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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การปรับขอมูลเปนไตร
มาสที่ 3 ป 2555 และเพิ่มเติมขอมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น

12.1 งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบโดย “สํานักงาน ปติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ผูสอบบัญชีของบริษัทเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตมีการยกเวน
วา บริษัทไมไดเปดเผยขอมูลตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
ซึ่งไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทเห็นวา ในขณะนั้นสวนงานการผลิตและ
จําหนายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังคงตองพึ่งพิงลูกคาจํานวนนอยราย โดยที่บางรายมีสัดสวนยอดขายเกินกวารอยละ 40 ของ
ยอดขายรวมของสวนงานธุรกิจ ซึ่งผูบริหารของบริษัทเชื่อวาการเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานของสวนงานธุรกิจดังกลาว
จะสงผลกระทบตอการเจราทางการคาและการประกอบกิจการของบริษัทในอนาคต
ยกเวนการไมเปดเผยขอมูลทางการเงินแยกตามสวนงาน ตามที่กลาวในวรรคกอน ผูสอบบัญชีของบริษัทเห็นวา
งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ ตั้งแตป 2553 เปนตนไป บริษัทไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจเรียบรอยแลว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตรวจสอบโดย “สํานักงาน ปติเสวี” ซึ่งมีนายเสวี วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2219 เปนผูสอบบัญชี
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูสอบบัญชีของบริษัทเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิไดเปนการแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข ผูสอบบัญชีไดใหขอสังเกต
ดังนี้
ในป 2553 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวการตีราคาสินคาคงเหลือ จากวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มา
เปน วิธีเขากอน-ออกกอน เนื่องจากผูบริหารบริษัทเห็นวาวิธีการคํานวณราคาทุนของสินคาคงเหลือดวยวิธีเขากอน-ออก
กอน เหมาะสมตอธุรกิจของบริษัทที่มีความผันผวนในราคาสินคาคอนขางสูงมากกวาวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเดิม การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหมูลคาสินคาคงเหลือสะทอนขอมูลที่แทจริงสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลใหมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวดเพิ่มขึ้น และตนทุนขายใน
งบกําไรขาดทุนลดลงดวยจํานวน 2.31 ลานบาทเทากัน ซึ่งสงผลใหกําไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 2.31 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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หนวย : บาท
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก วิธีเขากอนออกกอน
สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบ
สินคาระหวางผลิต
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

63,027,838.78
69,092,402.72
25,556,008.41
1,449,562.87
159,125,812.78

63,823,363.81
70,254,574.79
25,910,726.64
1,450,026.40
161,438,691.64

ผลตางมูลคาสินคา
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
795,525.03
1,162,172.07
354,718.23
463.53
2,312,878.86

นอกจากนี้ บริษัทยังไดปรับปรุงภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่บันทึกไวสูงกวา
ภาษีที่จายชําระจริงจํานวน 3.60 ลานบาท เนื่องจากบริษัทตัดสินใจใชสิทธิประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายหลังจากที่ไดออกงบการเงินแลว การปรับปรุงดังกลาวสงผลกระทบตองบดุลในงบ
การเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยทําใหหนี้สินภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลงจํานวน
3.60 ลานบาท กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 3.60 ลานบาท (กําไรตอหุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.001 บาทตอหุน) ซึ่งผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นวารายการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมและบริษัทไดปรับปรุงรายการโดยถูกตองแลว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดย “สํานักงาน ปติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ผูสอบบัญชีของบริษัทเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบริษัทและ
บริษัทยอยไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯที่
กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทํา
และนําเสนอในงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามา
แสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
สอบทานโดย ”สํานักงาน ปติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อ
วาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ใน
สาระสําคัญจากการสอบทานของผูสอบบัญชี
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแลว
สินสุด 31 ธ.ค. 52
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3.61
0.48%
63.34
5.91%
181.30 10.51%
ลูกหนีการคา – สุทธิ
127.11
16.88%
302.73 28.26%
177.84 10.31%
ลูกหนี้อื่น
6.08
0.81%
11.85
1.11%
43.31
2.51%
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและบริษัทอื่น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
10.63
0.62%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
101.59
13.49%
161.19 15.05%
178.54 10.35%
เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับ
0.10
0.01%
10.20
0.95%
7.82
0.45%
เงินทดรองจายคาซื้อที่ดิน/1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
13.79
0.80%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
1.71
0.23%
0.59
0.06%
11.38
0.66%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 240.20
31.91%
549.90 51.34%
624.61 36.21%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
55.28
7.34%
55.65
5.20%
56.10
3.25%
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลและบริษัทที
เกี่ยวของกัน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
60.00
3.48%
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคคลอื่น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
4.01
0.23%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
456.57
60.65%
464.80 43.39%
927.73 53.79%
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
42.46
2.46%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-สุทธิ
0.75
0.10%
0.75
0.07%
9.97
0.58%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 512.60
68.09%
521.20 48.66% 1,100.27 63.79%
สินทรัพยรวม 752.80 100.00% 1,071.10 100.00% 1,724.88 100.00%
เงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
176.12
23.40%
180.67 16.87%
178.36 10.34%
เจาหนี้การคา
22.93
3.05%
125.91 11.76%
102.21
5.93%
เจาหนี้อื่น
2.26
0.30%
3.50
0.33%
32.92
1.91%
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
54.00
7.17%
0.00
0.00%
30.60
1.77%
เจาหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่ง
0.00
0.00%
80.80
7.54%
0.00
0.00%
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
34.18
4.54%
46.69
4.36%
52.53
3.05%
หนีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงินทีครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.23
0.01%
เจาหนี้คาทรัพยสิน
30.04
3.99%
9.67
0.90%
65.80
3.81%
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
0.16
0.02%
1.37
0.13%
0.00
0.00%
คาใชจายคางจาย
4.05
0.54%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
เงินมัดจํารับลวงหนาคาสินคา
1.50
0.20%
15.67
1.46%
29.15
1.69%
เงินประกันผลงานกอสราง
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.67
0.09%
25.92
2.42%
33.00
1.91%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 325.91
43.29%
490.20 45.77%
524.80 30.43%
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.24
0.01%
เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน 89.56
11.90%
42.87
4.00%
181.44 10.52%
สุทธิ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.66
0.04%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.82
0.05%
รวมหนีสินไมหมุนเวียน
89.56
11.90%
42.87
4.00%
183.16 10.62%
รวมหนีสิน 415.47
55.19%
533.07 49.77%
707.96 41.04%
งบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินรวม /
สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย.55
ลานบาท รอยละ
123.02
5.28%
184.77
7.93%
4.78
0.21%
0.39
0.02%
160.76
6.90%
0.22
0.01%
14.42
0.62%
35.99
1.54%
524.35
22.50%
136.17
5.84%
0.00
4.01
1,621.31
42.46
2.61
1,806.56
2,330.91
449.38
48.21
18.17
0.00
0.00

0.00%
0.17%
69.56%
1.82%
0.11%
77.50%
100.00%
19.28%
2.07%
0.78%
0.00%
0.00%

109.17

4.68%

1.36
16.97
0.00
0.00
3.11
53.61
26.83
726.81
0.25

0.06%
0.73%
0.00%
0.00%
0.13%
2.30%
1.15%
31.18%
0.01%

495.35
3.19
0.99
499.78
1,226.59

21.25%
0.14%
0.04%
21.44%
52.62%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (ตอ)
งบการเงินรวม /
สอบทานแลว
สินสุด 31 ธ.ค. 52
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54
สิ้นสุด 30 ก.ย.55
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท รอยละ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท
รอยละ
373.00
16.00%
360.00
47.82%
360.00 33.61%
360.00 20.87%
317.00
13.60%
250.00
33.21%
279.38 26.08%
305.00 17.68%
746.10
32.01%
0.00
0.00%
219.42 20.49%
578.10 33.52%
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแลว

งบแสดงฐานะการเงิน

ทุนจดทะเบียน /2
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว/2
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
12.40
4.10
0.54%
6.80
0.63%
12.40
0.72%
ยังไมจัดสรร
73.74
83.21
11.05%
32.42
3.03%
89.37
5.18%
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
(46.39)
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
รวมสวนของบริษัทใหญ
337.31
44.81%
538.02 50.23%
984.87 57.10% 1,102.85
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
1.47
0.01
0.00%
0.01
0.00%
32.03
1.86%
รวมสวนของผูถือหุน 337.32
44.81%
538.03 50.23% 1,016.90 58.95% 1,104.32
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 752.80 100.00% 1,071.10 100.00% 1,724.88 100.00% 2,330.91
หมายเหตุ :
/1 : - เงินทดรองจายคาซื้อที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนเงินจายลวงหนาคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในจังหวัดนครสวรรค
จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ดินดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
/2 : - ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทไดเรียกชําระคาหุนจํานวน 293,800,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) ประกอบดวย สวนที่เสนอ
ขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดจํานวน 243,800,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท (มีสวนเกินมูลคาหุน หุนละ 0.90 บาท) และสวนที่เสนอ
ขายตอผูบริหารบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินคาหุนทั้งสิ้น 248,800,000 บาท บริษัทไดรับชําระ
คาหุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลวในเดือนมีนาคม 2553
/2 - ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการจองซื้อครั้งกอนจํานวน
256,200,000 หุน โดยแบงเปนการเสนอขายตอผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 1.00 บาท และเสนอขายตอผูถือหุนใหมในราคาหุนละ 1.20
บาท มีกําหนดเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จใน 1 ป (วันที่ 26 เมษายน 2554) ทั้งนี้ ไดกําหนดหามมิใหผูถือหุนเดิมที่ทําการซื้อหุนจากการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ในราคาหุนละ 1.00 บาท จําหนายหุนที่ซื้อมาเปนเวลา 6 เดือน
/2 - ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ไดมีมติใหดําเนินการขยายระยะเวลาขายหุนเพิ่มทุนสวนที่ยังไมรับ
การจัดสรรจํานวน 256,200,000 หุน ตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป โดยกําหนดราคาเสนอขายไมนอยกวาที่เคยอนุมัติไว ทั้งนี้ในเดือน
มิถุนายน 2554 บริษัทไดดําเนินการขายหุนดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหม ในราคาหุนละ 1.50 บาท (มีสวนเกินมูลคาหุน
หุนละ 1.40 บาท) รวมเปนเงินคาหุนทั้งสิ้น 384,300,000 บาท บริษัทรับชําระคาหุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลวในเดือนมิถุนายน 2554
/2 - ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย สงผลใหทุนจดทะเบียนลดลงจาก 360,000,000 บาท เหลือ 305,000,000 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจาก 305,000,000 บาท เปน 373,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.10 บาท จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering : RO) จํานวน 120,000,000
หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท บริษัทไดรับชําระคาหุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว สงผลให ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนชําระ
แลวเทากับ 317,000,000 บาท หุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจํานวน 560,000,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนครั้งแรก
(Initial Public Offering : IPO)
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0.53%
3.16%
-1.99%
47.31%
0.06%
47.38%
100.00%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแลว
ป 2552 (ปรับปรุง
ป 2553
ป 2554
ใหม)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวม /
สอบทานแลว
งวด 9 เดือน ป 2555
ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายสินคา - สุทธิ
รายไดจากการขายนํามันไบโอดีเซล
1,664.66 65.56% 1,851.55 70.54% 3,113.90 57.41% 2,518.78 68.95%
รายไดจากการขายนํามันดีเซลหมุนเร็ว
758.44 29.87%
583.45 22.23% 1,149.62 21.20%
673.43 18.43%
รายไดจากการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ /1
36.87
1.45%
67.70
2.58%
78.60
1.45%
17.53
0.48%
รายไดจากการขายกาซปโตรเลียมเหลว /2
0.00
0.00%
117.14
4.46% 1,055.85 19.47%
366.28 10.03%
รายไดจากการขายวัตถุดิบและผลพลอยได
79.07
3.11%
4.98
0.19%
26.01
0.48%
71.06
1.95%
รวมรายไดจากการขายสินคา 2,539.04 100.00% 2,624.82 100.00% 5,423.98 100.00% 3,647.08 99.83%
รายไดจากการใหบริการ/3
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
6.18
0.17%
รวมรายได 2,539.04 100.00% 2,624.82 100.00% 5,423.98 100.00% 3,653.26 100.00%
ตนทุนขาย /3
2,418.86 95.27% 2,504.05 95.40% 5,192.51 95.73% 3,463.06 94.79%
ตนทุนบริการ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5.83
0.16%
รวมตนทุนขายและบริการ 2,418.86 95.27% 2,504.05 95.40% 5,192.51 95.73% 3,468.89 94.95%
กําไรขั้นตน
120.18
4.73%
120.77
4.60%
231.47
4.27%
184.37
5.05%
รายไดอืน/4
3.07
0.12%
2.91
0.11%
7.34
0.14%
13.72
0.38%
กําไรกอนคาใชจาย
123.25
4.85%
123.68
4.71%
238.81
4.40%
198.09
5.42%
คาใชจายในการขาย
23.34
0.92%
38.68
1.47%
104.02
1.92%
51.39
1.41%
คาใชจายในการบริหาร
36.20
1.43%
41.64
1.59%
56.09
1.03%
55.76
1.53%
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
63.71
2.51%
43.36
1.65%
78.70
1.45%
90.94
2.49%
ตนทุนทางการเงิน
9.58
0.38%
15.03
0.57%
17.58
0.32%
21.33
0.58%
กําไรกอนภาษีเงินได
54.13
2.13%
28.33
1.08%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
6.66
0.26%
1.42
0.05%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
กําไรสุทธิสําหรับป
47.47
1.87%
26.91
1.03%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
47.47
1.87%
26.91
1.03%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
47.46
1.87%
26.91
1.03%
63.01
1.16%
69.76
1.91%
สวนทีเปนของสวนไดเสียทีไมมีอํานาจควบคุม
0.01
0.00
(1.89)
(0.15)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) /5
0.02
0.01
0.02
0.02
มูลคาหุนสามัญทีตราไว (บาท/หุน)
0.10
0.10
0.10
0.10
จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน)
2,500.00
2,793.80
3,050.00
3,170.00
ปรับปรุงกําไรสุทธิเปนขอมูลเต็มป (Annualize) และคํานวณการปรับฐานจํานวนหุนสามัญหลังเสนอขาย IPO (Fully Dilute)
กําไรตอหุน-Fully Dilute (บาท/หุน)/6
0.02
มูลคาหุนสามัญทีตราไว (บาท/หุน)
0.10
จํานวนหุนสามัญ-หลังเสนอขาย IPO (ลานหุน)
3,730.00
หมายเหตุ :
/1 : บริษัทเริ่มมีรายไดจากการขายกาซปโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ป 2553 และไดหยุดดําเนินธุรกิจแลวในเดือนเมษายน 2555 เพื่อให
บริษัทมุงเนนการจําหนายไบโอดีเซล ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทเปนสําคัญ
/2 : วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได ประกอบดวย น้ํามันปาลม กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) และกรดไขมัน (Free Fatty Acid)
/3 : รายไดจากการใหบริการและตนทุนบริการเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ป 2555 จํานวน 6.18 ลานบาท เปนรายไดบริการและตนทุนบริการงวด
สุดทายจากธุรกิจการรับเหมากอสรางของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยรายไดที่เกิดขึ้นเปนไปตามสัญญา
จางการปรับปรุงโรงเรียนแหงหนึ่งในป 2553 ที่เกิดขึ้นกอนวันที่บริษัทเขาดําเนินการซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด และจะไม
มีรายไดจากการใหบริการและตนทุนบริการนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
/4 : รายไดอื่น ไดแก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน รายไดดอกเบี้ยรับ เปนตน
/5 : กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด
/6 : กําไรตอหุน-Fully Dilute คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิเต็มป (Annualize) ของงวดบัญชีป 2555 ซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิสวนที่เปนของ
บริษัทใหญงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดหลังเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนที่
เรียบรอยแลว ทั้งนี้กําไรสุทธิเต็มป เทากับ 93.01 ลานบาท (69.76 x (4/3) = 93.01)
** : บริษัทเริ่มมีรายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแลว
งบกระแสเงินสด
2552
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบ กําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
คาเผื่อ/(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการลดราคาสินคาและสินคาที่เคลื่อนไหว
ชา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําจายคาสินคา
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาทรัพยสิน
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจํารับลวงหนาคาสินคา
เงินประกันผลงานกอสราง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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2553

2554

งบการเงิน
รวม / สอบ
ทานแลว
9 เดือนแรก
ป 2555

54.13

28.33

61.12

69.61

31.14
2.43
(12.98)
9.58
84.30

48.71
(1.15)
15.03
90.92

50.90
0.01
0.36
(0.25)
17.58
129.74

40.24
(2.42)
0.16
0.002
(0.16)
21.33
128.76

(77.28)
(33.37)
21.52
2.42
1.45
(0.72)
0.003
-

(178.66)
(58.46)
(10.11)
(1.61)
0.00

96.04
(17.10)
2.39
(9.32)
(9.23)

33.02
17.78
7.59
(24.30)
8.36

(76.54)
(27.71)
2.11
(15.02)
0.26
(118.57)
(9.02)
(8.06)

100.07
(29.04)
14.76
25.34
(46.76)
(15.62)
(0.21)

5.49
(9.67)
13.48
6.78
208.61
(17.35)
(2.82)

(69.65)
(64.82)
(26.04)
53.61
(6.41)
57.90
(20.99)
(0.30)

(135.64)

(62.59)

188.43

36.61

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (ตอ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแลว
งบกระแสเงินสด
2552
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลอื่น
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากผูมีสวนเสียไดเสียแตไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยจากการ
ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย
เงินทดรองจายคาซื้อที่ดิน
ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้ตามสัญญาแฟคเตอริ่งลดลง
รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
จายเงินปนผล
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
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งบการเงิน
รวม / สอบ
ทานแลว
9 เดือนแรก
ป 2555

2553

2554

(52.32)
-

(0.37)
-

(0.44)
0.38
(10.63)
(60.00)
(4.01)
(50.25)
-

(80.07)
(123.06)
133.30
60.00
(75.36)

(170.53)
1.50
(221.36)

(48.39)
0.12
(48.64)

33.91
(13.79)
(439.51)
(544.34)

(0.63)
(715.04)
0.38
(800.48)

151.12
54.00
140.00
(16.25)
(0.24)
328.63
(28.37)
31.97
3.61

4.54
80.80
(54.00)
(34.18)
(75.00)
248.80
170.97
59.73
3.61
63.34

(2.31)
(80.80)
30.60
183.18
0.24
(2.57)
(38.77)
384.30
473.87
117.96
63.34
181.30

271.03
85.17
(115.77)
406.81
0.01
(36.27)
(85.40)
180.00
705.58
(58.29)
181.30
123.02

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

2552

2553

2554

9 เดือนแรก
ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

0.74

1.12

1.19

0.72

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

0.40

0.75

0.68

0.42

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

เทา

(0.54)

(0.22)

0.66

0.08

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทา

28.47

12.21

22.57

26.87*

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

12.65

29.48

15.95

13.40

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

เทา

30.85

19.06

30.57

27.22*

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วัน

11.67

18.89

11.78

13.23

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

เทา

39.53

33.65

45.52

61.50*

ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

9.11

10.70

7.91

5.85

Cash cycle

วัน

15.21

37.67

19.82

20.77

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน

%

4.73%

4.60%

4.27%

5.05%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

2.51%

1.65%

1.45%

2.49%

อัตรากําไรอื่น

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

%

-212.90%

-144.35%

239.43%

40.26%

อัตรากําไรสุทธิ

%

1.87%

1.03%

1.16%

1.91%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

%

15.13%

6.15%

8.10%

8.77%*

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

%

7.80%

2.95%

4.51%

4.59%*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

%

19.53%

14.63%

14.05%

10.09%*

อัตราการหมุนของสินทรัพย

เทา

4.17

2.88

3.88

2.40*

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

1.23

0.99

0.72

1.11

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เทา

(12.46)

(3.07)

11.72

2.72

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis

เทา

0.73

0.40

(0.39)

(0.04)

อัตราการจายเงินปนผล/1
%
158.03%
100.52%
92.60%
0.00%
หมายเหตุ :
* : - ปรับปรุงการคํานวณเปนอัตราสวนเต็มป (Annualize) เพื่อใหสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตได
/1 : - ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท (เปนการจายปนผลจากกําไรสะสมสวนที่ไดรับ BOI จํานวน 5,400,000
บาท และสวนที่ไมไดรับ BOI จํานวน 69,600,000 บาท)
- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติจายปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.028 บาท คิดเปนเงินปน
ผลจายทั้งสิ้นจํานวน 85,400,000 บาท โดยแบงเปนการจายจากผลการดําเนินงานป 2553 จํานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจาก
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
ผลการดําเนินงานป 2554 จํานวนเงิน 58,351,086.73 บาท (เปนการจายปนผลจากกําไรสะสมสวนที่ไดรับ BOI จํานวน 74,250,437.95
บาท และ กําไรสะสมสวนที่ไมไดรับ BOI จํานวน 11,149,562.05 บาท)

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B2,B3,B4,B5) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยสําหรับธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว บริษัทไดเริ่ม
ธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ป 2553 และไดหยุดดําเนินธุรกิจแลวในเดือนเมษายน ป 2555 เพื่อใหบริษัทมุงเนนการจําหนายไบโอ
ดีเซล ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผูคาน้ํามันที่ปริมาณการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแต 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ลานลิตรขึ้นไป) กลุมลูกคาหลัก
ของบริษัท ไดแก ผูคาน้ํามันรายใหญในประเทศ ไดแก ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 และ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา 10 (ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปละตั้งแต 30,000 เมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 100,000 เมตริกตัน หรือไมถึง 50,000 เมตริกตัน สําหรับผูที่ทําการคากาซ
ปโตรเลียมเหลว)
นอกจากนี้บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยแลว
2
บริษัท สําหรับดําเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 4 โครงการ ไดแก บริษัท
อีเอ โซลา จํากัด และบริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด โดยจะจัดตั้งบริษัทยอย 1 บริษัท ตอ 1 โครงการ ทั้งนี้ โครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทรวม 4 โครงการ จะมีขนาดกําลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต เพื่อจําหนายไฟฟา
ใหแกการไฟฟาของภาครัฐบาล ปจจุบันบริษัทยอย (บริษัท อีเอ โซลา จํากัด) เริ่มมีรายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา ทั้งนี้ ผลการดําเนินงาน
ใน 3 ปที่ผานมา จนถึงงวด 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนรายไดจากการดําเนินธุรกิจจากสินคา 5
ประเภท ไดแก
1) รายไดจากการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล
2) รายไดจากการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
3) รายไดจากการจําหนายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
4) รายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) (เริ่มมีรายไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2553 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2555) และ
5) รายไดจากการจําหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
สําหรับรายไดจากการขายสินคาทั้ง 5 ประเภทตามที่กลาว ในป 2552 – ป 2554 เทากับ 2,539.04 ลานบาท
2,624.82 ลานบาท และ 5,423.98 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและ
บริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 3,647.08 ลานบาท
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมในชวง 3 ปที่ผานมา การแขงขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโนมการแขงขันที่
รุนแรง และปริมาณการใชไบโอดีเซลอางอิงกับนโยบายภาครัฐ โดยในชวงตนป 2552 ปริมาณการใชไบโอดีเซลมีการเติบโต
ขึ้นอยางมากซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับผลจากนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุนการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B5) อยางไรก็ตามในชวงครึ่งปหลังของป 2552 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมี
ปริมาณการใชถดถอยลง สวนหนึ่งเกิดจากการไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษในชวง Low Season ซึ่งโดยปกติแลวในรอบ
1 ป ชวงการขายไบโอดีเซลจะมีชวง Low Season เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะอยูในภาคการขนสง
การกอสราง ซึ่งฤดูฝนจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเหลานี้ จึงทําใหปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลง
ไปดวย ประกอบกับภาครัฐใหการสนับสนุนการใชกาซธรรมชาติ (NGV) ทําใหภาพรวมของปริมาณการใชน้ํามันดีเซลทั้ง
ประเทศลดลง
ในป 2553 ภาวะอุตสาหกรรมของไบโอดีเซลยังคงมีความผันผวน และมีผูผลิตรายใหญเขามาในตลาดมากขึ้น
สงผลใหอุปทานในตลาดมีสูงขึ้น และมีการแขงขันดานราคาขายในตลาดสูง นอกจากนี้ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2553
เกิดภาวะผลผลิตน้ํามันปาลมตกต่ําเนื่องจากเหตุการณอุทกภัยในภาคใต ผลผลิตที่ออกสูตลาดมีนอยกวาที่คาดการณ
ไว ทําใหสตอคสํารองของน้ํามันปาลมลดลงอยางมากในปลายป 2553
ในป 2554 มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนไบโอดีเซลเนื่องจากน้ํามันปาลมที่ใชในการ
บริโภคขาดแคลน ไมเพียงพอตอการจําหนายในประเทศและมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลมีการยกเลิกการสนับสนุนการ
ใชไบโอดีเซลเพื่อผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5* และ B3* คงเหลือแตการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2* ในชวงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ป 2554 ซึ่งทําใหความตองการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเปนอยางมาก ตอมาในชวงตนเดือน
พฤษภาคม ปเดียวกันรัฐบาลไดมีการประกาศการเพิ่มสัดสวนการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปน B4*
หมายเหตุ : * น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอยละ 2 กับ
น้ํามันดีเซล รอยละ 98
* น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอยละ 3 กับ
น้ํามันดีเซล รอยละ 97
* น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอยละ 4 กับ
น้ํามันดีเซล รอยละ 96
* น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอยละ 5 กับ
น้ํามันดีเซล รอยละ 95

สําหรับแนวโนมในป 2555 นับเปนปที่มีปจจัยบวกสําหรับธุรกิจไบโอดีเซล เนื่องจากมีผูผลิตไบโอดีเซลบางรายใน
ตลาดหยุดการดําเนินธุรกิจ (ขอมูลจากผูบริหารบริษัทแจงวา ผูผลิตไบโอดีเซล 3 ราย ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 650,000 ลิตร
ตอวัน ไดหยุดดําเนินการผลิตแลวในปจจุบัน) ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน
10 ป (ป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) ของภาครัฐบาลที่มีเปาหมายในการสนับสนุนการใชไบโอดีเซลมากขึ้นเพื่อทดแทนการ
ใชน้ํามันดีเซล
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายสินคาและรายไดรวม
รายไดจากการขายสินคาของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เทากับ 2,539.04 ลานบาท 2,624.82
ลานบาท และ 5,423.98 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.78 ในป 2553 และรอยละ 118.07 ในป 2554
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ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายไดจากการขาย (Compounded Annual Growth Rate:CAGR) เทากับ
รอยละ 46.16 เนื่องมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายน้ํามันไบโอดีเซลเปนหลัก อีกทั้งบริษัทเริ่มมีรายไดจาก
การจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวในปลายป 2553 และสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัท
ยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 3,647.08 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2554 ที่เทากับ 4,112.97 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 11.33 สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว ที่ทางบริษัทไดหยุดดําเนินธุรกิจไป
ตั้งแตเดือนเมษายน ป 2555 ที่ผานมา โดยมีมูลคาการจําหนายลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเทากับ 430.40
ลานบาท รองลงมาคือ บริษัทมีมูลคาการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเทากับ
289.36 ลานบาท
รายไดจากการขายสินคา
ประเภทรายได
รายไดจากการขายสินคา
1. น้ํามันไบโอดีเซล
2. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
4. กาซปโตรเลียมเหลว
5. วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
รวมรายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รายไดรวม

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

1,664.66
758.44
36.87
79.08
2,539.04
3.07
2,542.12

65.56
29.87
1.45
3.11
99.88
0.12
100.00

1,851.55
583.45
67.70
117.14
4.98
2,624.81
2.92
2,627.73

70.54
22.23
2.58
4.46
0.19
99.89
0.11
100.00

3,113.90
1,149.61
78.60
1,055.85
26.01
5,423.98
7.34
5,431.32

57.41
21.20
1.44
19.47
0.48
99.86
0.14
100.00

งวด 9 เดือน ป 2555
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55
ลานบาท
%
2,518.78
673.42
17.53
366.28
71.06
3,647.08
6.18
13.72
3,666.98

68.69
18.36
0.48
9.99
1.94
99.46
0.17
0.37
100.00

เมื่อพิจารณาสัดสวนรายไดจากการขายสินคา บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล คิดเปน
สัดสวนมากกวารอยละ 50 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่น ๆ โดยรายไดจากการขายน้ํามันไบโอเซล ในชวงป
2552 ป 2553 และ ป 2554 เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องจาก 1,664.66 ลานบาท เปน 1,851.55 ลานบาท และ 3,113.90 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยในชวงป 2553 รายไดจากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นแมวาจะมีปริมาณการขายที่ลดลง สาเหตุสําคัญ
เกิดจากราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ โดยราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 11 เมื่อเทียบกับชวงป 2552 และ
ในชวงป 2554 สาเหตุของรายไดจากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไบโอดีเซลเปนสําคัญ โดยปริมาณการ
ขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 52 เมื่อเทียบกับชวงป 2553
ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 2,539.04 ลานบาท จากการขายสินคา 4
ประเภท โดยมีสัดสวนรายได ไดแก รายไดจากน้ํามันไบโอดีเซลคิดเปนสัดสวนรอยละ 65.56 รายไดจากน้ํามันดีเซลหมุน
เร็วคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.87 รายไดจากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.45 และรายไดจากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑพลอยได คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.11 ของรายไดรวม
ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 2,624.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากป 2552 คิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ 3.78 โดยบริษัทมีรายไดจากสินคา 5 ประเภท เนื่องจากบริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจขายกาซ
ปโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ป 2553 โดยมีสัดสวนรายได ไดแก รายไดจากไบโอดีเซลคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.54
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รายไดจากน้ํามันดีเซลหมุนเร็วคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.23 รายไดจากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.58 รายได
จากกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.46 และรายไดจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.19 ของรายไดรวม โดยที่มีรายไดจากการจําหนายไบโอดีเซลเติบโตคิดเปนรอยละ 11.27 นอกจากรายได
จากการขายสินคาที่เติบโตขึ้นจากบริษัทมีรายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียมแลว
รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นยังมี
สาเหตุมาจากราคาขายเฉลี่ยของไบโอดีเซลในป 2553 เทากับ 35.16 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาป 2552 ที่เทากับ 28.92
บาทตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 21.60 ในขณะที่รายไดจากการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเนื่องมาจาก
มีปริมาณการใชน้ํามันดีเซล B5 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล เนื่องจากปญหาผลผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ขาดแคลน
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 5,423.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากป 2553 คิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ 118.07 ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากสินคาทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
ขายไบโอดีเซล กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนหลัก โดยมีสัดสวนรายได ไดแก รายไดจากไบโอดีเซลคิด
เปนสัดสวนรอยละ 57.41 รายไดจากน้ํามันดีเซลหมุนเร็วคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.20 รายไดจากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.44 รายไดจากกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.47 และรายไดจากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑพลอยได คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.48 ของรายไดรวม โดยที่มีรายไดจากการจําหนายไบโอดีเซลเติบโตคิดเปน
รอยละ 68.18 เนื่องมาจากราคาขายตอหนวยที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รายไดจากการจําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลวเติบโตคิดเปนรอยละ 801.36 เนื่องจากเปนการรับรูรายไดเต็มป และรายไดจากการจําหนายน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วเติบโตคิดเปนรอยละ 97.04
สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาเทากับ 3,647.08 ลานบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป 2554 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 11.33 โดยสาเหตุสําคัญของการลดลงดังกลาวเกิดจาก บริษัท
มีรายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวลดลงคิดเปนมูลคาเทากับ 430.40 ลานบาท หรือรอยละ 54.02 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการ
เลิกดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภายในเดือนเมษายน 2555 เพื่อใหบริษัทมุงเนนการจําหนายไบโอ
ดีเซลซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท เนื่องจากการคากาซปโตรเลียมเหลวของบริษัทอยูในชวงเริ่มดําเนินการศึกษาธุรกิจ
ซึ่งมีอัตราการทํากําไรในอัตราที่ต่ํามาก ตองใชบุคลากรในการดําเนินงานคอนขางมาก และตองใชงบลงทุนสูงในการ
แขงขันในระยะยาว รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องนโยบายของภาครัฐ ทําใหแนวโนมรายไดในป 2555 บริษัทและบริษัทยอย
ลดลงอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากจะไมมีรายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวตั้งแตเดือนเมษายนป 2555 เปนตนไป
สาเหตุสําคัญรองลงมาไดแก บริษัทมีรายไดจากการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วลดลงจากเดิมคิดเปนมูลคาเทากับ
289.36 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.05 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้ง
ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีการพิจารณาขออนุมัติระงับการทําธุรกิจขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน (บริษัทของคุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (รวมถึงบริษัทในเครือญาติ) ซึ่งคุณวุฒิเลิศฯ เปนผูถือหุนของบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท) นอกจากนี้ในชวงที่ผานมา ธุรกิจน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมีการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง ทําให
ในชวงที่ผานมาบางเดือนบริษัทไมมียอดการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
อยางไรก็ตาม ในชวง 9 เดือนของป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 10.30 โดยสัดสวนรายไดจากการขายไบโอดีเซลคิดเปนรอยละ 68.69 ของรายไดจากการขายทั้งหมด นอกจากนี้
บริษัทยังมีรายไดจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 508.35 โดยสาเหตุที่สําคัญ
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ของการเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากบริษัทมีการจําหนายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากในชวงป
2555 บริษัทวิเคราะหตัวเลขทางการเงินแลว พบวา ในระหวางชวงที่กําลังปรับปรุงสายการผลิตเพื่อใหไดประสิทธิภาพใน
สวนของการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) ใหดีขึ้นกวาเดิมนั้น บริษัทสามารถจําหนายกลีเซอรีนดิบ (Crude
Glycerine) ในระหวางชวงเวลาดังกลาว โดยสามารถทําอัตรากําไรไดดีกวาการจําหนายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดยคาดวา
ภายหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แลว
จะสามารถทําอัตรากําไรจากการจําหนายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได
เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองระบายกลีเซอรีนดิบออกในชวงที่ผานมา เนื่องจากถังบรรจุเพื่อ
จัดเก็บมีความจุในปริมาณที่จํากัด
รายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
รายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เทากับ 79.08
ลานบาท 4.98 ลานบาท 26.01 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายได
จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได เทากับ 71.06 ลานบาท สําหรับรายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
พลอยได มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางรายละเอียดประเภทรายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
ประเภทรายไดจากการขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑพลอยได
รายไดจากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑพลอยได
1. รายไดจากการขายกรดปาลม*
2. รายไดจากการขายกลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine)
3. รายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบ
4. รายไดจากการขายน้ํามันปาลม
(สเตียรีน)
5. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑพลอยได

ป 2552
ลานบาท

ป 2553
%

ลานบาท

งวด 9 เดือน ป 2555
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55
ลานบาท
%

ป 2554
%

ลานบาท

%

13.88
5.78

17.55
7.31

2.99
1.99

60.13
39.87

26.01

100.00

70.93

99.82

19.39
40.03

24.52
50.61

-

-

-

-

-

-

79.08

100.00

4.98

100.00

26.01

100.00

0.13
71.06

0.18
100.00

รายไดจากการขายกรดปาลม ที่เกิดขึ้นในชวงป 2552 – 2553 โดยเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการขายกรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA) โดยที่ผานมากอนการขยายกําลังการผลิตในสวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
ในกระบวนการผลิตบริษัทจะไดกรดไขมันปาลม PFAD (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) นอยมาก เนื่องจาก PFAD
จะเกิดในชวงการผลิตจากน้ํามันปาลมดิบ (CPO) มาเปนน้ํามันปาลมดิบกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) โดยในภายหลังเมื่อบริษัท
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนํา FFA และ PFAD กลับมาใชในการผลิตไบโอดีเซลได นับตั้งแตชวงตนป 2554
บริษัทจึงไมมีรายไดจากการขายกรดปาลมอีกตอไป
ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายน้ํามันปาลม (สเตียรีน) และน้ํามันปาลมดิบ มีมูลคาเทากับ 40.02 ลาน
บาท และ 19.39 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนมูลคาที่สูงเมื่อเทียบกับปอื่น ๆ สาเหตุดังกลาวเกิดจากในชวงกลางป 2552
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมประสบปญหาสถานการณราคาปาลมมีแนวโนมลดลง ขณะที่บริษัทมีวัตถุดิบคงคางในคลังเปน
จํานวนมาก เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงในสถานการณดังกลาว ทางบริษัทจึงตัดสินใจระบายวัตถุดิบในคลังออก
บางสวน เพื่อลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนในวัตถุดิบคงคลังที่อาจเกิดขึ้นในชวงดังกลาว แตหลังจากป 2552 บริษัทไมมี
การจําหนายวัตถุดิบ 2 ประเภทดังกลาวแตอยางใด
ทั้งนี้ สาเหตุที่ในชวงป 2554 และ 9 เดือน ป 2555 บริษัทมีแนวโนมการจําหนายกลีเซอรีนดิบ (Crude
Glycerine) สูงขึ้น เนื่องจากที่ผานมา บริษัทพบวา การขายในรูปกลีเซอรีนดิบ สามารถสรางอัตราการทํากําไรใหกับบริษัท
ไดดีกวาการขายในรูปกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) เนื่องจากในกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังมีจุดที่ตอง
ปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหดีขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนและสรางอัตราการทํากําไรใหดีขึ้นจาก
เดิม โดยแนวโนมการจําหนายกลีเซอรีนดิบคาดวา อาจจะลดนอยลงจากเดิมภายหลังที่บริษัทสามารถดําเนินการผลิตใน
สายการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ไดอยางเต็มรูปแบบแลว ซึ่งขณะนี้ในกระบวนการผลิตอยูระหวางการปรับปรุงและทดสอบ
ระบบ (Commissioning) เพื่อรอการผลิตใหไดประสิทธิภาพอยางเต็มรูปแบบตอไป ประกอบกับการขายกลีเซอรีนดิบที่
เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา สวนหนึ่งเกิดจากปริมาณที่จัดเก็บไวเริ่มเต็มถัง บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองระบายสต็อก
สินคาออกไปเพื่อลดตนทุนการจัดเก็บและเปนชองทางบริหารเงินทุนหมุนเวียน
รายไดจากการใหบริการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ป 2555 จํานวน 6.18 ลานบาท ซึ่งเปน
รายไดงวดสุดทายจากธุรกิจการรับเหมากอสรางของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ในฐานะบริษัทยอยของบริษัท โดยเปน
รายไดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจางการปรับปรุงโรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งรับงานมาตั้งแตป 2553 ที่เกิดขึ้นกอนวันที่บริษัทเขา
ดําเนินการซื้อหุนสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด และบริษัทจะไมมีรายไดจากการใหบริการนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทในป 2552 – ป 2554 เทากับ 3.07 ลานบาท 2.91 ลานบาท และ 7.34 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.12 รอยละ 0.11 และรอยละ 0.13 ของรายไดรวมตามลําดับ สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555
บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 13.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.37 ของรายไดรวม ทั้งนี้รายไดอื่น ประกอบดวย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน รายไดดอกเบี้ย และรายไดจากการขายเศษวัสดุ เปนตน
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เทากับ 2,418.86 ลานบาท 2,504.05 ลานบาท และ
5,192.51 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.27 รอยละ 95.40 และรอยละ 95.73 ของรายไดจากการขาย
ตามลําดับ สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดมีการเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากในป 2553 ตนทุนราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของป 2553 ทําใหตนทุนขายไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเริ่มดําเนินธุรกิจ
กาซปโตรเลียมในปลายป 2553 เพื่อการขยายชองทางธุรกิจใหม ทําใหมีตนทุนกาซปโตรเลียมที่สูงจากการเริ่มดําเนินธุรกิจ
ในชวงแรก และในสวนตนทุนขายของป 2554 ที่มีสัดสวนสูงขึ้นสืบเนื่องมากจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในชวงตนป
2554 สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 มีตนทุนขายเทากับ 3,463.06 ลานบาท และตนทุนบริการการรับจางปรับปรุง
โรงเรียนแหงหนึ่งของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เทากับ 5.83 ลานบาท รวมเปนตนทุนขายและบริการ 3,468.89 ลานบาท
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หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 94.95 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ คิดเปนสัดสวนตนทุนขายที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่มีมูลคาตนทุนขายเทากับ 3,933.92 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 95.65
กําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยป 2552 – ป 2554 เทากับ 120.18 ลานบาท 120.77 ลานบาท และ 231.47
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.73 รอยละ 4.60 และรอยละ 4.27 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งมี
แนวโนมลดลงจากสัดสวนตนทุนขายที่สูงขึ้น สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 184.38 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.05 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวาในปที่ผานมา
สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากบริษัทมีรายไดจากการจําหนายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ในระหวางชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งรายไดจากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการจําหนายกลีเซอรีนดิบ
ดังกลาวสามารถสรางอัตราการทํากําไรใหกับบริษัทไดดีกวาการจําหนายในรูปของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ในชวงที่เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังไมสามารถผลิตไดเต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทอยูระหวางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
นอกจากนี้ หากพิจารณารายไดและตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล และประเภทธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลว
สามารถแสดงได ดังนี้
ประเภทรายได

ป 2552
ลานบาท

ธุรกิจผลิตและจําหนายไบโอดีเซล
(รวมวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได)
- รายไดจากการขาย
- ตนทุนขาย
- กําไรขั้นตน
ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
- รายไดจากการขาย
- ตนทุนขาย
- กําไรขั้นตน
รายไดบริการ (บริษัทยอย)
- รายไดจากการบริการ
- ตนทุนบริการ
- กําไรขั้นตน
รวมรายไดจากการขาย

ป 2553
%

2,539.04 100.00
2,418.86 95.27
120.18
4.73
-

-

2,539.04 100.00

ป 2554

งวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55
ลานบาท
%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

2,507.68
2,398.85
108.82

95.54
91.39
4.15

4,368.13
4,201.89
166.24

80.53
77.47
3.07

3,280.80
3,118.48
162.32

89.80
85.36
4.44

117.14
105.20
11.94

4.46
4.01
0.45

1,055.85
990.62
65.23

19.47
18.26
1.20

366.28
344.58
21.70

10.03
9.43
0.59

100.00

6.18
5.83
0.35
3,653.26

0.17
0.16
0.01
100.00

2,624.82
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รายไดจากการขายและตนทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ สามารถแสดงรายละเอียด ไดดังนี้
ผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซล
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

ป 2552
รายได

758,439,210
36,870,394

วัตถุดิบและผลพลอยได

79,075,742
-

ผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซล
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลพลอยได
กาซปโตรเลียมเหลว

ผลิตภัณฑ

อัตรากําไรขั้นตน (%)

2,348,460,848

111,508,087

4.53

70,403,260
-

8,672,482
-

10.97
-

ป 2553
รายได
1,851,545,258

ตนทุนขาย

กําไรขั้นตน

อัตรากําไรขั้นตน (%)

2,395,690,566

107,006,668

4.28

4,976,364

3,161,696

1,814,667

36.47

117,141,179

105,197,390

11,943,789

10.20

8,099,700

6.91

583,454,542
67,697,433

หัก คาขนสง
หัก คานายหนา
กาซปโตรเลียมเหลว (หลังหักคา
ขนสงและคานายหนา)

กําไรขั้นตน

1,664,659,332

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

กาซปโตรเลียมเหลว

ตนทุนขาย

3,307,781
536,308
117,141,179

109,041,479
ป 2554

รายได

ตนทุนขาย

กําไรขั้นตน

อัตรากําไรขั้นตน (%)

น้ํามันไบโอดีเซล

3,113,904,233

2,978,390,839

135,513,395

4.35

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

1,149,614,791

1,137,883,790

11,731,000

1.02

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

78,597,977

74,135,269

4,462,708

5.68

วัตถุดิบและผลพลอยได

26,011,992

11,475,246

14,536,746

55.88

1,055,853,516

990,624,167

65,229,349

6.18

19,772,730

1.87

กาซปโตรเลียมเหลว
หัก คาขนสง

33,592,795

หัก คานายหนา
กาซปโตรเลียมเหลว (หลังหักคา
ขนสงและคานายหนา)

11,863,825
1,055,853,516

1,036,080,786
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ผลิตภัณฑ
น้ํามันไบโอดีเซล

รายได
2,518,781,647

ชวง 9 เดือน ป 2555
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
2,417,520,314
101,261,333

อัตรากําไรขั้นตน (%)
4.02

673,424,343

666,470,366

6,953,977

1.03

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

17,533,400

12,828,261

4,705,139

26.84

วัตถุดิบและผลพลอยได

71,058,855

21,661,388

49,397,467

69.52

366,282,657

344,580,822

21,701,835

5.92

7,268,318

1.98

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

กาซปโตรเลียมเหลว
หัก คาขนสง
หัก คานายหนา
กาซปโตรเลียมเหลว (หลังหักคา
ขนสงและคานายหนา)

11,040,751
3,392,766
366,282,657

359,014,339

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เทากับ 59.54 ลานบาท 80.32
ลานบาท และ 160.10 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.34 รอยละ 3.06 และรอยละ 2.95 ของรายไดรวม
ตามลําดับ โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2553 มี
การแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมทําใหปริมาณการขายสินคาของบริษัทลดลง สงผลใหบริษัทมีคาใชจายคงที่ตอหนวย
สูงขึ้น ทั้งในสวนของคาเสื่อมราคาและคาใชจายเรื่องพลังงานในการผลิต นอกจากนี้ในปลายป 2553 บริษัทอยูในชวงเริ่ม
ดําเนินธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลวทําใหมีคาใชจายในการขายในสวนของคาขนสงกาซปโตรเลียมเหลวเนื่องจากบริษัท
จางรถขนสงภายนอก (บริษัท อาร.เอ.โลจิสติคส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน) และคานายหนาใหตัวแทนขายกาซ
ปโตรเลียมเหลว (บริษัท สตาร แกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน) เพื่อประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท
ทั้งหมด สงผลใหคาใชจายในการขายสูงขึ้น ในสวนของคาใชจายการบริหารในป 2553 เพิ่มขึ้นเนื่องมากจากเงินเดือนที่เพิ่ม
สูงขึ้น และสําหรับป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายสูงขึ้นจากคาขนสงของไบโอดีเซล และคาขนสง คาจัดเก็บสินคา
และคาคอมมิชชั่นของกาซปโตรเลียมเหลว สวนคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในป 2554 เกิดจากคาธรรมเนียมใน
การศึกษาระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดลําปาง
(คาธรรมเนียม 2 โครงการรวม 3.00 ลานบาท) และเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัท
และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 107.15 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 2.94 ของ
รายไดรวม โดยในชวงเดียวกันของป 2554 บริษัทมีมูลคาคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 114.99 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนเทากับรอยละ 2.79 ของรายไดรวม ทั้งนี้ ในชวงป 2555 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสวนของการยกเลิก
ดําเนินธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 2 ป 2555 ทําใหบริษัทมีคาขนสงและคานายหนาที่จายเปนคาใชจายใน
ธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวลดลงไป โดยสามารถพิจารณาไดจากมูลคาคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลงจาก 114.99
ลานบาท เปน 107.15 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 และ 2555 ตามลําดับ สําหรับคาใชจายใน
การขายที่ทางบริษัทจายในสวนธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหกับบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ในการขนสงและเปน
คานายหนาในการเปนตัวแทนขายกาซปโตรเลียมเหลวลดลงจาก 25.30 ลานบาท เหลือ 14.43 ลานบาท สําหรับชวง
เดียวกันของป 2554 และ 2555 ตามลําดับ
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ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เทากับ 9.58 ลานบาท 15.03 ลานบาท และ
17.58 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.38 รอยละ 0.57 และรอยละ 0.32 ของรายไดรวมตามลําดับ
เนื่องจากบริษัทมียอดภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นโดยในป 2553 บริษัทมีตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการที่บริษัทมีเงิน
กูยืมระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใชในการลงทุนขยายโรงงานในสวนกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดย
ในชวงปลายป 2552 บริษัททยอยเบิกเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจนครบ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะ
ยาวในชวงป 2552 ประมาณ 140.00 ลานบาท ดังนั้นในชวงป 2553 บริษัทจึงรับรูภาระดอกเบี้ยจายจากวงเงินสินเชื่อที่เบิก
ครบถวนแลวตั้งแตตนป ประกอบกับในป 2553 สถาบันการเงินไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้น และในป
2554 บริษัทและบริษัทยอยมีการใชวงเงินกูยืมระยะสั้นมากขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขายสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงมีการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับใชในการขยายกําลังการผลิตของโรงงานในสวนของการซื้อ
เครื่องจักรผลิตน้ํามันปาลมดิบ เครื่องจักรผลิตกลีเซอรีน และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (PFAD
Esterification) สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเทากับ 21.33 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนเทากับรอยละ 0.58 ของรายไดรวม โดยตนทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน โดยในชวง
เดียวกันป 2554 มีมูลคาตนทุนทางการเงินเทากับ 12.47 ลานบาท สาเหตุสําคัญเกิดจากในชวงป 2555 ที่ผานมา บริษัทมี
การเบิกใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ
449.38 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มียอดคงคางเทากับ 178.36 ลานบาท สาเหตุดังกลาวเกิดจาก
บริษัทมีการเบิกใชเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนําไปใชหมุนเวียนในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดแก
การนําเงินไปวางค้ําประกันในสวนการยื่นขอเสนอเพื่อขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การวางเงินมัดจําและการเขาทําสัญญาซื้อขายที่ดินสําหรับการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย การลงทุนใน
บริษัทยอย เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินกูยืมระยะยาวคงคางที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 เทากับ 604.52 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มียอดคงคางเทากับ 233.97 ลานบาท สาเหตุ
ดังกลาวเกิดจากบริษัทยอยมีการเบิกใชเงินกูยืมระยะยาวเพื่อดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
จังหวัด
ลพบุรี
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ (เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทใหญ) ในป 2552 – ป 2554 เทากับ 47.46 ลาน
บาท 26.91 ลานบาท และ 61.12 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.87 รอยละ 1.02 และ
รอยละ 1.16 ของรายไดรวมตามลําดับ โดยในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราการทํากําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับป
2552 เนื่องจากบริษัทมีสัดสวนตนทุนขายจากคาใชจายในการผลิตตอหนวยสูงขึ้น และมีคาใชจายในการขายและบริหาร
สูงขึ้น และในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราการทํากําไรสุทธิสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2553 โดยที่บริษัทมี
สัดสวนตนทุนขายสูงขึ้นทั้งจากสวนงานธุรกิจของน้ํามันไบโอดีเซลและกาซปโตรเลียมเหลว อีกทั้งยังมีคาใชจายในการขาย
และบริหารสูงขึ้น แตมีสัดสวนตนทุนทางการเงินต่ําลง และไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 เนื่องจากไมตองเสียภาษี
เงินไดสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และในสวนของกิจการที่ไมไดรับการ
สงเสริมการลงทุน มีผลการดําเนินงานขาดทุนทําใหไมตองเสียภาษี สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
กําไรสุทธิ (เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทใหญ) เทากับ 69.76 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 1.91 ของรายได
รวม ซึ่งสูงกวาในชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีมูลคากําไรสุทธิ (เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทใหญ) เทากับ 52.16 ลานบาท
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หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 1.27 ของรายไดรวม โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากบริษัทมีรายไดจากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑพลอยไดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงสามารถบริหารจัดการคาใชจายในการขายและบริหารใหลดลงจาก
เดิมได โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากการยกเลิกดําเนินธุรกิจในสวนของกาซปโตรเลียมเหลว
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนในป 2552 – ป 2554 เทากับรอยละ 15.14 รอยละ
6.15 และรอยละ 8.28 ตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนของผูถือหุน (เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทใหญ) ในป 2552 – ป 2554
เทากับ 337.31 ลานบาท 538.02 ลานบาท และ 984.87 ลานบาท ตามลําดับ โดยที่สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัท
ยอยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวเพิ่มขึ้นจากป
2552 ที่เทากับ 250.00 ลานบาท เปน 279.38 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 219.42 ลานบาท สวนป 2554
บริษัทและบริษัทยอยมีหุนสามัญที่จดทะเบียนและชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 305.00 ลานบาท และ มีสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น
เปน 578.10 ลานบาท สําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับ
รอยละ 8.77 เพิ่มขึ้นตามกําไรสุทธิในชวง 9 เดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน นอกจากนี้บริษัทยัง
มีสวนของผูถือหุน (เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทใหญ) ณ 30 กันยายน 2555 เทากับ 1,102.85 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2554
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวที่เทากับ 317.00 ลานบาท จากเดิม 305.00 ลานบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และมีสวนเกินมูลคาหุนสูงขึ้นเปน 746.10 ลานบาท จากเดิม 578.10 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เชนกัน
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2552 – ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 752.80 ลานบาท
1,071.10 ลานบาท และ 1,724.88 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 2,330.91 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยรายการสําคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 3.61 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.48 ของสินทรัพยรวม และเพิ่มขึ้นเปน 63.34 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
181.30 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.91 และรอยละ 10.51 ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 123.02 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.28 ของสินทรัพยรวม
- ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคา-สุทธิเทากับ 127.11 ลานบาท และ
เพิ่มขึ้นเปน 302.73 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามราคาขายสินคาตอหนวยที่เพิ่มขึ้นในป 2553 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดลูกหนี้การคา-สุทธิลดลงเปน 218.47 ลานบาท โดยสามารถคํานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
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เฉลี่ยในป 2552 - 2554 ไดเทากับ 12.65 วัน 29.48 วัน และ 15.95 วัน ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัท
มียอดลูกหนี้การคา-สุทธิเทากับ 184.77 ลานบาท โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 13.40 วัน
การเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนี้การคามีความสอดคลองกับราคาขายสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
โดยลูกหนี้การคาสวนใหญที่เปลี่ยนแปลงจะอยูในกลุมลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมี
กลุมลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ เทากับ 141.07 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.35 ของยอดลูกหนี้การคารวม
กลุมลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน เทากับ 43.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.65 และ
ไมมีลูกหนี้ที่อยูในกลุมลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดลูกหนี้การคาตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ไดดังนี้

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ยังไมถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554
175.97
1.87
1.42
179.26
(1.42)
177.84

หนวย : ลานบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
141.07
43.70
184.77
184.77

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจากประสบการณการเรียกเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุลูกหนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหนี้
ในปจจุบัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติใหตัดยอดลูกหนี้ที่เกิน
กําหนดชําระมากกวา 12 เดือน จํานวน 1.42 ลานบาท ซึ่งเปนยอดที่ปรากฏ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขางตน เปนหนี้สูญ
แลว
- ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการลูกหนี้อื่น สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้อื่นเทากับ 6.08 ลานบาท 11.85
ลานบาท และ 40.63 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นเทากับ 4.78 ลานบาท
ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบดวย เงินมัดจําจายคาสินคา คาเบี้ยประกันจายลวงหนา คาใชจายจายลวงหนา เปนตน
- สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ เทากับ 101.59 ลานบาท
และเพิ่มขึ้นเปน 161.19 ลานบาท และ 178.54 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมียอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ ลดลงเปน 160.76 ลานบาท
ซึ่งรายการสินคาคงเหลือ ประกอบดวย วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งสินคาคงเหลือ

สวนที่ 2 - หนาที่ 210

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สวนใหญเปนวัตถุดิบและสินคาระหวางผลิต ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดสินคาคงเหลือแยกตามประเภทสินคา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ไดดังนี้
สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบ
สินคาระหวางผลิต
สินคาสําเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554
66.67
74.75
32.56
4.56
178.54

หนวย : ลานบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
26.33
97.35
31.58
5.51
160.76

โดยสาเหตุที่บริษัทมีมูลคาสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ลดลงจากเดิม สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจาก
บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือในสวนงานไบโอดีเซลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยพยายามลด
ระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินคา ทั้งในรูปของวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูปใหสอดคลองกับแผนการ
ขาย โดยผลจากนโยบายดังกลาว เริ่มสงผลในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2555
- เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับเทากับ
0.10 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 10.20 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 และลดลงเปน 7.82 ลานบาท และ 0.22 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ เงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับเปนเงิน
ชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศ ซึ่งจะไดรับเงินชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) กําหนด
- เงินทดรองจายคาซื้อที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายการเงินทดรอง
จายคาซื้อที่ดิน แต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 มีเงินทดรองจายคาซื้อที่ดินเทากับ 13.79 ลานบาท
และ 14.42 ลานบาท ตามลําดับ เงินทดรองจายคาที่ดินดังกลาวเปนเงินจายลวงหนาคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก สําหรับใชสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทและ
บริษัทยอยในอนาคต
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น-สุทธิเทากับ 1.71 ลานบาท 0.58 ลานบาท 11.38 ลานบาท และ 35.99 ลานบาท ตามลําดับ หรือ
คิดเปนรอยละ 0.23 รอยละ 0.05 รอยละ 0.66 และรอยละ 1.54 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ รายการสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น ประกอบดวย ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย ลูกหนี้กรมสรรพากร เปนตน
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- เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เทากับ 1 บาท โดยบริษัท
จายเงินเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด จํานวน 19,998 หุน ในราคาหุนละ 0.00005 บาท คิดเปน
เงินรวมทั้งสิ้น 1 บาท จากผูถือหุนเดิม โดยบริษัทดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานลม โดยมีกําหนดขอตกลงที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) เมื่อสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
3) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด สามารถเขาทําประโยชนในที่ดินเชาจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อดําเนินการโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
4) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ประสบความสําเร็จในการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการกอสราง
โครงการ
โดยที่ราคาที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) หมายถึง คาตอบแทนที่ตองจายให
ผูขายหุน คือ Pro Ventum International GmbH (PVI) และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1
ลานบาท ตอ 1 เมกะวัตต รวมเปน 90 ลานบาท หักดวย หนี้สินของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ที่มี ณ วันที่ทําสัญญา
ซื้อขายหุน
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการได บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด และผูซื้อหุนไมตองชําระราคา
ที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไมมีขอผูกพันที่ตองชําระหนี้สินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum
International (Thailand) Co.,Ltd.
อยางไรก็ตาม จากเงื่อนไขขางตนที่ขอผูกพันในการชําระหนี้สินที่ บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด มี
กับเจาหนี้ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม (ผูขาย) ขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกลาวเปน “เงินจาย
ลวงหนาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไมนํางบการเงินของบริษัทดังกลาวมารวมไวในงบ
การเงินรวมของบริษัท จนกวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
รายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกันเทากับ 55.28 ลานบาท 55.66 ลานบาท 56.10 ลานบาท และ 136.17
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 7.34 รอยละ 5.20 รอยละ 3.25 และรอยละ 5.84 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ซึ่ง
บริษัทไดจํานําสิทธิในเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา เพื่อเปนประกันการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันกับ
หนวยงานราชการและเอกชนตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการค้ําประกันการใชไฟฟากับการไฟฟาของภาครัฐของโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมของบริษัทและบริษัทยอยดวย
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ เทากับ 456.57 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 60.65 ของสินทรัพยรวม และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 464.80 ลานบาท 927.72 ลานบาท และ
1,621.31 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ หรือ
คิดเปนรอยละ 43.39 รอยละ 53.78 และรอยละ 69.56 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ประกอบดวย ที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุง สวนปรับปรุงอาคารเชา เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในโรงงาน
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อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยระหวางติดตั้ง สําหรับสินทรัพยรายการหลัก ไดแก สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง เครื่องจักร ที่ดิน และอาคารและสวนปรับปรุง ตามลําดับ ทั้งนี้ สามารถสรุปยอดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
แยกตามประเภทสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ไดดังนี้
งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554
244.35
56.93
6.19
293.48
14.49
3.71
1.67
306.91
927.72

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องจักร
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในโรงงาน
อุปกรณและเครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม

หนวย : ลานบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
338.65
52.48
5.61
324.75
10.49
5.29
5.16
878.88
1,621.31

โดยในชวงป 2552 – ชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายละเอียดคาใชจายในการลงทุนเพื่อขยายและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการการใชเงินลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายการคาใชจาย
ในการลงทุน
ไบโอดีเซลและสวนกลาง
หอปาลม CPO
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
รวม (ยอดตามงบกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน)

ป 2552

ป 2553

170.11
0.45
30.02
200.58

51.07
5.99
57.06

ป 2554
102.58
87.86
53.98
275.56
519.98

ชวง 9 เดือน
ป 2555
81.97
27.16
41.77
585.32
736.22

- สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายการสินทรัพยไมมี
ตัวตน แต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนเทากับ
42.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.46 และรอยละ 1.82 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ รายการสินทรัพยไมมีตัวตนเกิดขึ้น
จาก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนการซื้อหุนจากผูถือหุน
เดิมที่ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท จํานวน 9,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกลาว
ในราคาหุนละ 5,583.33 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุน
จํานวนเงิน 250,000 บาทแลว) มีสวนของตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชี (สินทรัพยไมมีตัวตน) มี
จํานวนเงินเทากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเปนการจายเพื่อแลกกับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ
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จากสัญญาซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จาก
พลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 8 บาทตอหนวย กําหนดระยะเวลาการรับสวนเพิ่มราคา 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทมีเงินใหกูยืม
ระยะยาวแกบุคคลอื่นเทากับ 4.01 ลานบาท โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.25 ตอป ครบกําหนดชําระคืนในวันที่
28 กุมภาพันธ 2556 โดยเงินใหกูยืมดังกลาว เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมดานการจัดหาที่ดินเพื่อใชในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลําปางของบริษัท
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น-สุทธิเทากับ 0.75 ลานบาท 0.75 ลานบาท 9.97 ลานบาท และ 2.61 ลานบาท ตามลําดับ รายการ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินประกันการเชาสํานักงาน ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา และเงินประกันการ
ซื้อสินทรัพยถาวร
สภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 240.20 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 31.91 ของสินทรัพยรวม และปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 549.90 ลานบาท 624.61 ลานบาท และ
524.35 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ หรือ
คิดเป น สัดสวนรอ ยละ 51.34 รอยละ 36.21 และรอ ยละ 22.50 ของสินทรัพยรวมตามลํ าดั บ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยหมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือเปน
สําคัญ ในขณะที่บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 325.91 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 43.29 ของสินทรัพยรวม และปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 490.20 ลานบาท 524.81 ลานบาท และ
726.81 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.77 รอยละ 30.43 และรอยละ 31.18 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้คาทรัพยสินเปนหลักในชวงป 2552 และป 2554 เปนสําคัญ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อขยายกําลังการผลิตในสวนของธุรกิจไบโอดีเซลและขณะนั้นอยูระหวางดําเนินการกอสราง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรีของบริษัท สําหรับชวง 9 เดือนของป 2555 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในสวนที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจดานโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดแก การนําเงินไปวางค้ําประกันในสวนการยื่นขอเสนอเพื่อขายไฟฟาเขาระบบ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมัดจําและการเขาทําสัญญาซื้อขายที่ดินสําหรับการกอสราง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย การลงทุนในบริษัทยอย เปนตน
จากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ของสิน ทรัพ ยห มุน เวี ย นและหนี้สิน หมุ น เวี ยนดั งกลา ว สงผลให บ ริษั ท มี
อัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 0.74 เทา ในป 2552 เปน 1.12 เทาในป 2553 และเปน 1.19 เทาในป
2554 และ สําหรับงวด 9 เดือนป 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีอัตราสวนสภาพคลองลดลงเปน 0.72 เทา เนื่องจากมี
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สัดสวนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาสัดสวนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนโดยเฉพาะรายการเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน และสวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทและบริษัทยอยจะพบวา ในป 2552 ถึงป 2553 มี Cash Cycle
เพิ่มขึ้นจาก 15.21 วัน เปน 37.67 วัน จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุดังกลาวเกิดจากระยะเวลาเรียกเก็บ
หนี้จากลูกคาในกลุมไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากเดิม 18 วัน ในชวงป 2552 เปน 39 วัน สาเหตุสําคัญเกิดจากบริษัทมียอดขายไบ
โอดีเซลเพิ่มขึ้นในชวงปลายป 2553 จึงสงผลใหยอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นอยางมาก สงผลตอ
การคํานวณอัตราสวนระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในชวงป 2553 โดยทางบริษัทใหขอมูลวา ยอดคงคางของ
ลูกหนี้แตละรายยังอยูในชวงของเครดิตเทอมที่ใหแกลูกคาเปนปกติ โดยกลุมลูกคาที่เปนผูผลิตน้ํามันรายใหญ (Major Oil)
ไดเครดิตเทอมประมาณ 15 – 40 วัน สําหรับกลุมลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ เปนการขายเงินสดทั้งหมด หลังจากป
2553 บริษัทมี Cash Cycle ลดลงเปน 19.82 วัน และ 20.77 วันในป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุ
สําคัญเกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากเดิม
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2552 ป 2553 ป 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
หนี้สินรวมเทากับ 415.48 ลานบาท 533.07 ลานบาท 707.97 ลานบาท และ 1,226.59 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 55.19 รอยละ 49.77 รอยละ 41.04 และรอยละ 52.62 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของ
หนี้สินรายการสําคัญดังนี้
- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 176.12
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.40 ของสินทรัพยรวม และเพิ่มขึ้นเปน 180.67 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 178.36 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.87 และรอยละ 10.34 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 449.38 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 19.28 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อใชเปนวงเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินทุนหมุนเวียนสวนที่เพิ่มขึ้นจะถูกนําไปใชในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนของบริษัทเปนสําคัญ
- เจาหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดเจาหนี้การคาเทากับ 22.93 ลานบาท และเพิ่มขึ้น
เปน 125.91 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในป 2553 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ยอดเจาหนี้การคาลดลงเปน 102.21 ลานบาท และ 48.21 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง
สามารถคํานวณระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2552 – ป 2554 และ งวด 9 เดือนป 2555 ไดเทากับ 9.11 วัน 10.70 วัน
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7.91 วัน และ 5.85 วัน ตามลําดับ โดยมูลคาเจาหนี้การคาลดลงอยางมีนัยสําคัญเกิดจาก บริษัทมีนโยบายการบริหาร
จัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพยายามลดระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินคา โดยเนนการสั่งซื้อที่
ไดรับสินคา และสงมอบสินคาใหกับลูกคาในระยะเวลาที่สั้นที่สุด สวนหนึ่งเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงในชวงที่วัตถุดิบที่
ราคาผันผวน และลดตนทุนการจัดเก็บสต็อกสินคาใหลดลงจากเดิม
- เจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดเจาหนี้อื่นเทากับ 2.26 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน
3.50 ลานบาท และ 32.92 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
รายการเจาหนี้คาขนสงกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทเพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจในชวงปลายป 2553 และเงินชดเชยจากกองทุน
ภาครัฐคางรับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเจาหนี้อื่นเทากับ 18.17 ลานบาท ประกอบดวย คาเบี้ยประกันภัยคาง
จาย คาบริการรักษาระบบคอมพิวเตอรคางจาย คาใชจายคางจายของกรรมการและผูบริหาร และคาใชจายคางจายอื่น
- เจาหนี้คาทรัพยสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
เจ า หนี้ ค า ทรัพ ยสิ น เท า กั บ 30.04 ลา นบาท 9.67 ลา นบาท 65.80 ลา นบาท 16.97 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ซึ่ง ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมามูลคาเจาหนี้คาทรัพยสินเพิ่มขึ้นและลดลงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในสวนของการขยายกําลัง
การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจไบโอดีเซลและการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนสําคัญ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เทากับ 0.67 ลานบาท 25.92 ลานบาท 33.00 ลานบาท และ 26.83 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบดวย เงินประกันผลงานการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เจาหนี้กรมสรรพากร ภาษี
หัก ณ ที่จายรอนําสง เปนตน
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 123.75 ลานบาท และลดลงเปน 89.56 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากการชําระ
คืนเงินกูยืม และเพิ่มขึ้นเปน 233.97 ลานบาท และ 604.52 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 30 กันยายน
2555 ตามลําดับ สาเหตุสําคัญเกิดจากการกูยืมเงินกูเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจไบโอดีเซลในการซื้อ
เครื่องจักรผลิตน้ํามันปาลมดิบ เครื่องจักรผลิตกลีเซอรีน และเครื่องจักรผลิตเอสเตอร และตอมาในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2555
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสาเหตุเกิดจากบริษัทมีการเบิกใชเงินกูยืม
สําหรับโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
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- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน
พนักงาน ซึ่งนักคณิตศาสตรประกันภัยไดประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน โดยบริษัทและบริษัทยอยมีภาระ
สําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชย
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ในการคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงาน จะคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานเปนครั้งแรก บริษัทเลือกรับรูตนทุนบริการในอดีตโดยปรับกับกําไรสะสม ณ ตน
งวด วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนเงินจํานวน 0.46 ลานบาท และมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นในงวดป 2554
จํานวน 0.36 ลานบาท สงผลให ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเทากับ
0.83 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเทากับ 0.99 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2552 – ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวน
ของผูถือหุนรวมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เทากับ 337.32 ลานบาท 538.03 ลานบาท 1,016.90 ลานบาท และ 1,104.32
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.81 รอยละ 50.23 รอยละ 58.96 และรอยละ 47.38 ของมูลคาสินทรัพย
รวมตามลําดับ สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจาก 250.00 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปน 279.38 ลานบาท 305.00 ลานบาท และ 317.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกลาวเปนการเสนอขายหุนสามัญ
ในราคาที่สูงกวามูลคาที่ตราไวสงผลใหบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เทากับ 219.42 ลานบาท 578.10 ลานบาท และ 746.10 ลานบาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ในป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท และในป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.028 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,400,000 บาท โดยแบงเปนการจาย
จากผลการดําเนินงานป 2553 จํานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจากผลการดําเนินงานป 2554 จํานวนเงิน
58,351,086.73 บาท
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จะปรากฏรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
เทากับ ติดลบ 46.39 ลานบาท รายการดังกลาวเกิดจากสวนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ํา
กวามูลคาทางบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ มูลคาเทากับ 0.99 ลานบาท และสวนต่ํากวาทุนจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยเพิ่มในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ มูลคาเทากับ ติดลบ 47.38 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดในแตละรายการ ดังนี้
- สวนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม ลานบาท 0.99 เกิดจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด เพิ่มจากผูถือหุนเดิมจํานวน 2,800 หุน ในราคาหุนละ 1,000
บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ลานบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุนทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของบริษัทใน
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บริษัทยอยดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 75 เปนรอยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทยอย โดยมีผลตาง
ระหวางคาหุนที่จายกับมูลคาทางบัญชีของบริษัทยอยจํานวนประมาณ 0.99 ลานบาท
- สวนต่ํากวาทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม 47.38 ลานบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด เพิ่มจากผูถือหุนเดิมจํานวน 293,999 หุน ในราคาหุนละ 248.06
บาท คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 72.93 ลานบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุน สัดสวนในการถือหุนสามัญของบริษัทในบริษัท
ยอยดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.3 เปนรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทยอย โดยมีผลตางระหวางคา
หุนที่จายกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยจํานวนประมาณ 47.38 ลานบาท
สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป
2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 1.23 เทา 0.99 เทา 0.72 เทา และ 1.11 เทา ตามลําดับ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เกิดจากเปลี่ยนแปลงในสวนของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และการเปลี่ยนแปลงในสวนของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนจากการเพิ่มทุนเปน
สําคัญ
กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากการดําเนินงานในงวดบัญชีป 2552 ป 2553 ป
2554 และงวด 9 เดือนป 2555 เทากับ -135.64 ลานบาท -62.59 ลานบาท 188.43 ลานบาท และ 36.61 ลานบาท
ตามลําดับ โดยกระแสเงินสดที่ใชไปในชวง ป 2552 – 2554 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และ
เจ า หนี้ ก ารค า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม เป น สํา คั ญ แต สํ า หรั บ ชว ง 9 เดื อ นป 2555 กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากกําไรกอนภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และเงินสดรับจากเงินประกัน
ผลงานกอสรางที่เกิดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
สําหรับกระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในการลงทุนในงวดบัญชีป 2552 ป 2553 ป 2554 และงวด 9
เดือนป 2555 มียอดใชไปอยางตอเนื่อง เทากับ 221.36 ลานบาท 48.64 ลานบาท 544.34 ลานบาท และ 800.48 ลานบาท
ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในสวนของธุรกิจไบโอดีเซลในการกอสรางสวนขยายโรงงานและการ
ลงทุนซื้อสินทรัพยถาวรสําหรับใชในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนสําคัญ
และสําหรับกระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในการจัดหาเงินทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทยอยมีการเพิ่มทุนในชวงป 2553 ถึงงวด 9 เดือนป 2555 โดยมีกระแสเงินสดไดมาจากการจัดหาเงินเทากับ
328.63 ลานบาท 170.97 ลานบาท 473.87 ลานบาท และ 705.58 ลานบาท ในป 2552 ป 2553 ป 2554 และงวด 9 เดือน
ป 2555 ตามลําดับ โดยในชวง 9 เดือนป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของบริษัท
ทั้งนี้สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ไดจากกิจกรรมตาง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ดังนี้
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หนวย : ลานบาท
งวด 9 เดือน
ป 2555
36.61
(800.48)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมตางๆ

ป 2554

กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

188.43
(544.34)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

473.87

705.58

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

117.96

(58.28)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

63.34

181.30

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

181.30

123.02

12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2552 – 2554 และ
ประมาณการป 2555 ใหแกสํานักงานปติเสวี ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้
ป 2552

ป 2553

ป 2554

หนวย : บาท
ป 2555

580,000

640,000

670,000

750,000

2. บริษัท อีเอ โซลา จํากัด

-

-

80,000/1

330,000

3. บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด

-

-

190,000/1

35,000

4. บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด

-

-

28,000/1

35,000

5. บริษัท ปโตรแพลเนต จํากัด

42,000

27,000

27,000

27,000

6. บริษัท คอนติเนนตัล ออยล จํากัด

32,000

27,000

27,000

27,000

7. บริษัท สหพาณิชย ปโตรเลียม จํากัด

32,000

27,000

27,000

27,000

8. บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด

-

-

-

100,000/2

9. บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด

-

-

-

47,000 /2

686,000

721,000

1,049,000

1,378,000

คาสอบบัญชี
1. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รวม

หมายเหตุ : /1 : เปนคาสอบบัญชีสําหรับไตรมาสที่ 2-3 ของป 2554 และประจําป 2554
/2
: เปนคาสอบบัญชีสําหรับไตรมาสที่ 3 ของป 2555 และประจําป 2555

2. คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
บริษัทมีคาบริการตรวจและจัดทํารายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
การสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับงวดบัญชีป 2552 – 2554 และป 2555
ใหแกสํานักงานปติเสวี ผูสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
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คาบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ป 2552

ป 2553

หนวย : บาท
ป 2554 ป 2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

30,000

30,000

60,000

60,000

12.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตนอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวใน
สวนที่ 2 ขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง ดังนี้
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
จากงบการเงินระหวางกาลที่สอบทานแลว งวด 9 เดือนป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 373,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 317,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน
3,170,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญสําหรับงวด 9 เดือนของป
2555 เทากับ 69.76 ลานบาท หากใชกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนแรกนี้ ปรับเปนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน (Annualize)
จะไดกําไรสุทธิสําหรับป 2555 เทากับ 93.01 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรตอหุนเทากับ 0.029 บาทตอหุน โดยคํานวณ
จากจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 373,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,730,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของ
บริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลดลง หากบริษัทไมสามารถสรางรายไดและกําไรสุทธิใหมีอัตราการเติบโตที่มากกวาอัตราการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญของบริษัท โดยจากกําไรสุทธิที่คาดการณสําหรับป 2555 ขางตน จะทําใหกําไรสุทธิตอหุนปรับ
ลด (Fully Diluted) มีคาเทากับ 0.025 บาทตอหุน
อยางไรก็ตาม ในตนไตรมาสที่ 4 ของป 2555 เปนตนไป บริษัทจะมีรายไดจากโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 1 โครงการ ในจังหวัดลพบุรี ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต โดยประมาณการวาจะมีรายไดเต็มปในป 2556
ประมาณ 149.17 ลานบาทตอป และมีกําไรสุทธิประมาณ 63.49 ลานบาทตอป นอกจากนี้ บริษัทคาดวาจะมีรายไดจาก
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอีก 1 โครงการ ในจังหวัดนครสวรรค ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตในปลายป
2556 โดยคาดวาจะมีรายไดเต็มปในป 2557 ประมาณ 1,586.35 ลานบาทตอป และมีกําไรสุทธิประมาณ 915.75 ลาน
บาทตอป โดยหากนํารายไดที่จะไดจากธุรกิจโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการดังกลาวขางตน รวม
กับรายไดจากธุรกิจไบโอดีเซลในปจจุบัน จะทําใหโครงสรางรายไดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเปนดังนี้

สรุปผลการดําเนินงาน (เต็มป)

สัดสวนรายได
รายไดจากธุรกิจไบโอดีเซล
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
จํานวน (ลานบาท)
รอยละ
4,374.40
149.17

96.70
3.30
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ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 8 และ 90 เมกะวัตต
จํานวน (ลานบาท)
รอยละ
4,374.40
149.17

71.60
2.44

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงาน (เต็มป)

ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
จํานวน (ลานบาท)
รอยละ

ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 8 และ 90 เมกะวัตต
จํานวน (ลานบาท)
รอยละ

ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
1,586.35
25.96
ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
รวมรายได
4,523.57
100.00
6,109.92
100.00
สัดสวนกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
73.30
53.59
73.30
6.96
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงาน
63.49
46.41
979.24
93.04
แสงอาทิตย
รวมกําไรสุทธิ
136.79
100.00
1,052.54
100.00
อัตรากําไรสุทธิรวม
รอยละ 3.02
รอยละ 17.23
กําไรตอหุน
0.0367 บาทตอหุน
0.2822 บาทตอหุน
หมายเหตุ : - รายไดและกําไรจากธุรกิจไบโอดีเซลขางตนเปนรายไดที่คํานวณจากผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนป 2555
และปรับเปนรายไดเต็มป โดยไมนํารายไดและกําไรจากธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทไดเลิกดําเนินธุรกิจ
แลว และไมนํารายไดและกําไรจากการใหบริการที่ไมใชธุรกิจของบริษัทมาคํานวณ
- กําไรตอหุน คํานวณจากจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 3,730,000,000 หุน ซึ่งเปนจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สรุปผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
และขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
8 เมกะวัตต
ปที่คาดวาจะรับรูรายไดเต็มป
วันที่เริ่มจําหนายไฟฟา / คาดวาจะจําหนาย
ไฟฟา
ประมาณการอัตรากําลังไฟฟาที่ผลิตได (ตอ
ป)
ประมาณการราคาขายไฟฟาเฉลี่ย
ประมาณการคาไฟพื้นฐาน
Adder
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น
รายไดรวมตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
คาใชจายในการบริหารตอป (กรณีคิดเต็มป-

90 เมกะวัตต

ป 2556
17 ตุลาคม 2555

ป 2557
1 ธันวาคม 2556

13.14 ลานกิโลวัตต

160.14 ลานกิโลวัตต

11.35 บาท/หนวย
3.35 บาท/หนวย
8.00 บาท/หนวย
149.17 ลานบาท/1
0.00 ลานบาท
149.17 ลานบาท
10.02 ลานบาท

9.90 บาท/หนวย
3.40 บาท/หนวย
6.50 บาท/หนวย
1,584.75 ลานบาท
1.60 ลานบาท
1,586.35 ลานบาท
74.75 ลานบาท
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8 เมกะวัตต
ปแรก)
คาเสื่อมราคาตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ดอกเบี้ยจาย (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กําไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กระแสเงินสดที่ไดจากโครงการ (FCFF)

มูลคาสวนทาย (Terminal Value)
(ตนทุนคาซื้อที่ดิน
คิดอัตราเติบโตปละ
0.50%)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดจาก
โครงการ (FCFF)
สมมติฐานอัตราสวนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)

- ตนทุนสวนของผูถือหุน (Ke)
- ตนทุนทางการเงินของหนี้สิน (Kd)
- อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio)
มูลคาปจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

33.14 ลานบาท
42.52 ลานบาท
0.00 ลานบาท (BOI)
63.49 ลานบาท/1
อยูในชวง 139.21 ถึง 17.00 ลานบาท
(ป 2556 - ป2580)

90 เมกะวัตต

32.67 ลานบาท (ณ สิ้นป 2580)

274.65 ลานบาท
321.20 ลานบาท
0.00 ลานบาท (BOI)
915.75 ลานบาท
อยูในชวง 1,463.75 ถึง 368.95 ลาน
บาท
(ป 2557 - ป2581)
147.26 ลานบาท (ณ สิ้นป 2581)

128.57 – 9.82 ลานบาท
(ป2556 - ป2580)

1,351.94 – 102.03 ลานบาท
(ป2557 - ป2581)

- ปที่ 1- 8 รอยละ 0
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 15
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 30
- ปที่ 1- 8 รอยละ 8.27
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 7.49
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 6.70
รอยละ 12.10
รอยละ 7.00
3:1
190.33 ลานบาท
รอยละ 11.78
รอยละ 20.19
7 ป

- ปที่ 1- 8 รอยละ 0
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 15
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 30
- ปที่ 1- 8 รอยละ 8.27
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 7.49
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 6.70
รอยละ 12.10
รอยละ 7.00
3:1
4,842.16 ลานบาท
รอยละ 18.62
รอยละ 38.40
6 ป

หมายเหตุ : ขอมูลประมาณการทางการเงินขางตน คํานวณจากประมาณการเปนระยะเวลา 25 ป
/1

: ขอมูลประมาณการทางการเงินขางตนอางอิงจากประมาณการงบการเงิน ที่จัดทําและตรวจสอบโดยบริษัท
เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตอมา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได
ปรับสมมติฐานทางการเงิน (Assumption) ของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
จังหวัดลพบุรี เฉพาะในสวนของของจํานวนวันที่ใชในการคํานวณ Peak, Off-Peak (โดยที่ชวง Peak คือ เวลา 09.00 22.00 น. ของวันจันทร – วันศุกร และชวง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร - วันศุกร และ เวลา 00.00 24.00 น. ของวันเสาร – วัน อาทิตย วันแรงงานแหงชาติและวันหยุดราชการตามปกติ ที่ไมรวมวันหยุดชดเชยและวันพืช
มงคล) ใหมีสมมติฐานสอดคลองกับประมาณการทางการเงินของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
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ผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค ซึ่งทําใหขอมูลที่มีการปรับสมมติฐานมีความสอดคลองกันและเปนไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับสมมติฐานทางการเงินดังกลาว ไดดังนี้

รายไดจากการขายไฟฟา
กําไรสุทธิ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
ขอมูลที่ตรวจสอบโดย
ขอมูลที่มีการปรับปรุงโดยที่
ผลกระทบจากการ
ผูสอบบัญชี
ปรึกษาทางการเงิน
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
151.15 ลานบาท
149.17 ลานบาท
(1.98) ลานบาท
65.86 ลานบาท
63.49 ลานบาท
(2.37) ลานบาท

นอกจากนี้ สามารถสรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึ้นในป 2557 - ป 2558 เพื่อแสดงแหลงที่มาของ
เงินทุนสําหรับใชในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปางในป 2557
และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลกในป 2558 ไดดังนี้
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สรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึ้นในป 2557 เพื่อแสดงแหลงที่มาของเงินทุนสําหรับใชในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปางในป 2557
ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
และ 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
ป 2557
ป 2557 (หนวย: ลานบาท)
กรณีกําไร
กรณีกําไร
กรณี Base Case
โรงไฟฟาลดลง 10%
โรงไฟฟาลดลง 20%
รายไดจากธุรกิจไบโอดีเซล
4,374.40
4,374.40
4,374.40
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
149.17
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
1,586.35
รวมรายได
6,109.92
กําไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
73.30
73.30
73.30
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
63.49
57.14
50.79
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
915.75
824.18
732.60
รวมกําไรสุทธิ
1,052.54
954.62
856.69
บวก คาเสื่อมราคาธุรกิจไบโอดีเซล
53.65
53.65
53.65
บวก คาเสื่อมราคาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
33.14
33.14
33.14
บวก คาเสื่อมราคาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
274.65
274.65
274.65
กระแสเงินสดของกิจการ
1,413.98
1,316.05
1,218.13
หมายเหตุ: กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ที่ใชในการคํานวณแหลงเงินทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง ในป 2557 มาจาก
การคํานวณกระแสเงินสดจากธุรกิจไบโอดีเซล โดยคํานวณจากผลการดําเนินงาน 9 เดือนป 2555 และปรับเปนรายไดเต็มป โดยไมนํารายไดและกําไรจากธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวที่
บริษัทไดเลิกดําเนินธุรกิจแลว รวมทั้งไมนํารายไดและกําไรจากการใหบริการที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทมาคํานวณ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คํานวณ
จาก กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรคที่เกิดขึ้นในป 2557
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สรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึ้นในป 2558 เพื่อแสดงแหลงที่มาของเงินทุนสําหรับใชในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก ในป 2558
ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต และ 90 เม
กะวัตต จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดลําปาง
ป 2558
ป 2558 (หนวย: ลานบาท)
กรณีกําไร
กรณีกําไร
กรณี Base Case
โรงไฟฟาลดลง 10%
โรงไฟฟาลดลง 20%
รายไดจากธุรกิจไบโอดีเซล
4,374.40
4,374.40
4,374.40
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
149.17
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
1,586.35
รายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
1,586.35
รวมรายได
7,696.27
กําไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
73.30
73.30
73.30
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
63.49
57.14
50.79
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
915.75
824.18
732.60
กําไรสุทธิจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
915.75
824.18
732.60
รวมกําไรสุทธิ
1,968.29
1,778.79
1,589.29
บวก คาเสื่อมราคาธุรกิจไบโอดีเซล
53.65
53.65
53.65
บวก คาเสื่อมราคาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8 เมกะวัตต
33.14
33.14
33.14
บวก คาเสื่อมราคาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
274.65
274.65
274.65
บวก คาเสื่อมราคาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
274.65
274.65
274.65
กระแสเงินสดของกิจการ
2,604.38
2,414.88
2,225.38
หมายเหตุ: กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ที่ใชในการคํานวณแหลงเงินทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก ในป 2558 มา
จากการคํานวณกระแสเงินสดจากธุรกิจไบโอดีเซล โดยคํานวณจากผลการดําเนินงาน 9 เดือนป 2555 และปรับเปนรายไดเต็มป โดยไมนํารายไดและกําไรจากธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว
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ที่บริษัทไดเลิกดําเนินธุรกิจแลว รวมทั้งไมนํารายไดและกําไรจากการใหบริการที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทมาคํานวณ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คํานวณ
จาก กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90
เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึ้นในป 2558
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