บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

การแก้ไขหัวข้อนี้ประกอบด้วย การปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / ปรับข้อมูลเป็นไตรมาสที่
3 ปี 2555 และอธิบาย/เพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) ได้จดทะเบียนก่อตั้ง
บริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมคือ บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50.00
ล้านบาท ต่อมาเมื่อปี 2551 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 250.00 ล้านบาท 360.00 ล้านบาท และ 373.00 ล้าน
บาท ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2555 ตามลาดับ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 373.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจานวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 317.00 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัท ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต
และจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) น้ามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยบริษัทได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าน้ามัน
เชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน และได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตน้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO)
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 บริษัทได้เริ่มดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ;
LPG) แต่บริษัทได้หยุดดาเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเมื่อเดือนเมษายนของปี 2555 เนื่องจากการจาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวของบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาธุรกิจ โดยมีอัตราการทากาไรในอัตราที่ต่ามาก ต้องใช้บุคลากรใน
การดาเนินงานค่อนข้างมาก และต้องใช้งบลงทุนสูงในการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องนโยบายของภาครัฐ
บริษัทจึงตัดสินใจเลิกดาเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอดีเซลซึ่งเป็นสินค้าหลักสาคัญ
ของบริษัท
สาหรับธุรกิจไบโอดีเซล บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้สามารถถเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตไบ
โอดีเซลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
และสามารถนาผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate :
PFAD) มาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลได้เช่นกัน ทาให้บริษัทมีความสามารถในการปรับตัวได้สูงกว่าคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ อีกด้วย
บริษัทยังมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดยบริษัทมีเป้าหมายจะประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวนรวม 4 โครงการ ขนาดกาลังการผลิต
รวม 278 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และโครงการขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบริษัท โดยดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้

ส่วนที่ 1 - หน้าที่ 1

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

เริ่มดาเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือน ตุลาคม 2555 แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในจังหวัด
นครสวรรค์อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ดิน และการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าโครงการจะ
สามารถเริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คือ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ได้

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B2,B3,B4,B5) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยสาหรับธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัทได้เริ่ม
ธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 และได้หยุดดาเนินธุรกิจแล้วในเดือนเมษายน ปี 2555 เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอ
ดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่ปริมาณการค้าน้ามัน
เชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) กลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัท ได้แก่ ผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 และ ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา 10 (ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละตั้งแต่ 30,000 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน หรือไม่ถึง 50,000 เมตริกตัน สาหรับผู้ที่ทาการค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว) นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
แล้ว 2 บริษัท สาหรับดาเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด และบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด โดยจะจัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ต่อ 1 โครงการ ทั้งนี้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทรวม 4 โครงการ จะมีขนาดกาลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ เพื่อ
จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐบาล ปัจจุบันบริษัทย่อย (บริษัท อีเอ โซล่า จากัด) เริ่มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยผลการ
ดาเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการดาเนินธุรกิจ
จากสินค้า 5 ประเภท ได้แก่
1) รายได้จากการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
2) รายได้จากการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว
3) รายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
4) รายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (เริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555) และ
5) รายได้จากการจาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
สาหรับรายได้จากการขายสินค้าทั้ง 5 ประเภทตามที่กล่าว ในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 2,539.04 ล้านบาท
2,624.82 ล้านบาท และ 5,423.98 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,647.08 ล้านบาท
ภาพรวมของอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโน้มการแข่งขันที่
รุนแรง และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอ้างอิงกับนโยบายภาครัฐ โดยในช่วงต้นปี 2552 ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลมีการ
เติบโตขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุนการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B5) อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมี
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ปริมาณการใช้ถดถอยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษในช่วง Low Season ซึ่งโดยปกติแล้วในรอบ
1 ปี ช่วงการขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการขนส่ง
การก่อสร้าง ซึ่งฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงทาให้ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลลดลง
ไปด้วย ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทาให้ภาพรวมของปริมาณการใช้น้ามันดีเซลทั้ง
ประเทศลดลง
ในปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมของไบโอดีเซลยังคงมีความผันผวน และมีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาในตลาดมากขึ้น
ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีสูงขึ้น และมีการแข่งขันด้านราคาขายในตลาดสูง นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี
2553 เกิดภาวะผลผลิตน้ามันปาล์มตกต่าเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้สต๊อคสารองของน้ามันปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553
ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนไบโอดีเซลเนื่องจากน้ามันปาล์มที่ใช้ในการ
บริโภคขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายในประเทศและมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลมีการยกเลิกการสนับสนุนการ
ใช้ไบโอดีเซลเพื่อผลิตเป็นน้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5* และ B3* คงเหลือแต่การใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B2* ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2554 ซึ่งทาให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก ต่อมาในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม ปีเดียวกันรัฐบาลได้มีการประกาศการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็น B4*
หมายเหตุ : * น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 2 กับ
น้ามันดีเซล ร้อยละ 98
* น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 3 กับ
น้ามันดีเซล ร้อยละ 97
* น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 4 กับ
น้ามันดีเซล ร้อยละ 96
* น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 5 กับ
น้ามันดีเซล ร้อยละ 95

สาหรับแนวโน้มในปี 2555 นับเป็นปีที่มีปัจจัยบวกสาหรับธุรกิจไบโอดีเซล เนื่องจากมีผู้ผลิตไบโอดีเซลบางรายใน
ตลาดหยุดการดาเนินธุรกิจ (โดยข้อมูลจากผู้บริหารบริษัทแจ้งว่า ผูผ้ ลิตไบโอดีเซล 3 ราย ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 650,000
ลิตรต่อวัน ได้หยุดดาเนินการผลิตในปัจจุบัน) ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน
10 ปี (ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2564) ของภาครัฐบาลที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นเพื่อทดแทนการ
ใช้น้ามันดีเซล
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 2,539.04 ล้านบาท 2,624.82
ล้านบาท และ 5,423.98 ล้านบาท ตามลาดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78 ในปี 2553 และร้อยละ 118.07 ในปี 2554
ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขาย (Compounded Annual Growth Rate:CAGR) เท่ากับ
ร้อยละ 46.16 เนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายน้ามันไบโอดีเซลเป็นหลัก อีกทั้งบริษัทเริ่มมีรายได้จาก
การจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปลายปี 2553 และสาหรับผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,647.08 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2554 ที่เท่ากับ 4,112.97 ล้าน
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บาท หรือลดลงร้อยละ 11.33 สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ทางบริษัทได้หยุดดาเนินธุรกิจ
ไปตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการจาหน่ายลดลงเมื่อเทียบกั บช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ
430.40 ล้านบาท รองลงมาคือ บริษัทมีมูลค่าการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับ 289.36 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้า
ประเภทรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
1. น้ามันไบโอดีเซล
2. น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
4. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
5. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
รวมรายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

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 ปี 2555
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55
ล้านบาท
%
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

เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยรายได้จากการขายน้ามันไบโอเซล ในช่วงปี
2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,664.66 ล้านบาท เป็น 1,851.55 ล้านบาท และ 3,113.90 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2553 รายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีปริมาณการขายที่ลดลง สาเหตุสาคัญ
เกิดจากราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ โดยราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2552 และ
ในช่วงปี 2554 สาเหตุของรายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไบโอดีเซลเป็นสาคัญ โดยปริมาณการ
ขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2553
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,539.04 ล้านบาท จากการขายสินค้า 4
ประเภท โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากน้ามันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.56 รายได้จากน้ามันดีเซลหมุน
เร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.87 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.45 และรายได้จากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ของรายได้รวม
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,624.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2552
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.78 โดยบริษัทมีรายได้จากสินค้า 5 ประเภท เนื่องจากบริษัทเริ่มดาเนินธุรกิจขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.54
รายได้จากน้ามันดีเซลหมุนเร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.23 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.58 รายได้
จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.46 และรายได้จากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม โดยที่มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลเติบโตคิดเป็นร้อยละ 11.27 นอกจากรายได้
จากการขายสินค้าที่เติบโตขึ้นจากบริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมแล้ว รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นยังมี
สาเหตุมาจากราคาขายเฉลี่ยของไบโอดีเซลในปี 2553 เท่ากับ 35.16 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่เท่ากับ 28.92
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บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21.60 ในขณะที่รายได้จากการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเนื่องมาจาก
มีปริมาณการใช้น้ามันดีเซล B5 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล เนื่องจากปัญหาผลผลิตน้ามันปาล์มดิบ
ขาดแคลน
ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 5,423.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2553
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 118.07 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การขายไบโอดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากไบโอดีเซล
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.41 รายได้จากน้ามันดีเซลหมุนเร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.20 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.44 รายได้จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.47 และรายได้จากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.48 ของรายได้รวม โดยที่มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลเติบโตคิดเป็น
ร้อยละ 68.18 เนื่องมาจากราคาขายต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการจาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเติบโตคิดเป็นร้อยละ 801.36 เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี และรายได้จากการจาหน่ายน้ามันดีเซล
หมุนเร็วเติบโตคิดเป็นร้อยละ 97.04
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,647.08 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี 2554 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.33 โดยสาเหตุสาคัญของการลดลงดังกล่าวเกิดจาก บริษัท
มีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 430.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.02 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการ
เลิกดาเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในเดือนเมษายน 2555 เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอ
ดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เนื่องจากการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มดาเนินการศึกษาธุรกิจ
ซึ่งมีอัตราการทากาไรในอัตราที่ต่ามาก ต้องใช้บุคลากรในการดาเนินงานค่อนข้างมาก และต้องใช้งบลงทุนสูงในการ
แข่งขันในระยะยาว รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องนโยบายของภาครัฐ ทาให้แนวโน้มรายได้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากจะไม่มีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2555 เป็นต้นไป
สาเหตุสาคัญรองลงมาได้แก่
บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็วลดลงจากเดิมคิดเป็นมูลค่า
เท่ากับ 289.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีการพิจารณาขออนุมัติระงับการทาธุรกิจขายน้ามันดีเซลหมุนเร็วกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทของคุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (รวมถึงบริษัทในเครือญาติ) ซึ่งคุณวุฒิเลิศฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
บริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท) นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจน้ามันดีเซลหมุนเร็วมีการแข่งขันด้านราคาอย่าง
รุนแรง ทาให้ในช่วงที่ผ่านมาบางเดือนบริษัทไม่มียอดการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนของปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.30 โดยสัดส่วนรายได้จากการขายไบโอดีเซลคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของรายได้จากการขายทั้งหมด นอกจากนี้
บริษัทยังมีรายได้จากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 508.35 โดยสาเหตุที่
สาคัญของการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากบริษัทมีการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก
ในช่วงปี 2555 บริษัทวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินแล้ว พบว่า ในระหว่างช่วงที่กาลังปรับปรุงสายการผลิตเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพในส่วนของการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้น บริษัทสามารถจาหน่ายกลีเซอรีน
ดิบ (Crude Glycerine) ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยสามารถทาอัตรากาไรได้ดีกว่าการจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดย
คาดว่า ภายหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แล้ว จะสามารถทาอัตรากาไรจากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริ
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สุทธิ์ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้บริษัทยังมีความจาเป็นที่จะต้องระบายกลีเซอรีนดิบออกในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากถัง
บรรจุเพื่อจัดเก็บมีความจุในปริมาณที่จากัด
รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 79.08
ล้านบาท 4.98 ล้านบาท 26.01 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เท่ากับ 71.06 ล้านบาท สาหรับรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทรายได้จากการขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
1. รายได้จากการขายกรดปาล์ม*
2. รายได้จากการขายกลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine)
3. รายได้จากการขายน้ามันปาล์มดิบ
4. รายได้จากการขายน้ามันปาล์ม
(สเตียรีน)
5. อื่น ๆ
รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ปี 2552
ล้านบาท

ปี 2553
%

ล้านบาท

งวด 9 เดือน ปี 2555
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55
ล้านบาท
%

ปี 2554
%

ล้านบาท

%

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

รายได้จากการขายกรดปาล์ม ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2552 – 2553 โดยเกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายกรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA) โดยที่ผ่านมาก่อนการขยายกาลังการผลิตในส่วนการผลิตน้ามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์
(RBD) ในกระบวนการผลิตบริษัทจะได้กรดไขมันปาล์ม PFAD (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) น้อยมาก เนื่องจาก
PFAD จะเกิดในช่วงการผลิตจากน้ามันปาล์มดิบ (CPO) มาเป็นน้ามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) โดยในภายหลังเมื่อ
บริษัทสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนา FFA และ PFAD กลับมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ นับตั้งแต่ช่วงต้นปี
2554 บริษัทจึงไม่มีรายได้จากการขายกรดปาล์มอีกต่อไป
ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายน้ามันปาล์ม (สเตียรีน) และน้ามันปาล์มดิบ มีมูลค่าเท่ากับ 40.02 ล้าน
บาท และ 19.39 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากในช่วงกลางปี 2552
ภาพรวมของอุตสาหกรรมประสบปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มมีแนวโน้มลดลง ขณะที่บริษัทมีวัตถุดิบคงค้างในคลังเป็น
จานวนมาก เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทจึงตัดสินใจระบายวัตถุดิบในคลังออก
บางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนในวัตถุดิบคงคลังที่อาจเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว แต่หลังจากปี 2552 บริษัทไม่มี
การจาหน่ายวัตถุดิบ 2 ประเภทดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สาเหตุที่ในช่วงปี 2554 และ 9 เดือน ปี 2555 บริษัทมีแนวโน้มการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude
Glycerine) สูงขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทพบว่า การขายในรูปกลีเซอรีนดิบ สามารถสร้างอัตราการทากาไรให้กับบริษัท
ได้ดีกว่าการขายในรูปกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) เนื่องจากในกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังมีจุดที่ต้อง
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ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและสร้างอัตราการทากาไรให้ดีขึ้นจาก
เดิม โดยแนวโน้มการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบคาดว่า อาจจะลดน้อยลงจากเดิมภายหลังที่บริษัทสามารถดาเนินการผลิตใน
สายการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งขณะนี้ในกระบวนการผลิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงและทดสอบ
ระบบ (Commissioning) เพื่อรอการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ประกอบกับการขายกลีเซอรีนดิบที่
เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณที่จัดเก็บไว้เริ่มเต็มถัง บริษัทจึงมีความจาเป็นที่จะต้องระบายสต็อก
สินค้าออกไปเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บและเป็นช่องทางบริหารเงินทุนหมุนเวียน
รายได้จากการให้บริการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จานวน 6.18 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายได้งวดสุดท้ายจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็น
รายได้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างการปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งรับงานมาตั้งแต่ปี 2553 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บริษัทเข้า
ดาเนินการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จากัด และบริษัทจะไม่มีรายได้จากการให้บริการนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 3.07 ล้านบาท 2.91 ล้านบาท และ 7.34 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.12 ร้อยละ 0.11 และร้อยละ 0.13 ของรายได้รวมตามลาดับ สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555
บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 13.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ของรายได้รวม ทั้งนี้รายได้อื่น ประกอบด้วย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน รายได้ดอกเบี้ย และรายได้จากการขายเศษวัสดุ เป็นต้น
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้น
ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 2,418.86 ล้านบาท 2,504.05 ล้านบาท และ
5,192.51 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.27 ร้อยละ 95.40 และร้อยละ 95.73 ของรายได้จากการ
ขายตามลาดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2553 ต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับตัว
สูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ทาให้ต้นทุนขายไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเริ่มดาเนิน
ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมในปลายปี 2553 เพื่อการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ ทาให้มีต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมที่สูงจากการเริ่ม
ดาเนินธุรกิจในช่วงแรก และในส่วนต้นทุนขายของปี 2554 ที่มีสัดส่วนสูงขึ้นสืบเนื่องมากจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในช่วงต้นปี 2554 สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 มีต้นทุนขายเท่ากับ 3,463.06 ล้านบาท และต้นทุนบริการการรับจ้าง
ปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด เท่ากับ 5.83 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนขายและบริการ 3,468.89
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายที่
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าต้นทุนขายเท่ากับ 3,933.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อย
ละ 95.65
กาไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 120.18 ล้านบาท 120.77 ล้านบาท และ 231.47
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.73 ร้อยละ 4.60 และร้อยละ 4.27 ของรายได้รวม ตามลาดับ ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงจากสัดส่วนต้นทุนขายที่สูงขึ้น สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 184.38 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.05 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา
สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
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ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ
ดังกล่าวสามารถสร้างอัตราการทากาไรให้กับบริษัทได้ดีกว่าการจาหน่ายในรูปของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ในช่วงที่เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล และประเภทธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สามารถแสดงได้ ดังนี้
ปี 2552

ประเภทรายได้

ล้านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล
(รวมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้)
- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- กาไรขั้นต้น

%

2,539.04 100.00
2,418.86 95.27
120.18
4.73

ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- กาไรขั้นต้น
รายได้บริการ (บริษัทย่อย)
- รายได้จากการบริการ
- ต้นทุนบริการ
- กาไรขั้นต้น
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2553

-

-

2,539.04 100.00

ปี 2554

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

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

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

100.00

5,423.98

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
น้ามันไบโอดีเซล
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว

ปี 2552
รายได้

กาไรขั้นต้น

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

1,664,659,332
758,439,210

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

36,870,394

วัตถุดิบและผลพลอยได้

79,075,742
-

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ต้นทุนขาย

2,348,460,848

111,508,087

4.53

70,403,260
-

8,672,482
-

10.97
-
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ผลิตภัณฑ์
น้ามันไบโอดีเซล
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลพลอยได้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ปี 2553
รายได้
1,851,545,258

ผลิตภัณฑ์

กาไรขั้นต้น

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

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 ค่าขนส่ง
หัก ค่านายหน้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หลังหักค่า
ขนส่งและค่านายหน้า)

ต้นทุนขาย

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

109,041,479
ปี 2554

รายได้

ต้นทุนขาย

กาไรขั้นต้น

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

น้ามันไบโอดีเซล

3,113,904,233

2,978,390,839

135,513,395

4.35

น้ามันดีเซลหมุนเร็ว

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

วัตถุดิบและผลพลอยได้

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

ช่วง 9 เดือน ปี 2555
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
2,417,520,314
101,261,333

อัตรากาไรขั้นต้น (%)
4.02

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัก ค่าขนส่ง

33,592,795

หัก ค่านายหน้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หลังหักค่า
ขนส่งและค่านายหน้า)

11,863,825

ผลิตภัณฑ์
น้ามันไบโอดีเซล

1,055,853,516
รายได้
2,518,781,647

1,036,080,786

673,424,343

666,470,366

6,953,977

1.03

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

17,533,400

12,828,261

4,705,139

26.84

วัตถุดิบและผลพลอยได้

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

น้ามันดีเซลหมุนเร็ว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัก ค่าขนส่ง
หัก ค่านายหน้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หลังหักค่า
ขนส่งและค่านายหน้า)

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

359,014,339
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 59.54 ล้านบาท 80.32
ล้านบาท และ 160.10 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.34 ร้อยละ 3.06 และร้อยละ 2.95 ของรายได้รวม
ตามลาดับ โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2553 มี
การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมทาให้ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทลดลง ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย
สูงขึ้น ทั้งในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในการผลิต นอกจากนี้ในปลายปี 2553 บริษัทอยู่ในช่วงเริ่ม
ดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวทาให้มีค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนื่องจากบริษัท
จ้างรถขนส่งภายนอก (บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) และค่านายหน้าให้ตัวแทนขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (บริษัท สตาร์ แก๊ส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เพื่อประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ของ
บริษัททั้งหมด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2553 เพิ่มขึ้นเนื่องมากจาก
เงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น และสาหรับปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นจากค่าขนส่งของไบโอดีเซล และค่าขนส่ง ค่า
จัดเก็บสินค้า และค่าคอมมิชชั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2554 เกิดจาก
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดลาปาง (ค่าธรรมเนียม 2 โครงการรวม 3.00 ล้านบาท) และเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น สาหรับงวด 9 เดือนของปี
2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 107.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
2.94 ของรายได้รวม โดยในช่วงเดียวกันของปี 2554 บริษัทมีมูลค่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 114.99 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.79 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในช่วงปี 2555 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในส่วน
ของการยกเลิกดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ทาให้บริษัทมีค่าขนส่งและค่านายหน้าที่จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงไป โดยสามารถพิจารณาได้จากมูลค่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่
ลดลงจาก 114.99 ล้านบาท เป็น 107.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 และ 2555 ตามลาดับ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายที่ทางบริษัทจ่ายในส่วนธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งทาหน้าที่
ในการขนส่งและเป็นค่านายหน้าในการเป็นตัวแทนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงจาก 25.30 ล้านบาท เหลือ 14.43 ล้าน
บาท สาหรับช่วงเดียวกันของปี 2554 และ 2555 ตามลาดับ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 9.58 ล้านบาท 15.03 ล้านบาท และ
17.58 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ร้อยละ 0.57 และร้อยละ 0.32 ของรายได้รวมตามลาดับ
เนื่องจากบริษัทมียอดภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นโดยในปี 2553 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการที่บริษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนขยายโรงงานในส่วนกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดย
ในช่วงปลายปี 2552 บริษัททยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจนครบ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวในช่วงปี 2552 ประมาณ 140.00 ล้านบาท ดังนั้นในช่วงปี 2553 บริษัทจึงรับรู้ภาระดอกเบี้ยจ่ายจากวงเงินสินเชื่อที่
เบิกครบถ้วนแล้วตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับในปี 2553 สถาบันการเงินได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น และในปี
2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นมากขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขายสินค้าที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับใช้ในการขยายกาลังการผลิตของโรงงานในส่วนของการ
ซื้อเครื่องจักรในการกลั่นน้ามันปาล์มดิบให้เป็นน้ามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เครื่องจักรผลิตกลีเซอรีน และเครื่องจักร
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ในกระบวนการแปลงกรดไขมันให้เป็นไบโอดีเซล (PFAD Esterification :) สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 21.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.58 ของรายได้รวม โดยต้นทุน
ทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงเดียวกันปี 2554 มีมูลค่าต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 12.47 ล้าน
บาท สาเหตุสาคัญเกิดจากในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก
เดิม โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 449.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มี
ยอดคงค้างเท่ากับ 178.36 ล้านบาท สาเหตุดังกล่าวเกิดจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนาไปใช้หมุนเวียนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การนาเงินไปวางค้าประกันในส่วนการยื่นข้อเสนอเพื่อขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมัดจาและการเข้าทาสัญญาซื้อขายที่ดินสาหรับ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินกู้ยืมระยะยาว
คงค้างที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 604.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ที่มียอดคงค้างเท่ากับ 233.97 ล้านบาท สาเหตุดังกล่าวเกิดจากบริษัทย่อยมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว
เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 47.46 ล้าน
บาท 26.91 ล้านบาท และ 61.12 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.87 ร้อยละ 1.02 และ
ร้อยละ 1.16 ของรายได้รวมตามลาดับ โดยในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการทากาไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี
2552 เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายจากค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สูงขึ้น และในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการทากาไรสุทธิสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยที่บริษัทมี
สัดส่วนต้นทุนขายสูงขึ้นทั้งจากส่วนงานธุรกิจของน้ามันไบโอดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารสูงขึ้น แต่มีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่าลง และไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษี
เงินได้สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน มีผลการดาเนินงานขาดทุนทาให้ไม่ต้องเสียภาษี สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 69.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.91 ของ
รายได้รวม ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีมูลค่ากาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 52.16 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.27 ของรายได้รวม โดยสาเหตุที่สาคัญเกิดจากบริษัทมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลง
จากเดิมได้ โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการยกเลิกดาเนินธุรกิจในส่วนของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 15.14 ร้อยละ
6.15 และร้อยละ 8.28 ตามลาดับ โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ในปี 2552 – ปี 2554
เท่ากับ 337.31 ล้านบาท 538.02 ล้านบาท และ 984.87 ล้านบาท ตามลาดับ โดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท
ย่อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้วเพิ่มขึ้นจากปี
2552 ที่เท่ากับ 250.00 ล้านบาท เป็น 279.38 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 219.42 ล้านบาท ส่วนปี 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 305.00 ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
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เป็น 578.10 ล้านบาท สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 8.77 เพิ่มขึ้นตามกาไรสุทธิในช่วง 9 เดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้บริษัทยัง
มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ณ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 1,102.85 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2554
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วที่เท่ากับ 317.00 ล้านบาท จากเดิม 305.00 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสูงขึ้นเป็น 746.10 ล้านบาท จากเดิม 578.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เช่นกัน
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 752.80 ล้านบาท
1,071.10 ล้านบาท และ 1,724.88 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,330.91 ล้านบาท โดยมีรายการสินทรัพย์ที่สาคัญคือ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จานวน 1,806.56 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมถึงการ
ลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 415.48 ล้านบาท 533.07
ล้านบาท 707.97 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.19 ร้อยละ 49.77 ร้อยละ 41.04 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ และวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,226.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 52.62 โดยมีรายการหนี้สินที่สาคัญคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน
1 ปี) เท่ากับ 604.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินกู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการขยายกาลังการผลิตของธุรกิจไบโอดีเซล
รวมถึงการเบิกใช้เงินกู้ยืมสาหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 337.32 ล้านบาท 538.03 ล้านบาท 1,016.90 ล้านบาท และ 1,104.32 ล้าน
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.81 ร้อยละ 50.23 ร้อยละ 58.96 และร้อยละ 47.38 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจาก 250.00 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 279.38 ล้านบาท 305.00 ล้านบาท และ 317.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญ
ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ส่งผลให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เท่ากับ 219.42 ล้านบาท 578.10 ล้านบาท และ 746.10 ล้านบาท ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท และในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,400,000 บาท โดยแบ่งเป็นการ
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จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2553 จานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจากผลการดาเนินงานปี 2554 จานวนเงิน
58,351,086.73 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จะปรากฏรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ติด
ลบ 46.39 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ากว่ามูลค่า
ทางบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ มูลค่าเท่ากับ 0.99 ล้านบาท และส่วนต่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 47.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละรายการ ดังนี้
- ส่วนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ล้านบาท 0.99 เกิดจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 2,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000
บาท คิดเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุนทาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
ในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่าง
ระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยจานวนประมาณ 0.99 ล้านบาท
- ส่วนต่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 47.38 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 293,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 248.06
บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 72.93 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุน สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญของบริษัทในบริษัท
ย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.3 เป็นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่างระหว่าง
ค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยจานวนประมาณ 47.38 ล้านบาท
สาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม ปี 2552 ปี 2553 ปี
2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 1.23 เท่า 0.99 เท่า 0.72 เท่า และ 1.11 เท่า ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดจากเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินกู้ยืม ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนเป็นสาคัญ
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 240.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 31.91 ของสินทรัพย์รวม และปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 549.90 ล้านบาท 624.61 ล้านบาท และ
524.35 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 51.34 ร้อยละ 36.21 และร้อยละ 22.50 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ สาเหตุ การเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ
เป็นสาคัญ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 325.91 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 43.29 ของสินทรัพย์รวม และปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 490.20 ล้านบาท 524.81 ล้านบาท และ
726.81 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.77 ร้อยละ 30.43 และร้อยละ 31.18 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเป็นหลัก ในช่วงปี 2552 และปี 2554 เป็นสาคัญ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อขยายกาลังการผลิตในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซลและขณะนั้นอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรีของบริษัท สาหรับช่วง 9 เดือนของปี 2555 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กับธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ แก่ การนาเงินไปวางค้าประกันในส่วนการยื่นข้อเสนอเพื่อขายไฟฟ้าเข้า
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมัดจาและการเข้าทาสัญญาซื้อขายที่ดินสาหรับการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วน
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.74 เท่า ในปี 2552 เป็น 1.12 เท่าในปี 2553 และเป็น 1.19 เท่าในปี 2554 และ
สาหรับงวด 9 เดือนปี 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็น 0.72 เท่า เนื่องจากมีสัดส่วน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนโดยเฉพาะรายการเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทและบริษัทย่อยจะพบว่า ในปี 2552 ถึงปี 2553 มี Cash Cycle เพิ่มขึ้นจาก
15.21 วัน เป็น 37.67 วัน จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุดังกล่าวเกิดจากระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จาก
ลูกค้าในกลุ่มไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากเดิม 18 วัน ในช่วงปี 2552 เป็น 39 วัน สาเหตุสาคัญเกิดจากบริษัทมียอดขายไบโอ
ดีเซลเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2553 จึงส่งผลให้ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อการ
คานวณอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในช่วงปี 2553 โดยทางบริษัทให้ข้อมูลว่า ยอดคงค้างของลูกหนี้
แต่ละรายยังอยู่ในช่วงของเครดิตเทอมที่ให้แก่ลูกค้าเป็นปกติ โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ (Major Oil) ได้
เครดิตเทอมประมาณ 15 – 40 วัน สาหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ เป็นการขายเงินสดทั้งหมด หลังจากปี
2553 บริษัทมี Cash Cycle ลดลงเป็น 19.82 วัน และ 20.77 วัน ในปี 2554 และงวด 9 เดือนปี 2555 ตามลาดับ ซึ่ง
สาเหตุสาคัญเกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากเดิม
กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากการดาเนินงานในงวดบัญชีปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
และงวด 9 เดือนปี 2555 เท่ากับ -135.64 ล้านบาท -62.59 ล้านบาท 188.43 ล้านบาท และ 36.61 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยกระแสเงินสดที่ใช้ไปในช่วง ปี 2552 – 2554 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้
การค้าที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสาคัญ แต่สาหรับช่วง 9 เดือนปี 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญจากกาไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และเงินสดรับจากเงินประกันผลงานก่อสร้าง
ที่เกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
สาหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชีปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และงวด 9 เดือนปี
2555 มียอดใช้ไปอย่างต่อเนื่ อง เท่ากับ 221.36 ล้านบาท 48.64 ล้านบาท 544.34 ล้านบาท และ 800.48 ล้านบาท
ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซลในการก่อสร้างส่วนขยายโรงงานและการ
ลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสาคัญ
และสาหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการจัดหาเงินทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีการเพิ่มทุนในช่วงปี 2553 – งวด 9 เดือนปี 2555 โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินเท่ากับ 328.63
ล้านบาท 170.97 ล้านบาท 473.87 ล้านบาท และ 705.58 ล้านบาท ในปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และงวด 9 เดือนปี 2555
ตามลาดับ โดยในช่วง 9 เดือนปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) น้ามันดีเซลหมุนเร็ว โดย
น้ามันดีเซลหมุนเร็วได้จากการผสมน้ามันดีเซล (B0) กับน้ามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อที่จะนาไปใช้เป็นน้ามันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทมีการพึ่งพาลูกค้า
รายใหญ่ในการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจานวนน้อยราย คิดเป็นจานวน 8 – 10 ราย สาหรับลูกค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2554
จนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นการขายไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตามสัญญา (Sales Agreement))
อย่างไรก็ตาม ยอดขายแต่ละรายคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดรายได้รวม เนื่องจากเป็นการขายสินค้าให้กับ
บริษัทผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ดังกล่าวมีความน่า
เชื่อทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้อขายดังกล่าวอาจปรับลดลงได้ตามความต้องการในการซื้อขายสินค้าในแต่ละ
ช่วง นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อมั่นว่า โอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่มีน้อยมาก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการจัดทาสัญญาซื้อ
ขายกับลูกค้ารายใหญ่ (Sales Agreement) โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 - 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยมีการให้
ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อสัญญาการซื้อขายที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวันหมดอายุ
บริษัทจะมีการเสนอขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานของภาครัฐแก่
ลูกค้ารายใหญ่ในอายุสัญญาถัดไป ในลักษณะการเสนอขายแบบต่อเนื่องตามแต่ละอายุสัญญา ประกอบกับรัฐบาลได้
กาหนดให้ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่ตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้า
น้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) ต้องใช้ไบ
โอดีเซล (B100) เป็นส่วนผสมในการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนั้นความต้องการน้ามันไบโอดีเซล (B100) จึงเพิ่มขึ้น
สูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ใช้น้ามันไบโอดีเซล ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ ยังมีกาลังการผลิตไม่เพียง
พอที่จะตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น หากคู่ค้าที่มีอยู่ของบริษัทไม่สั่งซื้อน้ามันไบโอดีเซล (B100) ทางบริษัทยัง
สามารถหาช่องทางการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) ให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามันทั้งรายใหญ่และรายย่อยรายอื่น ๆ ได้
สาหรับการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว บริษัทมีลูกค้าจานวน 3 – 6 รายในช่วงปี 2554 ถึงงวด 9 เดือน
แรกของปี 2555 โดยที่บริษัทมีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในการจาหน่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว แต่ไม่เกินร้อยละ 30
ของยอดรายได้รวม
1.1.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไบโอดีเซล
จากความต้องการใช้น้ามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก พลังงานทดแทนจึงเป็นพลังงานที่ได้รับความสนใจ
มากขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่ราคาน้ามันแพง โดยน้ามันไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน แต่
ในสถานการณ์ที่ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ก็จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลมี
แนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลทาให้ต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลกด้วย จนอาจกล่าวได้ว่าหากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตจากน้ามันดิบมีราคาสูง
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ความต้องการน้ามันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนก็จะมีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทาให้ราคาของน้ามัน
ปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตน้ามันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น อันส่งผลกระทบต่อราคาน้ามันไบโอ
ดีเซลที่กาหนดราคาโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
สาหรับภาพรวมของไบโอดีเซลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโน้มการ
แข่งขันที่รุนแรง และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอ้างอิงกับนโยบายภาครัฐ โดยในช่วงต้นปี 2552 ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลมี
การเติบโตขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B5) อย่างไรก็ตามในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2552 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมีปริมาณการใช้ถดถอยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบมาก
เป็นพิเศษในช่วง Low Season ซึ่งโดยปกติแล้วในรอบ 1 ปี ช่วงการขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season เกิดขึ้นในช่วงฤดู
ฝน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการขนส่ง การก่อสร้าง ซึ่งฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงทาให้ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลลดลงไปด้วย
ในปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมของไบโอดีเซลยังคงมีความผันผวน และมีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาในตลาด
มากขึ้น ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีสูงขึ้น และมีการแข่งขันด้านราคาขายในตลาดสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2553 เกิดภาวะผลผลิตน้ามันปาล์มตกต่าเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้สต๊อคสารองของน้ามันปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553 ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตน้ามันปาล์ม
ดิบขาดแคลนทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น และเป็นผลให้ราคาไบโอดีเซลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2553
ราคาไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนไบโอดีเซลเนื่องจากน้ามันปาล์มที่ใช้ใน
การบริโภคขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายในประเทศและมีราคาสูงขึ้นอีกในช่วงต้นปี 2554 ส่งผลให้รัฐบาลมีการ
ยกเลิกการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลเพื่อผลิตเป็นน้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 และ B3 คงเหลือแต่การใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
B2 ในช่วงต้นปี 2554 ซึ่งทาให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 มีการ
เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วเป็น B4
สาหรับปี 2555 นับเป็นปีที่ราคาไบโอดีเซลไม่ผันผวนมากเท่ากับปี 2553 - 2554 และจากการที่ประเทศ
ไทยมีสต็อกน้ามันปาล์มดิบในปัจจุบันเพิ่มขึ้น ซึ่งล่าสุด กรมธุรกิจพลังงานได้กาหนดลักษณะและคุณภาพน้ามันดีเซล ตาม
เอกสารฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2555 กาหนดให้ใช้ไบโอดีเซลประเภทกรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 4.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
โดยที่ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5 ) คือ น้ามันไบโอดีเซล (B100) ที่ผสมกับน้ามันดีเซล (B0) ใน
อัตราส่วนต่าง ๆ เช่น
- น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วนร้อยละ 2 กับน้ามันดีเซล ร้อยละ 98
- น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 3 กับน้ามันดีเซล ร้อยละ 97
- น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ทีม่ ีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 4 กับน้ามันดีเซล ร้อยละ 96
- น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของน้ามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สัดส่วน ร้อยละ 5 กับน้ามันดีเซล ร้อยละ 95
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1.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลมีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น โดยจะเห็นได้จากเมื่อมี
การประกาศนโยบายด้านพลังงานทดแทนจากรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน เช่น เรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีตามสิทธิประโยชน์
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทาให้ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จานวนผู้ผลิตไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น
โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีรายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้รับความ
เห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน (รวมชื่อของบริษัท) จานวนทั้งสิ้น 13 ราย คิด
เป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 5,205,800 ลิตร/วัน ซึ่งจากข้อมูลผู้บริหารบริษัทแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตไบโอดีเซล 3 ราย มี
กาลังการผลิตรวม 650,000 ลิตรต่อวัน ได้หยุดดาเนินการผลิตในปัจจุบัน นอกจากนี้การส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกี่ยวกับไบโอดีเซลระดับชุมชน ทาให้มีผู้ผลิตไบโอดีเซลรายย่อยเพิ่มขึ้นอีกจานวนมาก รวมถึงการเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจไบโอดีเซลของผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการแข่งขันในตลาดในประเทศที่อาจมีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นจากราคาขายไบโอดีเซลจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนไบโอดีเซลของผู้ผลิตรายย่อยนั้น ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เท่านั้น และยังมิได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ถึงระดับที่ใช้ในเครื่องยนต์ทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นเพียงการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีการใช้น้ามันจากพืชทดแทนการพึ่งพาน้ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว แต่ในส่วนของผู้ผลิตรายใหญ่นั้น บริษัทก็
ได้ตระหนักถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิตได้หลากหลายชนิดที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น โดยบริษัทสามารถใช้น้ามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ในการ
ผลิตได้ในปริมาณที่มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งน้ามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) มีราคาถูกกว่าน้ามันปาล์มดิบเกรดเอ
(CPO-A) และในการผลิตโดยใช้ CPO-B จะทาให้เกิดกรดไขมันมากกว่าการใช้ CPO-A ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทมี
ความสามารถในการนากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตที่บริษัทสามารถนากลับไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ใหม่ และขณะนี้ไม่มีผู้ผลิตรายใดในประเทศไทยมี
กระบวนการผลิตที่สามารถนากรดไขมันปาล์มเกินกว่าร้อยละ 5 ของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มาผลิตเป็นไบโอดีเซล
ได้เช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งถือเป็นจุดได้เปรียบที่สาคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนสูง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลพลอยได้ที่ได้จาก
กระบวนการผลิต ได้แก่ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ อีกทั้งบริษัทยังสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้จากการที่สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบที่หลากหลายและมีต้นทุนต่า โดยที่ยังรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดได้ เพื่อให้บริษัทมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะการแข่งขันรุนแรงในตลาด
1.1.4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลจึงได้มี
นโยบายในการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับไบโอดีเซลนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของไบโอ
ดีเซลเป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาด้านราคา และปริมาณที่สามารถจะพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนแล้ว รัฐบาลจึงได้
ส่งเสริมการใช้น้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ามัน อีกทั้งยังเป็นการช่วงพยุงราคาปาล์มน้ามันอีกทางหนึ่ง โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบ
โอดีเซลให้ได้ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อทดแทนปริมาณการใช้น้ามันดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2555 ซึ่ง ณ เดือน พฤศจิกายน
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2555 มีผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้รับความเห็นชอบการจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อ
จาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน (รวมชื่อของบริษัท) จานวนทั้งสิ้น 13 ราย คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ
5.21 ล้านลิตรต่อวัน (ซึ่งรวมผู้ผลิตไบโอดีเซลทีม่ ีกาลังการผลิตรวม 650,000 ลิตรต่อวัน แต่ปัจจุบันได้หยุดดาเนินการผลิต
แล้วในปัจจุบัน) ในการนี้รัฐบาลได้จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลมาโดยตลอด
เช่น การ
สนับสนุนการปลูกปาล์มน้ามัน 4 ล้านไร่เพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตไบโอดีเซล การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตไบโอ
ดีเซลด้วยการให้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น ยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษี
รายได้เป็นเวลา 8 ปี
รวมถึงการสร้างตลาดรองรับสาหรับการขายไบโอดีเซลด้วยวิธีการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
กาหนดให้ราคาขายปลีกน้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมต่ากว่าราคาขายปลีกน้ามันดีเซลธรรมดา รวมถึงการออก
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรื่อง กาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า นโยบายของทางภาครัฐได้เอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก ทาให้ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซลมีผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนต่าง ๆ ในอนาคต เช่น หลักเกณฑ์การกาหนดราคาไบโอดีเซลอาจทา
ให้ผลตอบแทนจากธุรกิจลดลง แต่บริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่า โอกาสที่รัฐบาลจะยกเลิกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนน่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากราคาน้ามันดีเซลได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
จากข้อมูลในปี 2553 ถึงปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ปรับสัดส่วนการใช้น้ามันไบโอดีเซล (B100) ใน
ส่วนผสมน้ามันดีเซล ในสัดส่วนต่าง ๆ กันให้สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนั้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ช่วงระยะเวลา

1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553
1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
1 มีนาคม 2554 - 30 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2554
1 กรกฎาคม 2554 – 20 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554 – 18 กรกฎาคม 2555
19 กรกฎาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555

สัดส่วนการใช้น้ามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมน้ามันดีเซล
(ร้อยละโดยปริมาตร)
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
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ช่วงระยะเวลา

1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สัดส่วนการใช้น้ามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมน้ามันดีเซล
(ร้อยละโดยปริมาตร)
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : น้ามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) แยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) น้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ ในอัตราส่วน ร้อยละ 1.5 - 2
2) น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี5 (B5) ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในอัตราส่วน ร้อยละ 4 – 5

จากข้อมูลในอดีตที่ปรากฏ ภาวะการขาดแคลนน้ามันปาล์มบริโภคในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2553 เป็นต้นมา
ส่งผลให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในปี 2554 โดยมีการปรับแผนพัฒนาไบโอดีเซล 15 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2565) จากเดิมที่จะบังคับจาหน่าย B5 ทั่วประเทศและจาหน่าย B10 เป็นทางเลือกในปี 2554 เหลือเพียงการจาหน่าย B2
B3 B4 และ B5 ทั่วประเทศ (ขึ้นอยู่กับการประกาศจากภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา) และในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ปรับ
เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมน้ามันดีเซลเป็น B5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้น
ไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของภาครัฐเป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของปริมาณปาล์มในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคุมได้ บริษัทจึงพยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไปยังธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
1.2.1. ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท คือ น้ามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ
น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) โดยภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาปริมาณการสารองน้ามันปาล์มในสต๊อคให้
เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในประเทศ และนาไปสู่การกาหนดนโยบายการนาปาล์มน้ามันไปใช้เพื่อผลิต
เป็นไบโอดีเซล รวมถึงเร่งผลักดันให้น้ามันไบโอดีเซลที่มีการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลให้เป็นน้ามันดีเซลหมุนเร็วตาม
ปริมาณน้ามันที่มีอยู่เพื่อให้สามารถผลิตและจาหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากในปี 2553 – ปี 2554 ที่
ผ่านมาเกิดภาวะการขาดแคลนน้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคจากปริมาณผลผลิตของปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือการส่งออกน้ามันปาล์มในปริมาณมากจนเกินความสมดุลในตลาด
ทาให้เกิด
ความไม่สมดุลของปริมาณอุปทานและอุปสงค์ในตลาดน้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค และ ตลาดการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหาน้ามัน
ปาล์มดิบไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทได้มีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
หลากหลายประเภท ทั้งน้ามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) กรดไขมัน
ปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) หรือ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA)
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สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบ
(CPO) ในสัดส่วนร้อยละ 54 สเตียรีน (Stearine)ในสัดส่วนร้อยละ 22 น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) ในสัดส่วน
ร้อยละ 14 และกรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) รวมกับกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 (ซึ่งกรดไขมันทั้งสองประเภทเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท) โดยสาเหตุที่
บริษัทมีการใช้น้ามันปาล์มดิบ (CPO) เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลสูงสุด เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายกาลังการผลิต
ของหอกลั่นน้ามันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มเติมในปี 2554 ทาให้บริษัทสามารถรองรับการกลั่นน้ามันปาล์มดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลได้มากขึ้น และส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบจากการซื้อน้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm
Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นกลาง (Intermediate Raw Material) ที่มีราคาสูงกว่า น้ามันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
จากผู้ผลิตรายอื่น
ปัจจุบันบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซื้อขายและตกลงราคาเป็นครั้ง ๆ โดยบริษัททาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากบริษัทผู้ผลิตน้ามันพืชและโรงสกัดน้ามันปาล์มซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้กับบริษัท ด้วยวิธีการดังกล่าวที่ไม่
มีการทาสัญญาจัดซื้อระยะยาว
บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตอาจไม่สามารถผลิตหรือ
จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดไว้ได้ หรือการที่ผู้จาหน่ายวัตถุดิบให้กับ
บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง
และไม่จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัท
ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว โดยที่ผ่าน
มาบริษัทได้มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการ
กระจายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ เช่น น้ามันปาล์มดิบ (CPO)
บริษัทจะจัดซื้อจากโรงสกัดน้ามันปาล์มที่อยู่ทางภาคใต้ ส่วนน้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) และ สเตียรีน
(Stearine) จะจัดซื้อจากโรงงานน้ามันพืชรายใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่บาง
ภูมิภาคอาจประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล โดยบริษัท
มีการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัท
ยังมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทให้สามารถใช้น้ามันปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ่งมีราคาถูกกว่า
น้ามันปาล์มดิบเกรดเอ (CPO-A) ในการผลิตได้สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่น (การผลิตโดยใช้ CPO-B จะทาให้เกิดกรดไขมัน
มากกว่าการใช้ CPO-A) ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทมีความสามารถในการนากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid
Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตที่บริษัทสามารถนากลับไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้
ใหม่ ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทจะลดลง และที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคย
ประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูมิศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นทาเล
ที่ตั้งทีม่ ีระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานได้ไม่ดีมากนัก แต่ผลกระทบของค่าขนส่งวัตถุดิบของบริษัทถือว่าไม่
เสียเปรียบมากนักเมื่อเทียบกับผู้ผลิตไบโอดีเซลรายอื่น โดยข้อได้เปรียบสาหรับการมีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ใน
ด้านอื่นคือ ทาเลที่เหมาะสมในการกระจายสินค้าสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออก ทั้งนี้บริษัทให้ความสาคัญกับปัจจัยให้
ด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ความสามารถในการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต การใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาถูกเป็นต้นกาลังในการทาความร้อน การพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถรับน้ามัน
ปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้เหล่านี้ เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบันพื้นที่
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เพาะปลูกปาล์มเริ่มขยายมาทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้เพิ่มขึ้น
ข้อจากัดด้านทาเลที่ตั้งจะลดลงเรื่อย ๆ และจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาวมากขึ้น

ซึ่งในอนาคตบริษัทคาดว่า

1.2.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ สาหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล
(B100) ของบริษัท ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil) ซึ่งอาจ
มีราคาตลาดผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้
เนื่องจากสเตียรีนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการกลั่นน้ามันปาล์มดิบ และน้ามันปาล์มดิบได้มาจากผล
ปาล์มซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น ในปี 2552 ผลผลิตปาล์มได้รับผลกระทบจากภาวะภัย
แล้ง ส่งผลให้ผลผลิตปาล์ม (Yield) ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น หรือการที่รัฐบาลใน
ต่างประเทศ เช่น จีน หรือ อินเดีย ออกประกาศลดภาษีนาเข้าปาล์มก็อาจส่งผลให้อุปทานของน้ามันปาล์มไหลเข้าไปยัง
ประเทศดังกล่าวมากขึ้น ทาให้ราคาน้ามันปาล์มมีราคาสูงขึ้น และการจัดหาวัตถุดิบในประเทศอาจมีความยากลาบาก
มากขึ้นได้
ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และเพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา บริษัทจึงพยายามบริหารจัดการให้มีปริมาณวัตถุดิบเท่าที่จาเป็น โดยการกาหนดระยะเวลา
สาหรับการซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขายสินค้าล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงของต้นทุนสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด
ทั้งนี้ การบริหารจัดการให้มีปริมาณวัตถุดิบเท่าที่จาเป็นยังเป็นการลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถทา การป้องกันและบริหารความเสี่ยง (Hedging) ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
อีกด้วย และที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทาการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและก่อสร้างส่วนขยายของโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลให้สามารถใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นได้ เช่น การนากรดไขมันปาล์ม (PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิด
หนึ่งมีราคาผันผวนมากจนเกินไป เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักดาเนินการอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ต่อรองเงื่อนไขการจัดซื้อวัตถุดิบหลักในเรื่องของคุณสมบัติ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบหลัก
เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการตัดสินใจจัดซื้อได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายบริษัท
1.3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
1.3.1. ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 44.34 ภายหลั ง การเสนอ
ขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวอาหุนัยร่วมถือหุ้นในบริ ษัท
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 52.17 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทั้งกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยภายหลังการกระจายหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
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ประชาชนในครั้งนี้ กลุ่มครอบครัวอาหุนัยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.34 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท จะทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวอาหุนัยยังมีอานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้น
ได้ค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
กาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
1.3.2. ความเสี่ ย งจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
เนื่ อ งจากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ ผ่า นมากว่ า 5 ปี เป็ น การบริ ห ารงานของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
และผู้ บ ริ ห ารหลั ก คื อ นายสมโภชน์ อาหุ นั ย โดยดารงตาแหน่ ง เป็ น ทั้งกรรมการ กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ ทั้ ง ในส่ ว นของการวางแผนการผลิ ต การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต การ
ขยายช่ อ งทางการจาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า หรื อ คู่ ค้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง การมี แ นวคิ ด การบริ ห ารงานที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ มี แ นวทางการ
ขยายการดาเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนและการเจริ ญ เติ บ โตให้ กั บ บริ ษั ท ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ในการ
บริ ห ารงาน บริ ษั ท ยั ง ต้ อ งอาศั ย ผู้ บ ริ ห ารหลั ก ปั จ จุ บั น ในการบริ ห ารงานและการจั ด การ
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบในการทางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการวางแผนระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนักงานบริษัทอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังมีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดย
สนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางาน
ทาให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่การทางานของตนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทในระยะ
ยาวต่อไป
1.4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
บริษัทมีโครงการในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวนรวม 4
โครงการ คิดเป็นขนาดกาลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 278 เมกะวัตต์ ซึ่ง 1 ใน 4 ของโครงการดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทที่มีขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แม่น้าป่า
สัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ซึ่งได้เริ่มจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ดาเนินงานภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และอีก 3 โครงการที่เหลือเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะมีการลงทุนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานจากโครงการ

ส่วนที่ 1 - หน้าที่ 22

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าข้างต้นจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับบริษัท อีกทั้งยังเป็น
การดาเนินการตามการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
บริษัทประมาณการงบลงทุนที่จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการ
ละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 6,680 ล้านบาท ในจังหวัดลาปางประมาณ 6,680 ล้านบาท และใน
จังหวัดพิษณุโลกประมาณ 6,780 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มลงทุนในปี 2556 – ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งทาให้บริษัทยังมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ได้ดังนี้
1.4.1. ความเสี่ยงด้านการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลาปาง
บริษัทได้ทาการ
จัดซื้อที่ดินสาหรับใช้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อที่โครงการรวมทั้งสิ้น 1,818-0-39 ไร่ และ 2,045-0-12
ไร่ ตามลาดับ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว โดยใน
ส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปางมีการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีบางส่วนกับเจ้าของที่ดิน
จานวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 95-2-47 ไร่ และในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะ
วัตต์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ดาเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มจัดซื้อที่ดิ นไปบางส่วนแล้ว
ประมาณ 191-2-70 ไร่ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555) และได้ดาเนินการจัดทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน
ประมาณ 1,000 ไร่แล้ว โดยมีเป้าหมายการจัดซื้อที่ดินทั้งหมดสาหรับดาเนินโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร่ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนการจัดหาที่ดินไปแล้ว ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของเป้าหมายการจัดหาที่ดินรวมในจังหวัดพิษณุโลก จึงทาให้
บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือมีความ
เสี่ยงที่ราคาที่ดินอาจสูงขึ้นกว่าราคาตลาดหรือราคาที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามหากบริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึก (Crystaline Solar Cells) ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
จานวนที่ดินขนาดประมาณ 1,000 ไร่ถือว่าเพียงพอต่อการดาเนินโครงการแล้ว แต่ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะซื้อที่ดินเพิ่ม
เนื่องจากจะทาให้บริษัทสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายได้มากขึ้นในอนาคต
1.4.2. ความเสี่ยงในเรื่องเอกสารในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันบริษัทเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 1 โครงการ และเข้าทาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก รวม 3 โครงการทั้ง เพื่อจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงถือว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องการจัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่อย่าง
ใด แต่ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้แล้วเสร็จก่อนการเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ หากบริษัทไม่ก่อสร้างภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดาเนินการ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) โดยสามารถสรุปรายละเอียดของกาหนดการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
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ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าได้ทันตามกาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ได้ดังนี้

90 เมกะวัตต์

กาหนดการเริ่มก่อสร้างโครงการ
เพื่อให้สามารถเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ.ได้
เริ่มปรับปรุงที่ดินแล้วเมื่อ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
1 ธันวาคม 2556

90 เมกะวัตต์

1 ธันวาคม 2557

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาดกาลัง
การผลิต

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก

90 เมกะวัตต์

วันกาหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(SCOD)
1 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2557
1 ธันวาคม 2558

1.4.3. ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากบริษัทมีแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 3 โครงการ ขนาดกาลัง
การผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2556 ปี 2557
และ ปี 2558 ตามลาดับ โดยมีงบลงทุนประมาณ 6,680 ล้านบาท 6,680 ล้านบาท และ 6,780 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นมูลค่างบลงทุนที่สูงมาก ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่สามารถจัดหาเงินทุนทั้งจากส่ว นของทุน และส่วน
ของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็จะ
ส่งผลให้ผลประกอบการ การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินใน
การจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินในประเทศ โดยจะทาหน้าที่การ
เป็นที่ปรึกษาและประสานงานการจัดหาเงินกู้ยืมให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ให้กับบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทสาหรับใช้ในการดาเนิน
โครงการ (Project Finance)โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ในจังหวัด
นครสววรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับแล้ว
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีแผนการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้าง โดยมีสัดส่วนของ
หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) คิดเป็นสัดส่วน 3:1 เท่า บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใน
สัดส่วนร้อยละ 75 และเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยสามารถสรุปรายละเอียดแหล่งที่มาของ
เงินทุนสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 โครงการได้ดังนี้

งบลงทุนรวม
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(ร้อยละ 75)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสววรรค์
จังหวัดลาปาง
จังหวัดพิษณุโลก
6,680 ล้านบาท
6,680 ล้านบาท
6,780 ล้านบาท
5,010 ล้านบาท
5,010 ล้านบาท
5,085 ล้านบาท
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสววรรค์
จังหวัดลาปาง
จังหวัดพิษณุโลก
1,670 ล้านบาท
1,670 ล้านบาท
1,695 ล้านบาท

- เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ 25)
- แหล่งที่มาของเงินทุน
1) เงินทุนที่ระดมได้จากการ
เสนอขายหุ้นในครั้งนี้
โดยประมาณร้อยละ [●]
2) กระแสเงินสดภายใน
กิจการของบริษัท

1) กระแสเงินสดภายใน
1) กระแสเงินสดภายใน
กิจการของบริษัท/1
กิจการของบริษัท
โดยประมาณร้อยละ 100
โดยประมาณ ร้อยละ100
ประกอบด้วย กระแสเงิน
สดภายในกิจการของ
บริษัทจากธุรกิจโรง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประมาณร้อย
ละ 91 และจากธุรกิจไบโอ
ดีเซลประมาณร้อยละ 91/
2) หากกระแสเงินสดภายใน
กิจการไม่ได้ตามที่
คาดการณ์ อาจพิจารณา
ออกเครื่องมือทางการเงิน
อื่น
เช่น
การทา
Infrastructure Fund
หรือ การขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน
(Rights
Offering : RO) เป็นต้น
ซึ่งจะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาผลประโยชน์
และผลกระทบในแต่ละ
ทางเลือก

หมายเหตุ:1/กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ทีใ่ ช้ในการคานวณแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง ในปี 2557 มาจากการคานวณกระแสเงินสดจากธุรกิจไบโอดีเซล โดย
คานวณจากผลการดาเนินงาน 9 เดือนปี 2555 และปรับเป็นรายได้เต็มปี โดยไม่นารายได้และกาไรจากธุรกิจก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทได้เลิกดาเนินธุรกิจแล้ว รวมทั้งไม่นารายได้และกาไรจากการให้บริการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ
บริษัทมาคานวณ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คานวณจาก กระแสเงินสดจากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2557
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โดยสาหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 โครงการข้างต้น
บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
(Project Finance)โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์แล้ว บริษัทจึง
คาดว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวมีค่อนข้างต่า ซึ่งจะมีการดาเนินการใน
การขอสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในโครงการจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเป็นลาดับแรก
แล้วจึงดาเนินการขอ
สนับสนุนทางการเงินในจังหวัดลาปางภายหลังจากโครงการในจังหวัดนครสวรรค์แล้วเสร็จ และโครงการในจังหวัดพิษณุโลก
เป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็จะส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ได้
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (Offering Letter) รวม 3 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
สรุปเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การประกันภัยโครงการ การเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ รายละเอียดของ
เงื่อนไขเงินกู้ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้อย่างเป็นทางการ โดยจะดาเนินโครงการและขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืม
ภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และในส่วนของเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทคาดว่าจะมาจากเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) ในครั้งนี้เป็นหลัก รวมถึงมา
จากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ดาเนินโครงการให้
ทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งหากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ก็อาจจะส่งผลให้ผลประกอบการ การดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ทั้งนี้ สามารถสรุปเงื่อนไขบังคับที่สาคัญก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้ (Condition Precedent)
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้
1. หลักฐานการเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน
กาหนด
2. งบการเงินล่าสุดของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)
3. สาเนาเอกสารสาคัญสาหรับการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัด
นครสวรรค์ (Major Project Documents) ได้แก่
3.1. สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC)
3.2. สัญญาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย หรือ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของบริษัทกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3.3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากโครงการให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา
(สัญญาการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)ให้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด)
3.4. สัญญาการเช่าที่ดิน (โดยโครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีการทาสัญญาเช่าที่ดิน)
3.5. สัญญาการจัดการและบารุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance : O&M
Contract)
3.6. อื่น ๆ ที่อาจมีการกาหนดภายหลังการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence)
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4. ใบอนุญาตที่สาคัญสาหรับการดาเนินโครงการที่ออกโดยภาครัฐบาล เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
5. ความเห็นของทีป่ รึกษากฎหมาย
6. รายงานการตรวจสอบด้านเทคนิคโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการออก
รายงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโครงการ โดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ คือ อยู่ระหว่างการ
ออกรายงานฉบับสมบูรณ์จากที่ปรึกษาด้านเทคนิคของโครงการ
7. รายงานการตรวจสอบทางกฎหมายสาหรับโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ออกรายงานโดยที่ปรึกษากฎหมาย โดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ คือ อยู่ระหว่างการออกรายงาน
ฉบับสมบูรณ์จากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโครงการ
8. รายงานการตรวจสอบด้านการประกันภัยโครงการของผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ออกรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยโครงการ โดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ คือ อยู่ระหว่าง
การออกรายงานฉบับสมบูรณ์จากที่ปรึกษาด้านประกันภัยของโครงการ
9. เอกสารการประกันภัยโครงการระหว่างการก่อสร้าง
10. เอกสารแสดงการสนับสนุนทางการเงินของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัท
แม่ ที่ยอมรับโดยผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน)
11. เอกสารแสดงการเพิ่มทุนโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ในมูลค่าที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกจ่ายเงินกู้ (Condition Precedent)
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ได้ทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยความคืบหน้าของ
เงื่อนไขข้างต้นอยู่ระหว่างการออกรายงานการตรวจสอบด้านเทคนิคโครงการ รายงานการตรวจสอบทางกฎหมาย รายงาน
การตรวจสอบด้านการประกันภัย และแสดงหลักฐานการเพิ่มทุน และอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินกู้อย่างเป็นทางการจาก
สถาบันการเงินผู้สนับสนุนด้านเงินกู้ยืมของโครงการ
นอกจากนี้ สามารถสรุปรายละเอียดหลักประกันสาหรับการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้
1) การจานองเครื่องจักร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของโครงการ
2) การโอนสิทธิ์เรียกร้องในเอกสารสาคัญสาหรับการดาเนินการโครงการ (Major Project Documents)
3) การจานาหุ้นของผู้กู้ (บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด)
4) การโอนสิทธิ์เรียกร้องในการประกันภัยและการประกันภัยต่อของโครงการ
5) หลักประกันอื่นที่อาจพิจารณาตามความเหมาะสม
1.4.4. ความเสี่ยงทางการเงินจากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ได้มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนทางการเงินสาหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 3 : 1 เท่า ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่มีสัดส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.11 : 1 เท่า และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 โครงการ ขนาดกาลัง
การผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสววรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลกของบริษัทก็จะมี
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สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3 : 1 เท่า เช่นกัน ส่งผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีภาระหนี้สูงขึ้น และจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุนโดยรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดาเนินการภายใต้บริษัท อีเอ โซล่า
นครสวรรค์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอการสนับสนุนทางการเงินจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศ (Offering Letter) รวม 3 แห่งนั้น มีเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้
ตาม Offering Letter ได้แก่
- บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด จะต้องดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน
3 : 1 เท่า
- บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด จะต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt
Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
1.4.5. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี เริ่มขายไฟฟ้าให้แก่
กฟภ. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 จากประมาณการทางการเงินของโครงการคาดว่ารายได้เต็มปีในปี 2556 จะมีรายได้
ประมาณ 149.17 ล้านบาทต่อปี และกาไรสุทธิประมาณ 63.49 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในปลายปี 2556 โดยคาดว่าจะมีรายได้เต็มปีในปี 2557 ประมาณ 1,586.35 ล้านบาท
ต่อปี และกาไรสุทธิประมาณ 915.75 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินโครงการ
ก็อาจทาให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ดังกล่าวได้แก่ อัตราการปรับราคาค่าไฟฟ้าลดต่าลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งช่วง Peak ที่
เท่ากับ 3.8548 บาท/หน่วย และ อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งช่วง Off-Peak ที่เท่ากับ 2.0424 บาท/หน่วย) (โดยทีช่ ่วง Peak คือ
เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ และช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ
เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ – วัน อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดราชการตามปกติ ทีไ่ ม่รวมวันหยุด
ชดเชยและวันพืชมงคล) ภัยธรรมชาติ หรือจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์ที่โครงการผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ทคี่ วามเข้มแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) เฉลี่ยเท่ากับ 5
หน่วยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/sq.m./day) หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น
อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มมี
ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรีเป็น
โครงการแรก โดยยังไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลัง
การผลิต 90 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาก่อน จึงอาจส่งผลให้บริษัทคาดการณ์งบลงทุนรวมหรือ
ค่าใช้จ่ายของโครงการต่ากว่าความเป็นจริงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการสูงขึ้น และส่งผลกระทบให้
ผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้
1.4.6. ความเสี่ยงด้านความสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ถือว่าเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนที่มี
การพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาและดาเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
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รูปธรรม ดังนั้นบริษัทจึงจาเป็นต้องจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการด้านการดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ ตลอดจนมี
การวางแผนเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อน อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าจังหวัดลพบุรีซึ่งได้เริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว
นั้น
บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการ (Operation and Maintainance Service :
O&M) โครงการให้แก่บริษัทในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกมาประยุกต์ใช้กับโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นได้ อีกทั้งบริษัทยังมีการเจรจาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการดาเนินงานและช่วยลดความ
เสี่ยงในความไม่แน่นอนของรายได้ของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดทาการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จและดาเนินงานไปอีก 1 ปี
และสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสววรรค์ จังหวัด ได้มี
การว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการและด้านการประกันภัยโครงการ รวมถึงมีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่
มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการ (Operation and Maintainance Service : O&M) ให้กับ
โครงการ นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ที่มีการรับประกัน
ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output Guarantee) จากโรงงานผู้ผลิตตลอด
อายุการใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี และเลือกใช้ Inverter ที่มี
เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี อีก
ทั้งยังมี บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและ
ดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการโยธาและ
การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวอีกด้วย
1.4.7. ความเสี่ยงที่โครงการอาจดาเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะดาเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้จาก
ปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ทันตามที่กาหนดไว้ การไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ดาเนิน
โครงการได้ตามเวลาที่กาหนด การที่ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการอาจมีความล่าช้าจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ เช่น
ฝนตก น้าท่วม หรือปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการก่อสร้างอาจล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจทาให้
ไม่สามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตามวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(Scheduled
Commercial Operation Date : SCOD) ได้ ซึ่งในส่วนของการดาเนินการเชิงพาณิชย์ที่ล่าช้าอาจส่งผลให้บริษัทรับรู้
รายได้จากโครงการล่าช้าตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้ ซึ่งจะได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันจาก กฟผ. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า โดยบริษัทจะต้องระบุเหตุผลและรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ กฟผ. ทราบ
อย่างต่อเนื่อง
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1.5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.5.1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตเพื่อเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 50
ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคา
ขอ อย่างไรก็ดี บริษัทได้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคาขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
(Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ว เห็นว่า
บริษัทและหุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมี
ความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากบริษัทไม่
สามารถกระจายหุ้นได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งจะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้แล้วเสร็จ บริษัท
จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้างต้นได้
1.5.2. ความเสี่ ย งจากการลดลงของราคาหุ้นเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อัน
เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจากัดและการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
- เดือนมีนาคม ปี 2553 บริษัทมีการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด จานวนรวม 293,800,000
หุ้น (จากจานวนหุ้นที่มีการเสนอขายในปี 2552 รวมจานวน 550,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท ประกอบด้วย
- การเสนอขายต่อผู้บริหารบริษัทจานวน 50,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท
- การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด จานวน 243,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 279.38 ล้านบาท
- เดือนกรกฎาคม ปี 2554 บริษัทได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อในปี 2553 จานวน 256,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท และ ส่งผลให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 305.00 ล้านบาท
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

-

เดือนพฤษภาคม ปี 2555 บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering : RO) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุน
จดทะเบียนชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เท่ากับ 317.00 ล้านบาท จากทุนจด
ทะเบียนรวมทั้งสิ้น 373.00 ล้านบาท
โดยราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่บริษัทเคยเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจากัดและที่เคยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งประชาชนที่ซื้อหุ้นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลดลง
ของราคาหุ้น อันเนื่องมาจากการขายหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อทากาไรเมื่อหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีการถูกกาหนด
ระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เมื่อหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

คาเตือน : ผู้ลงทุนควรอ่านข้อมูลรายละเอียดส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์
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