) 

20.93 22.29 -6.13% 20.52 25.47 -19.46% 

ค าอธิบาย  ราคาจําหน่ายลดลงตามราคาตลาดของวัตถุดิบท่ีลดลง  ซึ่งเป็นผลจากภาวะปริมาณผลผลิตปาล์มล้นตลาด 
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รายการ งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากการขาย 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

67.03 67.17 -0.21% 235.94 173.91 +35.67% 

- ปริมาณ 
(ล้านกิโลกรัม) 

2.86 3.05 -6.23% 8.98 8.42 +6.65% 

- ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

23.44 22.02 +6.41% 26.27 20.65 +27.21% 

ค าอธิบาย ปริมาณการจําหน่ายสินค้าและราคาขายในภาพรวมปี 2561 มีการปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดโลกเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา และ ยังมีอย่างต่อเนื่อง  

 
2. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

มีรายได้เพิ่มขึ้นจํานวน 127.82 ล้านบาท และ 584.57 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 และร้อยละ 11.12)
ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ (COD) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมรวม 126 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
ทําให้ปีนี้ บริษัทสามารถรับรู้รายได้เพิ่มจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก ถึงไตรมาสที่สามของ
ปี 2561 

รายการ งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

1,333.61 1,430.61 -6.78% 4,399.72 4,610.46 -4.57% 

- ปริมาณ  
(ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

136.35 146.86 -7.16% 451.13 478.05 -5.63% 

- ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

9.78 9.74 +0.41% 9.75 9.64 +1.14% 

ค าอธิบาย ปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ีลดลง เป็นผลมาจากค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ลดลง สืบเนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมีการปรับตัวสูงขึ้น 1.14% ตามค่า ft ท่ีสูงขึ้น 
รายได้จากโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม 

726.10 501.28 +44.85% 1,442.53 647.21 +122.89% 

- ปริมาณ  
(ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

115.15 80.96 +42.24% 230.31 104.32 +120.78% 

- ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

6.31 6.19 +1.84% 6.26 6.20 +0.96% 

ค าอธิบาย ปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ีเพิ่ม เน่ืองจากบริษัทย่อยได้เริ่มเปิดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ สําหรับโรงไฟฟ้าพลังลมรวม 126 เมกะวัตต์ 
ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ทําให้ในปีน้ี บริษัท สามารถรับรู้รายได้ครบเต็มท้ังสามไตรมาส (ไตรมาส 1 –ไตรมาส3) ประกอบกับในเดือนกรกฎาคม
และ เดือนสิงหาคมของปี 2561 เป็นช่วงท่ีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมในบริเวณพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศทําได้ดี เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูกาลท่ี
มีกระแสความเร็วสูง ทําให้สามารถสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าปกติ 
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3. รายได้จากธุรกิจอื่น อาทิ เช่น  รายได้จากการให้เช่าเครนและจากการให้บริการคําปรึกษาของบริษัท ESM (บริษัท
ย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จํานวน 65.59 ล้านบาท และ มีรายได้จากการจําหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้าของ 
AMITA TECHNOLOGIES INC. (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 69.19) จํานวน 178.14 ล้านบาท ซึ่งได้ถูก
รวมเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมจากการเปล่ียนสถานะ AMITA จากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 

4. กําไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเป็นขั้นจํานวน 894.58 ล้านบาท เป็นกําไรท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ บริษัทมีอํานาจควบคุมบริษัท Amita จากการส่งผู้แทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหาร จนมีอํานาจในการควบคุมเกินกึ่งหน่ึง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วยการรับรู้
และแสดงรายการเงินลงทุนดงักล่าวใหม่ จากที่เคยรับรู้และแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย โดยถือว่าเป็นการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเป็นขั้น และเปรียบเทียบตัวเลขระหว่าง ก) มูลค่า
ยุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัท Amita กับ ข) มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ในวันที่
บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวใหม่  ซึ่งปรากฏว่า มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Amita ตามข้อ ก) 
มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าสุทธิท่ีได้มาตามข้อ ข) จึงถือว่า บริษัทฯ มีกําไรจากการรวมธุรกิจ  
 

ทั้งนี ้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมทั้งส้ิน 
8,822.62 ล้านบาท (ไม่รวมกําไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ) เพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปี 2560 จํานวน 104.37 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.19 ดังเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น และหากพิจารณาเฉพาะกําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ (ไม่รวมกําไร
ทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ และ กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น จะมีกําไรสุทธิจํานวน 3,181.64 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากจากงวดเก้าเดือนของปี 2560 จํานวน 259.76 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89) 

 
ต้นทนุจากการขายและการใหบ้ริการ 
 ต้นทุนจากการขายและการให้บริการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 
1,366.13 ล้านบาท และ 4,200.46 ล้านบาท ลดลงจํานวน 256.09 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 15.78) และลดลงจํานวน 
310.99 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 6.89) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายรวม 1,622.22 
ล้านบาท และ 4,511.45 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 ต้นทุนขายลดลงจํานวน 292.11 ล้านบาท และ 718.28 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 26.56 
และร้อยละ 22.07) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากภาวะตลาดของราคาวัตถุดิบที่
ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด  

2. ส่วนงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ต้นทุน
ขายเพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท และ 227.58 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 และ ร้อยละ 19.63) ตามลําดับ 
เนื่องจากการเปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 126 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2560 วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ทําให้ต้นทุนขายเก้าเดือนซึ่งประกอบด้วย
ค่าเส่ือมราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบํารุงรักษา เป็นต้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 13.54 ล้านบาท และ 
50.30 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 2.46 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 8.19 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 15.38) และ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.42) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 16.00 ล้านบาท 
และ 42.12 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่สําคัญเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจําหน่ายน้ํามันไบ
โอดีเซล และมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายการขายในส่วนของ AMITA เข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากการเปล่ียนสถานะ 
AMITA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนอีกจํานวน 6.12 ล้านบาท  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 173.20 ล้านบาท 
และ 605.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 20.30 ล้านบาท และ 191.59 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28 และร้อยละ 46.24) 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 152.90 ล้านบาท และ 414.31 ล้านบาท 
โดยสาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น 80.67 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่มีจํานวน
พนักงานและผู้บริหารของ EA และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

 การรับรู้ค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของธุรกจิแบตเตอร่ีจากบริษัท AMITA เนื่องจากการเปล่ียนสถานะ AMITA จากบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทย่อยจํานวน 79.23 ล้านบาท โดยร้อยละ 49.00 เป็นรายการค่าวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นรายการ
ตามปกติของธุรกิจแบตเตอรี่ ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป 

 ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้น 
ประมาณ 31.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเปิดตัว
ธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้เป็นไปตามการดําเนินแผนกลยุทธ์ 
ของบริษัท 
 

ต้นทนุทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 293.76 ล้านบาท และ 

870.10 ล้านบาท ลดลงจํานวน 36.90 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 6.60 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 11.16 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76)
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 330.66 ล้านบาท และ 863.50 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของต้นทุนการเงินท่ีลดลงในไตรมาส 3 ปี 2561 เกิดจากมีการปรับเงื่อนไขสําคัญในสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงินในปลายปี 2560 โดยมีเปล่ียนแปลงและปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงทีร่ะหว่างร้อยละ 3.3-4.37 ต่อปี เป็นผลทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายลดลง 
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ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์รวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 56,035.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2560 จํานวน 
11,505.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.84 โดยมีรายการหลักที่เปล่ียนแปลงดังนี้ 

- สินค้าคงเหลือ สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 274.82 ล้านบาท และ127.94 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 146.88 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 114.80 สาเหตุหลักเกิดจากการรวมงบการเงินของบริษัท 
Amita ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งบริษัท Amita มีสินค้าคงเหลือ สุทธิ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 จํานวน 146.90 ล้านบาท  
 

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงสถานะของ บริษัท Amita จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย โดยกลุ่มกิจการได้รวมงบการเงินของบริษัท 
Amita ไว้ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมในบริษัท  Amita แล้ว  
 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 45,123.14 ล้านบาท 
และ 35,219.56 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 9,903.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.12 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นสําคัญ  
 

- ค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 962.55 ล้านบาท เกิดจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนใน Amita 
Technologies Inc. (Amita) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท Amita ตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม  
 

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 1,971.88 ล้านบาท และ 
977.16 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 994.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.80 โดยสินทรัพย์สําคัญที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สิทธิบัตร จํานวน 760.34 ล้านบาท และเครื่องหมายสินค้า จํานวน 262.20 ล้านบาท จากการเปล่ียน
สถานะเงินลงทุนใน Amita Technologies Inc. (Amita) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ซึ่งมูลค่าของสิทธิบัตรและเครื่องหมายสินค้าเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท Amita 
ตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม 

หนี้สนิรวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 37,521.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จํานวน 7,734.99 
ล้านบาท (หรือร้อยละ 25.97) โดยหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นหลักๆ ประกอบด้วย 

 เงินกู้ระยะสั้นในรูปตัว๋แลกเงินจาํนวน 1,294.55 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.89 ถึงร้อยละ 2.30 ต่อป ี

  เจ้าหน้ีคา่ทรัพย์สินที่เพิม่ขึ้นจาํนวน 6,666.24 ล้านบาทของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 18,514.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2560 จํานวน 
3,770.48 ล้านบาท (หรือร้อยละ 25.57) เนื่องจากกําไรสุทธิงวดเก้าเดือนของปี 2561 กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและส่วน
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 9 พฤศจิกายน 
2561 งานก่อสร้างแต่ละระยะแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการในระบบสายส่งก่อนที่จะ
เริ่มทําการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มทะยอย COD และรับรู้รายได้ได้ภายในปลาย 
ปี 2561 เป็นต้นไป 
 
2. โครงการแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน 
บริษัทฯ มีโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนขนาดกําลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่ง
การลงทุนเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 มีขนาดกําลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง มูลค่าการลงทุน ประมาณ 4,000 ล้าน
บาท (รวมสาธารณูปโภคของทั้งโครงการ) โดยปัจจุบันได้เริ่มงานก่อสร้างตามแผน พร้อมกับได้จัดโครงสร้างภายในกลุ่ม
เพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว โครงการระยะที่ 1 นี้ มีกําหนดแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ปลายปี 2562 ส่วนโครงการระยะที่ 2 
จะเริ่มดําเนินการภายหลังจากโครงการระยะที่ 1 บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ 
ต่อไป  
   
อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับเชิญจากรัฐบาลไต้หวัน โดยประธานาธิบดี Tsai Ing-wen, ไต้หวัน ให้เกียรติ
เป็นประธาน เพื่อเข้าทําพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent หรือ LOI) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไต้หวันกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) จากการที่รัฐบาลไต้หวันเล็งเห็นความสําคัญและความตั้งใจจริงของ
บริษัทฯ ที่เข้าลงทุนในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) หรือแบตเตอรี่ ด้วยการเข้าถือหุ้นบริษัท Amita 
Technologies Inc. ถึงร้อยละ 70 และผลักดัน Amita ขึ้นเป็นผู้นําในระดับโลกด้วยการเตรียมลงทุนในโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ขนาด 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งไทยและไต้หวันในระดับสากลได้ 
รัฐบาลไต้หวันจึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหา และความช่วยเหลือในการดําเนินงานตามที่ 
บริษัทฯ ต้องการ การแนะนําโอกาสทางธุรกิจให้ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกทั้งด้านเทคนิค และด้านธุรกิจระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทในไต้หวัน   
 
3. โครงการสถานอีัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย เพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จที่ใช้อัดประจุไฟฟ้าบนพื้ นที่ของ
พันธมิตรทางธุรกิจทั่วประเทศ ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ แบบ Quick Charge และ Normal Charge 
เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ทุกรุ่น รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility ที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายการลงทุนติดตั้งจํานวนรวม 1,000 สถานีภายในปี 2561 
โดยใช้เครื่องชาร์จที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนในกลุ่มเพื่อควบคุมเทคโนโลยีและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด (EMN) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัทฯ  ได้บรรลุข้อตกลงและ 
เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเจริญ
คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) เรื่อง “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สําหรับยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่ของกลุ่ม TCC Group ประกอบด้วย เครืออาคเนย์, กลุ่มศูนย์การค้าปลีก,  
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ในเครือ, กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยจะ
พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีที่มีศักยภาพที่จะรองรับการติดตั้งสถานีดังกล่าวได้  
 
ในส่วนความคืบหน้าในการดําเนินการในช่วงที่ผ่านมานั้น ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ทําการติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
155 สถานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 สถานี เตรียมเข้าทําการก่อสร้าง  22 สถานี ซึ่งบริษัทฯ ประเมินว่า แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะ
ได้รับการตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่และมีมูลค่าสูง จึงยังต้องใช้เวลาในการสร้างการ
ยอมรับและความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าร่วมกับพันธมิตรราย
ใหญ่และรายอื่นๆ จะยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป 
 
4. โครงการรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility 
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ทําการออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจนแล้วเสร็จ ภายใต้แบรนด์ MINE Mobility 
รถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทยเป็นรายแรก โดยการจ้าง supplier ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และจ้าง
ประกอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมด้านการออกแบบ เทคโนโลยีควบคุมการขับเคล่ือน และการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยม
ไอออน ซึ่งเป็นหัวใจของความสําเร็จ โดยไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและ
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งมีแผนที่จะนําเสนอรถยนต์ต้นแบบที่พัฒนาเพิ่มเติมในงานแสดงรถยนต์ที่จะมีขึ้นในปี 2562 ก่อนที่  
จะเริ่มผลิตและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไป 
 
5. โครงการกรีนดีเซล และ PCM 
สืบเนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศไทยที่มีการใช้ กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) เป็นส่วนผสมของน้ํามัน
ดีเซลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะอาดของเครื่องยนต์ และในต่างประเทศที่มีแผนการประยุกต์ใช้สารเปล่ียนสถานะ 
(Phase Change Material หรือ PCM) เป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างเพื่อการดูดซับและควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ 
บริษัทฯ จึงได้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต GD และ PCM ภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล โดยใช้น้ํามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ
หลักจนประสบผลสําเร็จ และในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ที่ผ่านมา ได้เริ่มโครงการลงทุนด้วยการสร้างโรงงานต้นแบบ 
(Pilot Plant) 2 แห่ง มีขนาดกําลังการผลิต GD 1 ลิตรต่อชั่วโมง และ ขนาดกําลังการผลิต PCM 1 ตันต่อวัน ทั้งนี้เพื่อ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการผลิตจนเป็นที่น่าพอใจ จึงได้นํามาพัฒนาต่อยอด
เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตในเชิงพาณิชย์ที่กําลังการผลิต อัตราการป้อนรวม (Total feed capacity) 130 ตันต่อวัน 
โรงงานแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุนในโครงการโดยรวมประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยแบ่งการลงทุน
ในโครงการเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ  
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ระยะที่ 1 กําลังการผลิตของกรีนดีเซล (GD) และวัสดุดูดซับพลังงาน (PCM) มีอัตราการป้อน 65 ตันต่อวัน  
 กําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2562 และเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1/2563 

 

ระยะที่ 2  เพิ่มกําลังการผลิตที่อัตราการป้อนโดยรวมเป็น 130 ตันต่อวัน กําหนดการก่อสร้างเพิ่มเติมสําหรับระยะที่ 2  
 แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2563 และเริ่มมีรายได้ภายในไตรมาสที่ 1/2564 
 
 ความคืบหน้าโครงการและการดําเนินการในไตรมาส 3/2561 สรุปได้ดังนี้ 

1. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่และหน้าดินเพื่อให้พร้อมสําหรับเริ่มดําเนินงานก่อสร้าง  คาดว่าจะสามารถปรับปรุงพื้นที่ 
เสร็จพร้อมเข้าเริ่มงานก่อสร้างภายใน ส้ินปี 2561 

2. ดําเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาสําหรับก่อสร้าง และ จัดซื้ออุปการณ์และเครื่องจักรที่มีระยะเวลาการส่งมากกว่า 6 เดือน 
(long lead equipment) คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 

3. งานออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม โดยคาดว่าการออกแบบทาง
วิศวกรรมจะแล้วเสร็จภายใน เมษายน 2562 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
              รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 


