บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2552 สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบโดย “สานักงาน ปีติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่มีการ
ยกเว้นว่า บริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า ในขณะนันส่วนงานการผลิตและ
จาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังคงต้องพึ่งพิงลูกค้าจานวนน้อยราย โดยที่บางรายมีสัดส่วนยอดขายเกินกว่าร้อยละ 40 ของ
ยอดขายรวมของส่วนงานธุรกิจ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานของส่วนงานธุรกิจ
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการเจราทางการค้าและการประกอบกิจการของบริษัทในอนาคต
ยกเว้นการไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแยกตามส่วนงาน ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า
งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทังนี ตังแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจเรียบร้อยแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2553 สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตรวจสอบโดย “สานักงาน ปีติเสวี” ซึ่งมีนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2219 เป็นผู้สอบ
บัญชี ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของ
บริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชี
ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี
ในปี 2553 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวการตีราคาสินค้าคงเหลือ จากวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนาหนัก
มาเป็น วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน เนื่องจากผู้บริหารบริษัทเห็นว่าวิธีการคานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน เหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทที่มีความผันผวนในราคาสินค้าค่อนข้างสูงมากกว่าวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนาหนักเดิม การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้มูลค่าสินค้าคงเหลือสะท้อนข้อมูลที่แท้จริงสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลให้มูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดเพิ่มขึน และต้นทุนขายใน
งบกาไรขาดทุนลดลงด้วยจานวน 2.31 ล้านบาทเท่ากัน ซึ่งส่งผลให้กาไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสาหรับ
ปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึนจานวน 2.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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หน่วย : บาท
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนาหนัก วิธีเข้าก่อนออกก่อน
สินค้าคงเหลือ
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสินเปลือง
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

ผลต่างมูลค่าสินค้า
เพิ่มขึน (ลดลง)
795,525.03
1,162,172.07
354,718.23
463.53
2,312,878.86

นอกจากนี บริษัทยังได้ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่บันทึกไว้สูงกว่า
ภาษีที่จ่ายชาระจริงจานวน 3.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายหลังจากที่ได้ออกงบการเงินแล้ว การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบดุลในงบ
การเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยทาให้หนีสินภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจานวน
3.60 ล้านบาท กาไรสะสมเพิ่มขึนจานวน 3.60 ล้านบาท (กาไรต่อหุ้นพืนฐานเพิ่มขึน 0.001 บาทต่อหุ้น) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นว่ารายการปรับปรุงนันมีความเหมาะสมและบริษัทได้ปรับปรุงรายการโดยถูกต้องแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2554 สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดย “สานักงาน ปีติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯที่
กาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทา
และนาเสนอในงบการเงิน ทังนี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นามา
แสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
สอบทานโดย ”สานักงาน ปีติเสวี” ซึ่งมีนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4712 เป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อ
ว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ใน
สาระสาคัญจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
สินสุด 31 ธ.ค. 52
สินสุด 31 ธ.ค. 53
สินสุด 31 ธ.ค. 54
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.61
0.48%
63.34
5.91%
181.30 10.51%
ลูกหนีการค้า – สุทธิ
127.11
16.88%
302.73 28.26%
177.84 10.31%
ลูกหนีอื่น
6.08
0.81%
11.85
1.11%
43.31
2.51%
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บุคคลและบริษัทอื่น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
10.63
0.62%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
101.59
13.49%
161.19 15.05%
178.54 10.35%
เงินชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิงค้างรับ
0.10
0.01%
10.20
0.95%
7.82
0.45%
เงินทดรองจ่ายค่าซือที่ดิน/1
0.00
0.00%
0.00
0.00%
13.79
0.80%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
1.71
0.23%
0.59
0.06%
11.38
0.66%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240.20
31.91%
549.90 51.34%
624.61 36.21%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคาประกัน
55.28
7.34%
55.65
5.20%
56.10
3.25%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
60.00
3.48%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคคลอื่น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
4.01
0.23%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
456.57
60.65%
464.80 43.39%
927.73 53.79%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
42.46
2.46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
0.75
0.10%
0.75
0.07%
9.97
0.58%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 512.60
68.09%
521.20 48.66% 1,100.27 63.79%
สินทรัพย์รวม 752.80 100.00% 1,071.10 100.00% 1,724.88 100.00%
เงินกู้ยืมระยะสันสถาบันการเงิน
176.12
23.40%
180.67 16.87%
178.36 10.34%
เจ้าหนีการค้า
22.93
3.05%
125.91 11.76%
102.21
5.93%
เจ้าหนีอื่น
2.26
0.30%
3.50
0.33%
32.92
1.91%
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
54.00
7.17%
0.00
0.00%
30.60
1.77%
เจ้าหนีตามสัญญาแฟคตอริ่ง
0.00
0.00%
80.80
7.54%
0.00
0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
34.18
4.54%
46.69
4.36%
52.53
3.05%
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ครบ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.23
0.01%
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
30.04
3.99%
9.67
0.90%
65.80
3.81%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
0.16
0.02%
1.37
0.13%
0.00
0.00%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4.05
0.54%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
เงินมัดจารับล่วงหน้าค่าสินค้า
1.50
0.20%
15.67
1.46%
29.15
1.69%
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
หนีสินหมุนเวียนอื่น
0.67
0.09%
25.92
2.42%
33.00
1.91%
รวมหนีสินหมุนเวียน 325.91
43.29%
490.20 45.77%
524.80 30.43%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.24
0.01%
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน สุทธิ
89.56
11.90%
42.87
4.00%
181.44 10.52%
หนีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.66
0.04%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.82
0.05%
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
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 /
สอบทานแล้ว
สินสุด 30 ก.ย.55
ล้านบาท ร้อยละ
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 จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (ต่อ)
งบการเงินรวม /
สอบทานแล้ว
สินสุด 31 ธ.ค. 52
สินสุด 31 ธ.ค. 53
สินสุด 31 ธ.ค. 54
สินสุด 30 ก.ย.55
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
360.00
47.82%
360.00 33.61%
360.00 20.87%
373.00
16.00%
250.00
33.21%
279.38 26.08%
305.00 17.68%
317.00
13.60%
0.00
0.00%
219.42 20.49%
578.10 33.52%
746.10
32.01%
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ทุนจดทะเบียน /2
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว/2
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
4.10
0.54%
6.80
0.63%
12.40
0.72%
12.40
ยังไม่จัดสรร
83.21
11.05%
32.42
3.03%
89.37
5.18%
73.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
(46.39)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
337.31
44.81%
538.02 50.23%
984.87 57.10% 1,102.85
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
0.01
0.00%
0.01
0.00%
32.03
1.86%
1.47
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 337.32
44.81%
538.03 50.23% 1,016.90 58.95% 1,104.32
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 752.80 100.00% 1,071.10 100.00% 1,724.88 100.00% 2,330.91
หมายเหตุ :
/1 : - เงินทดรองจ่ายค่าซือที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินตามสัญญาจะซือจะขายที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
/2 : - ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้เรียกชาระค่าหุ้นจานวน 293,800,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ประกอบด้วย ส่วนที่เสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัดจานวน 243,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.90 บาท) และส่วนที่เสนอ
ขายต่อผู้บริหารบริษัทจานวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นทังสิน 248,800,000 บาท บริษัทได้รับชาระ
ค่าหุ้นดังกล่าวครบทังจานวนแล้วในเดือนมีนาคม 2553
/2 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซือครังก่อนจานวน
256,200,000 หุ้น โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.20
บาท มีกาหนดเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 ปี (วันที่ 26 เมษายน 2554) ทังนี ได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทาการซือหุ้นจากการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครังนีในราคาหุ้นละ 1.00 บาท จาหน่ายหุ้นที่ซือมาเป็นเวลา 6 เดือน
/2 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติให้ดาเนินการขยายระยะเวลาขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่รับ
การจัดสรรจานวน 256,200,000 หุ้น ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกาหนดราคาเสนอขายไม่น้อยกว่าที่เคยอนุมัติไว้ ทังนีในเดือน
มิถุนายน 2554 บริษัทได้ดาเนินการขายหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นละ 1.40 บาท) รวมเป็นเงินค่าหุ้นทังสิน 384,300,000 บาท บริษัทรับชาระค่าหุ้นดังกล่าวครบทังจานวนแล้วในเดือนมิถุนายน 2554
/2 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
มิได้นาออกจาหน่าย ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนลดลงจาก 360,000,000 บาท เหลือ 305,000,000 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจาก 305,000,000 บาท เป็น 373,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering : RO) จานวน 120,000,000
หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท บริษัทได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวครบทังจานวนแล้ว ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนชาระ
แล้วเท่ากับ 317,000,000 บาท หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจานวน 560,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนครังแรก
(Initial Public Offering : IPO)
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0.53%
3.16%
-1.99%
47.31%
0.06%
47.38%
100.00%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
ปี 2552 (ปรับปรุง
ปี 2553
ปี 2554
ใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงินรวม /
สอบทานแล้ว
งวด 9 เดือน ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้า - สุทธิ
รายได้จากการขายนามันไบโอดีเซล
1,664.66 65.56% 1,851.55 70.54% 3,113.90 57.41% 2,518.78 68.95%
รายได้จากการขายนามันดีเซลหมุนเร็ว
758.44 29.87%
583.45 22.23% 1,149.62 21.20%
673.43 18.43%
รายได้จากการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ /1
36.87
1.45%
67.70
2.58%
78.60
1.45%
17.53
0.48%
รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว /2
0.00
0.00%
117.14
4.46% 1,055.85 19.47%
366.28 10.03%
รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลพลอยได้
79.07
3.11%
4.98
0.19%
26.01
0.48%
71.06
1.95%
รวมรายได้จากการขายสินค้า 2,539.04 100.00% 2,624.82 100.00% 5,423.98 100.00% 3,647.08 99.83%
รายได้จากการให้บริการ/3
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
6.18
0.17%
รวมรายได้ 2,539.04 100.00% 2,624.82 100.00% 5,423.98 100.00% 3,653.26 100.00%
ต้นทุนขาย /3
2,418.86 95.27% 2,504.05 95.40% 5,192.51 95.73% 3,463.06 94.79%
ต้นทุนบริการ
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5.83
0.16%
รวมต้นทุนขายและบริการ 2,418.86 95.27% 2,504.05 95.40% 5,192.51 95.73% 3,468.89 94.95%
กาไรขันต้น
120.18
4.73%
120.77
4.60%
231.47
4.27%
184.37
5.05%
รายได้อื่น/4
3.07
0.12%
2.91
0.11%
7.34
0.14%
13.72
0.38%
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
123.25
4.85%
123.68
4.71%
238.81
4.40%
198.09
5.42%
ค่าใช้จ่ายในการขาย
23.34
0.92%
38.68
1.47%
104.02
1.92%
51.39
1.41%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
36.20
1.43%
41.64
1.59%
56.09
1.03%
55.76
1.53%
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
63.71
2.51%
43.36
1.65%
78.70
1.45%
90.94
2.49%
ต้นทุนทางการเงิน
9.58
0.38%
15.03
0.57%
17.58
0.32%
21.33
0.58%
กาไรก่อนภาษีเงินได้
54.13
2.13%
28.33
1.08%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
6.66
0.26%
1.42
0.05%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
กาไรสุทธิสาหรับปี
47.47
1.87%
26.91
1.03%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี
47.47
1.87%
26.91
1.03%
61.12
1.13%
69.61
1.91%
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
47.46
1.87%
26.91
1.03%
63.01
1.16%
69.76
1.91%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
0.01
0.00
(1.89)
(0.15)
กาไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท/หุ้น) /5
0.02
0.01
0.02
0.02
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
0.10
0.10
0.10
0.10
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
2,500.00
2,793.80
3,050.00
3,170.00
ปรับปรุงกาไรสุทธิเป็นข้อมูลเต็มปี (Annualize) และคานวณการปรับฐานจานวนหุ้นสามัญหลังเสนอขาย IPO (Fully Dilute)
กาไรต่อหุ้น-Fully Dilute (บาท/หุ้น)/6
0.02
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
0.10
จานวนหุ้นสามัญ-หลังเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น)
3,730.00
หมายเหตุ :
/1 : บริษัทเริ่มมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 และได้หยุดดาเนินธุรกิจแล้วในเดือนเมษายน 2555 เพื่อให้
บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นสาคัญ
/2 : วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ประกอบด้วย นามันปาล์ม กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) และกรดไขมัน (Free Fatty Acid)
/3 : รายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการเกิดขึนในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จานวน 6.18 ล้านบาท เป็นรายได้บริการและต้นทุนบริ การงวด
สุดท้ายจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายได้ที่เกิดขึนเป็นไปตามสัญญา
จ้างการปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งในปี 2553 ที่เกิดขึนก่อนวันที่บริษัทเข้าดาเนินการซือหุ้นสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จากัด และจะไม่
มีรายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการนีเกิดขึนอีกในอนาคต
/4 : รายได้อื่น ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน รายได้ดอกเบียรับ เป็นต้น
/5 : กาไรต่อหุ้นขันพืนฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว ณ วันสินงวด
/6 : กาไรต่อหุ้น-Fully Dilute คานวณโดยการหารกาไรสุทธิเต็มปี (Annualize) ของงวดบัญชีปี 2555 ซึ่งคานวณจากกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่งวด 9 เดือน สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ด้วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดหลังเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทังนีกาไรสุทธิเต็มปี เท่ากับ 93.01 ล้านบาท (69.76 x (4/3) = 93.01)
** : บริษัทเริ่มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบกระแสเงินสด
2552
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบ กาไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
หนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ค่าเผื่อ/(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการลดราคาสินค้าและสินค้าที่เคลื่อนไหว
ช้า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินมัดจาจ่ายค่าสินค้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิงค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีสินดาเนินงาน (เพิ่มขึน) ลดลง
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
หนีสินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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2553

2554

งบการเงิน
รวม / สอบ
ทานแล้ว
9 เดือนแรก
ปี 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 จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (ต่อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบกระแสเงินสด
2552
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากประจาที่ติดภาระคาประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บุคคลอื่น
รับชาระเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บุคคลอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รับชาระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากผู้มีส่วนเสียได้เสียแต่ไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อยจากการ
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
เงินทดรองจ่ายค่าซือที่ดิน
ซือสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน(ลดลง)
เจ้าหนีตามสัญญาแฟคเตอริ่งลดลง
รับเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าซือ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด
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งบการเงิน
รวม / สอบ
ทานแล้ว
9 เดือนแรก
ปี 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 จากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

2552

2553

2554

9 เดือนแรก
ปี 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.74

1.12

1.19

0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.40

0.75

0.68

0.42

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.54)

(0.22)

0.66

0.08

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า

เท่า

28.47

12.21

22.57

26.87*

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ย

วัน

12.65

29.48

15.95

13.40

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

30.85

19.06

30.57

27.22*

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

11.67

18.89

11.78

13.23

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี

เท่า

39.53

33.65

45.52

61.50*

ระยะเวลาชาระหนี

วัน

9.11

10.70

7.91

5.85

Cash cycle

วัน

15.21

37.67

19.82

20.77

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขันต้น
%

4.73%

4.60%

4.27%

5.05%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

2.51%

1.65%

1.45%

2.49%

อัตรากาไรอื่น

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

-212.90%

-144.35%

239.43%

40.26%

อัตรากาไรสุทธิ

%

1.87%

1.03%

1.16%

1.91%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

15.13%

6.15%

8.10%

8.77%*

7.80%

2.95%

4.51%

4.59%*

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

19.53%

14.63%

14.05%

10.09%*

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

4.17

2.88

3.88

2.40*

1.23

0.99

0.72

1.11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย

เท่า

(12.46)

(3.07)

11.72

2.72

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน - Cash basis

เท่า

0.73

0.40

(0.39)

(0.04)

อัตราการจ่ายเงินปันผล/1

%

158.03%

100.52%

92.60%

0.00%

หมายเหตุ :
* : - ปรับปรุงการคานวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualize) เพื่อให้สามารถนาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้
/1 : - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 75,000,000 บาท (เป็นการจ่ายปันผลจากกาไรสะสมส่วนที่ได้รับ BOI จานวน 5,400,000
บาท และส่วนที่ไม่ได้รับ BOI จานวน 69,600,000 บาท)
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท คิดเป็นเงินปัน
ผลจ่ายทังสินจานวน 85,400,000 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2553 จานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจาก
ผลการดาเนินงานปี 2554 จานวนเงิน 58,351,086.73 บาท (เป็นการจ่ายปันผลจากกาไรสะสมส่วนที่ได้รับ BOI จานวน 74,250,437.95
บาท และ กาไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับ BOI จานวน 11,149,562.05 บาท)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

12.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.2.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) นามันดีเซลหมุนเร็ว (B2,B3,B4,B5) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยสาหรับธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัทได้เริ่ม
ธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 และได้หยุดดาเนินธุรกิจแล้วในเดือนเมษายน ปี 2555 เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอ
ดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นสาคัญ ทังนี บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้านามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 (ผู้ค้านามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้านามันที่ปริมาณการค้านามัน
เชือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตังแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป) กลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัท ได้แก่ ผู้ค้านามันรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ ผู้ค้านามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 และ ผู้ค้านามันเชือเพลิงตาม
มาตรา 10 (ผู้ค้านามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้านามันที่มีปริมาณการค้านามันเชือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละตังแต่ 30,000 เมตริกตันขึนไป แต่ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน หรือไม่ถึง 50,000 เมตริกตัน สาหรับผู้ที่ทาการค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว)
นอกจากนีบริษัทได้จัดตังบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้ว
2
บริษัท สาหรับดาเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ จากทังหมด 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท
อีเอ โซล่า จากัด และบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด โดยจะจัดตังบริษัทย่อย 1 บริษัท ต่อ 1 โครงการ ทังนี โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทรวม 4 โครงการ จะมีขนาดกาลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ เพื่อจาหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐบาล ปัจจุบันบริษัทย่อย (บริษัท อีเอ โซล่า จากัด) เริ่มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ตังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทังนี ผลการดาเนินงาน
ใน 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการดาเนินธุรกิจจากสินค้า 5
ประเภท ได้แก่
1) รายได้จากการจาหน่ายนามันไบโอดีเซล
2) รายได้จากการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว
3) รายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
4) รายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (เริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555) และ
5) รายได้จากการจาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
สาหรับรายได้จากการขายสินค้าทัง 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
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เติบโตขึนอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการใช้นามันดีเซลหมุนเร็วที่เพิ่มขึน ประกอบกับผลจากนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุนการใช้นามันดีเซลหมุนเร็ว (B5) อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลมี
ปริมาณการใช้ถดถอยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษในช่วง Low Season ซึ่งโดยปกติแล้วในรอบ
1 ปี ช่วงการขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season เกิดขึนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการขนส่ง
การก่อสร้าง ซึ่งฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี จึงทาให้ปริมาณการใช้นามันดีเซลลดลง
ไปด้วย ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทาให้ภาพรวมของปริมาณการใช้นามันดีเซลทัง
ประเทศลดลง
ในปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมของไบโอดีเซลยังคงมีความผันผวน และมีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาในตลาดมากขึน
ส่งผลให้อุปทานในตลาดมีสูงขึน และมีการแข่งขันด้านราคาขายในตลาดสูง นอกจากนีในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี
2553 เกิดภาวะผลผลิตนามันปาล์มตกต่าเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้สต๊อคสารองของนามันปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553
ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนไบโอดีเซลเนื่องจากนามันปาล์มที่ใช้ในการ
บริโภคขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายในประเทศและมีราคาสูงขึน นอกจากนี รัฐบาลมีการยกเลิกการสนับสนุนการ
ใช้ไบโอดีเซลเพื่อผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว B5* และ B3* คงเหลือแต่การใช้นามันดีเซลหมุนเร็ว B2* ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2554 ซึ่งทาให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก ต่อมาในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม ปีเดียวกันรัฐบาลได้มีการประกาศการเพิ่มสัดส่วนการใช้นามันดีเซลหมุนเร็วเป็น B4*
หมายเหตุ : * นามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 2 กับ
นามันดีเซล ร้อยละ 98
* นามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 3 กับ
นามันดีเซล ร้อยละ 97
* นามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 4 กับ
นามันดีเซล ร้อยละ 96
* นามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ นามันดีเซลหมุนเร็ว (B0) ที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อยละ 5 กับ
นามันดีเซล ร้อยละ 95

สาหรับแนวโน้มในปี 2555 นับเป็นปีที่มีปัจจัยบวกสาหรับธุรกิจไบโอดีเซล เนื่องจากมีผู้ผลิตไบโอดีเซลบางรายใน
ตลาดหยุดการดาเนินธุรกิจ (ข้อมูลจากผู้บริหารบริษัทแจ้งว่า ผูผ้ ลิตไบโอดีเซล 3 ราย ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 650,000 ลิตร
ต่อวัน ได้หยุดดาเนินการผลิตแล้วในปัจจุบัน) ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน
10 ปี (ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) ของภาครัฐบาลที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลมากขึนเพื่อทดแทนการ
ใช้นามันดีเซล
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เท่ากับ 2,539.04 ล้านบาท 2,624.82
ล้านบาท และ 5,423.98 ล้านบาท ตามลาดับ หรือเพิ่มขึนร้อยละ 3.38 ในปี 2553 และร้อยละ 106.64 ในปี 2554
ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขาย (Compounded Annual Growth Rate:CAGR) เท่ากับ
ร้อยละ 46.16 เนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึนของรายได้จากการขายนามันไบโอดีเซลเป็นหลัก อีกทังบริษัทเริ่มมีรายได้จาก
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การจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปลายปี 2553 และสาหรับผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,647.08 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2554 ที่เท่ากับ 4,112.97 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11.33 สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ทางบริษัทได้หยุดดาเนินธุรกิจ
ไปตังแต่เดือนเมษายน ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการจาหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ
430.40 ล้านบาท รองลงมาคือ บริษัทมีมูลค่าการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับ 289.36 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้า
ประเภทรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
1. นามันไบโอดีเซล
2. นามันดีเซลหมุนเร็ว
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
สินสุดวันที่ 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 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายนามันไบโอดีเซล คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยรายได้จากการขายนามันไบโอเซล ในช่วงปี
2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เติบโตขึนอย่างต่อเนื่องจาก 1,664.66 ล้านบาท เป็น 1,851.55 ล้านบาท และ 3,113.90 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2553 รายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึนแม้ว่าจะมีปริมาณการขายที่ลดลง สาเหตุสาคัญ
เกิดจากราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึนเป็นสาคัญ โดยราคาขายเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2552 และ
ในช่วงปี 2554 สาเหตุของรายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึนจากปริมาณการขายไบโอดีเซลเป็นสาคัญ โดยปริมาณการ
ขายเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2553
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,539.04 ล้านบาท จากการขายสินค้า 4
ประเภท โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากนามันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.56 รายได้จากนามันดีเซลหมุน
เร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.87 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.45 และรายได้จากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ของรายได้รวม
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,624.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึนจากปี 2552
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.38 โดยบริษัทมีรายได้จากสินค้า 5 ประเภท เนื่องจากบริษัทเริ่มดาเนินธุรกิจขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.54
รายได้จากนามันดีเซลหมุนเร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.23 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.58 รายได้
จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.46 และรายได้จากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม โดยที่มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลเติบโตคิดเป็นร้อยละ 11.27 นอกจากรายได้
จากการขายสินค้าที่เติบโตขึนจากบริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมแล้ว รายได้จากการขายที่เพิ่มขึนยังมี
สาเหตุมาจากราคาขายเฉลี่ยของไบโอดีเซลในปี 2553 เท่ากับ 35.16 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ที่เท่ากับ 28.92
บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึนในอัตราร้อยละ 21.60 ในขณะที่รายได้จากการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วลดลงเนื่องมาจาก
มีปริมาณการใช้นามันดีเซล B5 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล เนื่องจากปัญหาผลผลิตนามันปาล์มดิบ
ขาดแคลน
ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 5,423.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึนจากปี 2553
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 106.64 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึน โดยมีรายได้เพิ่มขึนจาก
การขายไบโอดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนามันดีเซลหมุนเร็วเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ ได้แก่ รายได้จากไบโอดีเซล
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.41 รายได้จากนามันดีเซลหมุนเร็วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.20 รายได้จากกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.44 รายได้จากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.47 และรายได้จากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.48 ของรายได้รวม โดยที่มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลเติบโตคิดเป็น
ร้อยละ 68.18 เนื่องมาจากราคาขายต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึนและปริมาณขายที่เพิ่มขึน รายได้จากการจาหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเติบโตคิดเป็นร้อยละ 801.36 เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้เต็มปี และรายได้จากการจาหน่ายนามันดีเซล
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการ
เลิกดาเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในเดือนเมษายน 2555 เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการจาหน่ายไบโอ
ดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เนื่องจากการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มดาเนินการศึกษาธุรกิจ
ซึ่งมีอัตราการทากาไรในอัตราที่ต่ามาก ต้องใช้บุคลากรในการดาเนินงานค่อนข้างมาก และต้องใช้งบลงทุนสูงในการ
แข่งขันในระยะยาว รวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องนโยบายของภาครัฐ ทาให้แนวโน้มรายได้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากจะไม่มีรายได้จากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตังแต่เดือนเมษายนปี 2555 เป็นต้นไป
สาเหตุสาคัญรองลงมาได้แก่
บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วลดลงจากเดิมคิดเป็นมูลค่า
เท่ากับ 289.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครังที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีการพิจารณาขออนุมัติระงับการทาธุรกิจขายนามันดีเซลหมุนเร็วกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทของคุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (รวมถึงบริษัทในเครือญาติ) ซึ่งคุณวุฒิเลิศฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ
บริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท) นอกจากนีในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจนามันดีเซลหมุนเร็วมีการแข่งขันด้านราคาอย่าง
รุนแรง ทาให้ในช่วงที่ผ่านมาบางเดือนบริษัทไม่มียอดการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนของปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.30 โดยสัดส่วนรายได้จากการขายไบโอดีเซลคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของรายได้จากการขายทังหมด นอกจากนี
บริษัทยังมีรายได้จากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 508.35 โดยสาเหตุที่
สาคัญของการเพิ่มขึนดังกล่าวเกิดจากบริษัทมีการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) เพิ่มขึนจากเดิม เนื่องจาก
ในช่วงปี 2555 บริษัทวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินแล้ว พบว่า ในระหว่างช่วงที่กาลังปรับปรุงสายการผลิตเพื่อให้ได้
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ประสิทธิภาพในส่วนของการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) ให้ดีขึนกว่าเดิมนัน บริษัทสามารถจาหน่ายกลีเซอรีน
ดิบ (Crude Glycerine) ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยสามารถทาอัตรากาไรได้ดีกว่าการจาหน่ายกลีเซอรีนบริ สุทธิ์ โดย
คาดว่า ภายหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แล้ว จะสามารถทาอัตรากาไรจากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริ
สุทธิ์ได้เพิ่มขึนจากเดิม นอกจากนีบริษัทยังมีความจาเป็นที่จะต้องระบายกลีเซอรีนดิบออกในช่วงที่ผ่านมา 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 ดังนี
ตารางรายละเอียดประเภทรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ประเภทรายได้จากการขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
1. รายได้จากการขายกรดปาล์ม*
2. รายได้จากการขายกลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine)
3. รายได้จากการขายนามันปาล์มดิบ
4. รายได้จากการขายนามันปาล์ม
(สเตียรีน)
5. อื่น ๆ
รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ปี 2552
ล้านบาท

ปี 2553
%

ล้านบาท

งวด 9 เดือน ปี 2555
สินสุดวันที่ 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 ที่เกิดขึนในช่วงปี 2552 – 2553 โดยเกือบทังหมดเป็นรายได้จากการขายกรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA) โดยที่ผ่านมาก่อนการขยายกาลังการผลิตในส่วนการผลิตนามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์
(RBD) ในกระบวนการผลิตบริษัทจะได้กรดไขมันปาล์ม PFAD (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) น้อยมาก เนื่องจาก
PFAD จะเกิดในช่วงการผลิตจากนามันปาล์มดิบ (CPO) มาเป็นนามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) โดยในภายหลังเมื่อ
บริษัทสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนา FFA และ PFAD กลับมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ นับตังแต่ช่วงต้นปี
2554 บริษัทจึงไม่มีรายได้จากการขายกรดปาล์มอีกต่อไป
ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายนามันปาล์ม (สเตียรีน) และนามันปาล์มดิบ มีมูลค่าเท่ากับ 40.02 ล้าน
บาท และ 19.39 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากในช่วงกลางปี 2552
ภาพรวมของอุตสาหกรรมประสบปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มมีแนวโน้มลดลง ขณะที่บริษัทมีวัตถุดิบคงค้างในคลังเป็น
จานวนมาก เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทจึงตัดสินใจระบายวัตถุดิบในคลังออก
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บางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนในวัตถุดิบคงคลังที่อาจเกิดขึนในช่วงดังกล่าว แต่หลังจากปี 2552 บริษัทไม่มี
การจาหน่ายวัตถุดิบ 2 ประเภทดังกล่าวแต่อย่างใด
ทังนี สาเหตุที่ในช่วงปี 2554 และ 9 เดือน ปี 2555 บริษัทมีแนวโน้มการจาหน่ายกลีเซอรี นดิบ (Crude
Glycerine) สูงขึน เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทพบว่า การขายในรูปกลีเซอรีนดิบ สามารถสร้างอัตราการทากาไรให้กับบริษัท
ได้ดีกว่าการขายในรูปกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Pure Glycerine) เนื่องจากในกระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังมีจุดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและสร้างอัตราการทากาไรให้ดีขึนจาก
เดิม โดยแนวโน้มการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบคาดว่า อาจจะลดน้อยลงจากเดิมภายหลังที่บริษัทสามารถดาเนินการผลิตใน
สายการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งขณะนีในกระบวนการผลิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงและทดสอบ
ระบบ (Commissioning) เพื่อรอการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ประกอบกับการขายกลีเซอรีนดิบที่
เพิ่มขึนในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณที่จัดเก็บไว้เริ่มเต็มถัง บริษัทจึงมีความจาเป็นที่จะต้องระบายสต็ อก
สินค้าออกไปเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บและเป็นช่องทางบริหารเงินทุนหมุนเวียน
รายได้จากการให้บริการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการซึ่งเกิดขึนในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จานวน 6.18 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายได้งวดสุดท้ายจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็น
รายได้ที่เกิดขึนตามสัญญาจ้างการปรับปรุงโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งรับงานมาตังแต่ปี 2553 ที่เกิดขึนก่อนวันที่บริษัทเข้า
ดาเนินการซือหุ้นสามัญในบริษัท สุรชัย (1997) จากัด และบริษัทจะไม่มีรายได้จากการให้บริการนีเกิดขึนอีกในอนาคต
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 ทังนีรายได้อื่น ประกอบด้วย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน รายได้ดอกเบีย และรายได้จากการขายเศษวัสดุ เป็นต้น
ต้นทุนขายและกาไรขันต้น
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 สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีการเพิ่มขึนเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2553 ต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับตัว
สูงขึนโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ทาให้ต้นทุนขายไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึน รวมถึงการเริ่มดาเนิน
ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมในปลายปี 2553 เพื่อการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ ทาให้มีต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมที่สูงจากการเริ่ม
ดาเนินธุรกิจในช่วงแรก และในส่วนต้นทุนขายของปี 2554 ที่มีสัดส่วนสูงขึนสืบเนื่องมากจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน
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
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กาไรขันต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี 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
แนวโน้มลดลงจากสัดส่วนต้นทุนขายที่สูงขึน สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทมีกาไรขันต้นเท่ากับ 184.38 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.05 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งมีอัตรากาไรขันต้นที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา
สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งการจาหน่ายกลีเซอรีนดิบ
ดังกล่าวสามารถสร้างอัตราการทากาไรให้กับบริษัทได้ดีกว่าการจาหน่ายในรูปของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ในช่วงที่เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งขณะนีทางบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
นอกจากนี หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทธุรกิจผลิตและจาหน่ายนามันไบโอดีเซล และประเภทธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สามารถแสดงได้ ดังนี
ประเภทรายได้

ปี 2552
ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล
(รวมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้)
- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- กาไรขันต้น
ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- กาไรขันต้น
รายได้บริการ (บริษัทย่อย)
- รายได้จากการบริการ
- ต้นทุนบริการ
- กาไรขันต้น
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2553
%

2,539.04 100.00
2,418.86 95.27
120.18
4.73
-

-

2,539.04 100.00

ปี 2554

งวด 9 เดือน
สินสุดวันที่ 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

ส่วนที่ 2 - หน้าที่ 207

100.00

5,423.98

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี
ผลิตภัณฑ์
นามันไบโอดีเซล
นามันดีเซลหมุนเร็ว

ปี 2552
รายได้

758,439,210
36,870,394

วัตถุดิบและผลพลอยได้

79,075,742
-

ผลิตภัณฑ์
นามันไบโอดีเซล
นามันดีเซลหมุนเร็ว
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
วัตถุดิบและผลพลอยได้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ผลิตภัณฑ์

อัตรากาไรขันต้น (%)

2,348,460,848

111,508,087

4.53

70,403,260
-

8,672,482
-

10.97
-

ปี 2553
รายได้
1,851,545,258

ต้นทุนขาย

กาไรขันต้น

อัตรากาไรขันต้น (%)

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)

กาไรขันต้น

1,664,659,332

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ต้นทุนขาย

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

109,041,479
ปี 2554

รายได้

ต้นทุนขาย

กาไรขันต้น

อัตรากาไรขันต้น (%)

นามันไบโอดีเซล

3,113,904,233

2,978,390,839

135,513,395

4.35

นามันดีเซลหมุนเร็ว

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

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัก ค่าขนส่ง

33,592,795

หัก ค่านายหน้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หลังหักค่า
ขนส่งและค่านายหน้า)

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

1,036,080,786
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ผลิตภัณฑ์
นามันไบโอดีเซล

รายได้
2,518,781,647

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

อัตรากาไรขันต้น (%)
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

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

นามันดีเซลหมุนเร็ว

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัก ค่าขนส่ง
หัก ค่านายหน้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (หลังหักค่า
ขนส่งและค่านายหน้า)

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

359,014,339

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 โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึนเนื่องจากในปี 2553 มี
การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมทาให้ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทลดลง ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย
สูงขึน ทังในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในการผลิต นอกจากนีในปลายปี 2553 บริษัทอยู่ในช่วงเริ่ม
ดาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวทาให้มีค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนื่องจากบริษัท
จ้างรถขนส่งภายนอก (บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) และค่านายหน้าให้ตัวแทนขายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (บริษัท สตาร์ แก๊ส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เพื่อประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนีของ
บริษัททังหมด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึน ในส่วนของค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2553 เพิ่มขึนเนื่องมากจาก
เงินเดือนที่เพิ่มสูงขึน และสาหรับปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึนจากค่าขนส่งของไบโอดีเซล และค่าขนส่ง ค่า
จัดเก็บสินค้า และค่าคอมมิชชั่นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึนในปี 2554 เกิดจาก
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดลาปาง (ค่าธรรมเนียม 2 โครงการรวม 3.00 ล้านบาท) และเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มสูงขึน สาหรับงวด 9 เดือนของปี
2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 107.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
2.94 ของรายได้รวม โดยในช่วงเดียวกันของปี 2554 บริษัทมีมูลค่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 114.99 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.79 ของรายได้รวม ทังนี 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
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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
เนื่องจากบริษัทมียอดภาระหนีเพิ่มสูงขึนโดยในปี 2553 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึนเนื่องมาจากการที่บริษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะยาวเพิ่มสูงขึนเพื่อใช้ในการลงทุนขยายโรงงานในส่วนกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดย
ในช่วงปลายปี 2552 บริษัททยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจนครบ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
ยาวในช่วงปี 2552 ประมาณ 140.00 ล้านบาท ดังนันในช่วงปี 2553 บริษัทจึงรับรู้ภาระดอกเบียจ่ายจากวงเงินสินเชื่อที่
เบิกครบถ้วนแล้วตังแต่ต้นปี ประกอบกับในปี 2553 สถาบันการเงินได้มีการปรับอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึน และในปี
2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสันมากขึนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขายสินค้าที่เพิ่ม
สูงขึน รวมถึงมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับใช้ในการขยายกาลังการผลิตของโรงงานในส่วนของการ
ซือเครื่องจักรผลิตนามันปาล์มดิบ เครื่องจักรผลิตกลีเซอรีน และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (PFAD
Esterification) สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 21.33 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.58 ของรายได้รวม โดยต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วง
เดียวกันปี 2554 มีมูลค่าต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 12.47 ล้านบาท สาเหตุสาคัญเกิดจากในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมี
การเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึนจากเดิม โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ
449.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มียอดคงค้างเท่ากับ 178.36 ล้านบาท สาเหตุดังกล่าวเกิด
จากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสันเพื่อนาไปใช้หมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้แก่ การนาเงินไปวางคาประกันในส่วนการยื่นข้อเสนอเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) การวางเงินมัดจาและการเข้าทาสัญญาซือขายที่ดินสาหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น นอกจากนีบริษัทยังมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างที่เพิ่มขึนจากเดิม โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เท่ากับ 604.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มียอดคงค้างเท่ากับ 233.97 ล้าน
บาท สาเหตุดังกล่าวเกิดจากบริษัทย่อยมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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 เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายจากค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยสูงขึน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สูงขึน และในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการทากาไรสุทธิสูงขึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยที่บริษัทมี
สัดส่วนต้นทุนขายสูงขึนทังจากส่วนงานธุรกิจของนามันไบโอดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว อีกทังยังมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารสูงขึน 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
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บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.27 ของรายได้รวม โดยสาเหตุที่สาคัญเกิดจากบริษัทมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลง
จากเดิมได้ โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการยกเลิกดาเนินธุรกิจในส่วนของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ทังนี สามารถแสดงกราฟรายได้จากการขายสินค้ารวม และกาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
ตังแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ได้ดังนี

หมายเหตุ : รายได้จากการขายสินค้ารวมข้างต้น ไม่รวมรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น

จากกราฟแสดงรายได้จากการขายสินค้ารวม และกาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตังแต่ไตรมาสที่ 1
ของปี 2552 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายสินค้าและกาไรสุทธิของบริษัทโดย
ภาพรวม จะมียอดลดลงจากช่วง Low Season ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี เนื่องจากโดยปกติแล้วในรอบ 1 ปี การ
ขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season ทีเ่ กิดขึนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการขนส่ง การ
ก่อสร้าง ซึ่งฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี จึงทาให้ปริมาณการใช้นามันดีเซลลดลงไป
ด้วย
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
ย่อยเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้วเพิ่มขึนจาก
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ปี 2552 ที่เท่ากับ 250.00 ล้านบาท เป็น 279.38 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึน 219.42 ล้านบาท ส่วนปี 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้วเพิ่มขึนเป็น 305.00 ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึน
เป็น 578.10 ล้านบาท สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 8.77 เพิ่มขึนตามกาไรสุทธิในช่วง 9 เดือนที่เพิ่มขึนจากเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนีบริษัทยัง
มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ณ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 1,102.85 ล้านบาท สูงขึนจากปี 2554
เนื่องจากการเพิ่มขึนในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วที่เท่ากับ 317.00 ล้านบาท จากเดิม 305.00 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสูงขึนเป็น 746.10 ล้านบาท จากเดิม 578.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เช่นกัน
12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
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 สินสุดวันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,330.91 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการสาคัญดังนี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 3.61 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.48 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึนเป็น 63.34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
181.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.91 และร้อยละ 10.51 ของสินทรัพย์
รวม ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 123.02 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.28 ของสินทรัพย์รวม
- ลูกหนีการค้าและค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนีการค้า -สุทธิเท่ากับ 127.11 ล้านบาท และ
เพิ่มขึนเป็น 302.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเพิ่มขึนตามราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่เพิ่มขึนในปี 2553 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดลูกหนีการค้า -สุทธิลดลงเป็น 218.47 ล้านบาท โดยสามารถคานวณระยะเวลาเรียกเก็บ
หนีเฉลี่ยในปี 2552 - 2554 ได้เท่ากับ 12.65 วัน 29.48 วัน และ 15.95 วัน ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมียอดลูกหนีการค้า-สุทธิเท่ากับ 184.77 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 วัน
การเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนีการค้ามีความสอดคล้องกับราคาขายสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึนหรือลดลง
โดยลูกหนีการค้าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ในกลุ่มลูกหนีที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมี
กลุ่มลูกหนีที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ เท่ากับ 141.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.35 ของยอดลูกหนีการค้ารวม
กลุ่มลูกหนีที่เกินกาหนดชาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน เท่ากับ 43.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.65 และ
ไม่มีลูกหนีที่อยู่ในกลุ่มลูกหนีที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน ทังนี สามารถสรุปยอดลูกหนีการค้าตามอายุหนีที่ค้าง
ชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ได้ดังนี
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ลูกหนีการค้า
ลูกหนียังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนีที่เกินกาหนดชาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
ลูกหนีที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า-สุทธิ

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

หน่วย : ล้านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
141.07
43.70
184.77
184.77

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญเท่ากับจานวนหนีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนีไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี การวิเคราะห์อายุลูกหนี และสถานะทางการเงินของ
ลูกหนีในปัจจุบัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติให้ตัดยอดลูกหนีที่เกิน
กาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน จานวน 1.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่ปรากฏ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ข้างต้น เป็นหนีสูญ
แล้ว
- ลูกหนีอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนีอื่น สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนีอื่นเท่ากับ 6.08 ล้านบาท 11.85
ล้านบาท และ 40.63 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมียอดลูกหนีอื่นเท่ากับ 4.78 ล้านบาท
ซึ่งรายการลูกหนีอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจาจ่ายค่าสินค้า ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
- สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดสินค้าคงเหลือ – สุทธิ เท่ากับ 101.59 ล้านบาท
และเพิ่มขึนเป็น 161.19 ล้านบาท และ 178.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ลดลงเป็น 160.76 ล้านบาท
ซึ่งรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูป และวัสดุสินเปลือง ซึ่งสินค้าคงเหลือ
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต ทังนี สามารถสรุปยอดสินค้าคงเหลือแยกตามประเภทสินค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ได้ดังนี
สินค้าคงเหลือ
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสินเปลือง
รวม

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554
66.67
74.75
32.56
4.56
178.54
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หน่วย : ล้านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
26.33
97.35
31.58
5.51
160.76

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยสาเหตุที่บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ลดลงจากเดิม สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือในส่วนงานไบโอดีเซลให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยพยายามลด
ระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้า ทังในรูปของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสาเร็จรูปให้สอดคล้องกับแผนการ
ขาย โดยผลจากนโยบายดังกล่าว เริ่มส่งผลในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2555
- เงินชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิงค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิงค้างรับเท่ากับ
0.10 ล้านบาท และเพิ่มขึนเป็น 10.20 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 และลดลงเป็น 7.82 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลาดับ เงินชดเชยจากกองทุนนามันเชือเพลิงค้างรับเป็นเงิน
ชดเชยสาหรับนามันเชือเพลิงที่ผลิตในประเทศ ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) กาหนด
- เงินทดรองจ่ายค่าซือที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการเงินทดรอง
จ่ายค่าซือที่ดิน แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 มีเงินทดรองจ่ายค่าซือที่ดินเท่ากับ 13.79 ล้านบาท
และ 14.42 ล้านบาท ตามลาดับ เงินทดรองจ่ายค่าที่ดินดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินตามสัญญาจะซือจะขายที่ดิน
ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก สาหรับใช้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทและ
บริษัทย่อยในอนาคต
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิเท่ากับ 1.71 ล้านบาท 0.58 ล้านบาท 11.38 ล้านบาท และ 35.99 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.23 ร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ รายการสินทรัพย์หมุนเวียน
อื่น ประกอบด้วย ภาษีซือที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ลูกหนีกรมสรรพากร เป็นต้น
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 1 บาท โดยบริษัท
จ่ายเงินเพื่อซือหุ้นสามัญของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด จานวน 19,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.00005 บาท คิดเป็น
เงินรวมทังสิน 1 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีกาหนดข้อตกลงที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) เมื่อสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี
3) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดินเช่าจากสานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อดาเนินการโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
4) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ประสบความสาเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการก่อสร้าง
โครงการ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยที่ราคาที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้
ผู้ขายหุ้น คือ Pro Ventum International GmbH (PVI) และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1
ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ รวมเป็น 90 ล้านบาท หักด้วย หนีสินของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ที่มี ณ วันที่ทา
สัญญาซือขายหุ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด และผู้ซือหุ้นไม่ต้องชาระราคา
ที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไม่มีข้อผูกพันที่ต้องชาระหนีสินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum
International (Thailand) Co.,Ltd.
อย่างไรก็ตาม จากเงื่อนไขข้างต้นที่ข้อผูกพันในการชาระหนีสินที่ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด มี
กับเจ้าหนีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ขึนอยู่กับความสาเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็น “เงินจ่าย
ล่วงหน้าเพื่อซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไม่นางบการเงินของบริษัทดังกล่าวมารวมไว้ในงบ
การเงินรวมของบริษัท จนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคาประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่ อยมี
รายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคาประกันเท่ากับ 55.28 ล้านบาท 55.66 ล้านบาท 56.10 ล้านบาท และ 136.17
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.34 ร้อยละ 5.20 ร้อยละ 3.25 และร้อยละ 5.84 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ง
บริษัทได้จานาสิทธิในเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา เพื่อเป็นประกันการให้ธนาคารออกหนังสือคาประกันกับ
หน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการคาประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าของภาครัฐของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ากับ 456.57 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.65 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องเป็น 464.80 ล้านบาท 927.72 ล้านบาท และ
1,621.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามลาดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43.39 ร้อยละ 53.78 และร้อยละ 69.56 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง สาหรับสินทรัพย์รายการหลัก ได้แก่
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง เครื่องจักร ที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุง ตามลาดับ ทังนี สามารถสรุปยอดที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์แยกตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ได้ดังนี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องจักร

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554
244.35
56.93
6.19
293.48
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หน่วย : ล้านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
338.65
52.48
5.61
324.75

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2554

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
รวม

14.49
3.71
1.67
306.91
927.72

งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2555
10.49
5.29
5.16
878.88
1,621.31

โดยในช่วงปี 2552 – ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการการใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
ไบโอดีเซลและส่วนกลาง
หอปาล์ม CPO
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รวม (ยอดตามงบกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน)

ปี 2552

ปี 2553

170.11
0.45
30.02
200.58

51.07
5.99
57.06

ปี 2554
102.58
87.86
53.98
275.56
519.98

ช่วง 9 เดือน
ปี 2555
81.97
27.16
41.77
585.32
736.22

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ
42.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 และร้อยละ 1.82 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดขึน
จาก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงทุนซือหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ซึ่งเป็นการซือหุ้นจากผู้ถือหุ้น
เดิมที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จานวน 9,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว
ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซือเงินลงทุน
จานวนเงิน 250,000 บาทแล้ว) มีส่วนของต้นทุนการซือเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) มี
จานวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ
จากสัญญาซือขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรีของบริษัท จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย กาหนดระยะเวลาการรับส่วนเพิ่มราคา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้า
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทมีเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวแก่บุคคลอื่นเท่ากับ 4.01 ล้านบาท โดยมีการคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี ครบกาหนดชาระคืนในวันที่
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28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมด้านการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปางของบริษัท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิเท่ากับ 0.75 ล้านบาท 0.75 ล้านบาท 9.97 ล้านบาท และ 2.61 ล้านบาท ตามลาดับ รายการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินประกันการเช่าสานักงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการ
ซือสินทรัพย์ถาวร
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 240.20 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.91 ของสินทรัพย์รวม และปรับตัวเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องเป็น 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 การเพิ่มขึนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้า และสินค้าคงเหลือ
เป็นสาคัญ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 325.91 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 43.29 ของสินทรัพย์รวม และปรับตัวเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องเป็น 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 สาเหตุการเพิ่มขึนของหนีสิน
หมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึนของเจ้าหนีค่าทรัพย์สินเป็นหลักในช่วงปี 2552 และปี 2554 เป็นสาคัญ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อขยายกาลังการผลิตในส่วนของธุร กิจไบโอดีเซลและขณะนันอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรีของบริษัท สาหรับช่วง 9 เดือนของปี 2555 หนีสินหมุนเวียนของบริษัท
เพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การนาเงินไปวางคาประกันในส่วนการยื่นข้อเสนอเพื่อขายไฟฟ้าเข้า
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมัดจาและการเข้าทาสัญญาซือขายที่ดินสาหรับการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในบริษัทย่อย เป็นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึนของสิ นทรั พย์หมุ นเวี ยนและหนี สินหมุนเวียนดั งกล่ าว ส่งผลให้บ ริษัท มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องจาก 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 เนื่องจาก
มีสัดส่วนการเพิ่มขึนของสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึนของหนีสินหมุนเวียนโดยเฉพาะรายการเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน
อย่า งมีนั ยสาคัญ เนื่ องจากบริษัท ได้ รับการสนับสนุน วงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบั นการเงิ นเพื่ อใช้ในการก่อสร้า ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทและบริษัทย่อยจะพบว่า ในปี 2552 ถึงปี 2553 มี Cash Cycle
เพิ่มขึนจาก 15.21 วัน เป็น 37.67 วัน จากระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยที่เพิ่มขึน โดยสาเหตุดังกล่าวเกิดจากระยะเวลาเรียกเก็บ
หนี จากลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ไบโอดี เ ซลเพิ่ ม ขึ นจากเดิ ม 18 วั น ในช่ ว งปี 2552 เป็ น 39 วั น สาเหตุ สาคั ญ เกิ ด จากบริ ษั ท มี
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ยอดขายไบโอดีเซลเพิ่มขึนในช่วงปลายปี 2553 จึงส่งผลให้ยอดลูกหนีการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึนอย่างมาก
ส่งผลต่อการคานวณอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนีที่เพิ่มขึนจากเดิม โดยในช่วงปี 2553 โดยทางบริษัทให้ข้อมูลว่า ยอดคง
ค้างของลูกหนีแต่ละรายยังอยู่ใ นช่วงของเครดิตเทอมที่ให้แก่ลูกค้าเป็นปกติ โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตนามันรายใหญ่
(Major Oil) ได้เครดิตเทอมประมาณ 15 – 40 วัน สาหรับกลุ่มลูกค้าที่ซือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ เป็นการขายเงินสด
ทังหมด หลังจากปี 2553 บริษัทมี Cash Cycle ลดลงเป็น 19.82 วัน และ 20.77 วันในปี 2554 และงวด 9 เดือนปี 2555
ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุสาคัญเกิดจากระยะเวลาเก็บหนีเฉลี่ยลดลงจากเดิม
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนีสินรวมเท่ากับ 415.48 ล้านบาท 533.07 ล้านบาท 707.97 ล้านบาท และ 1,226.59 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55.19 ร้อยละ 49.77 ร้อยละ 41.04 และร้อยละ 52.62 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของ
หนีสินรายการสาคัญดังนี
- เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 176.12
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.40 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึนเป็น 180.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 178.36 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.87 และร้อยละ 10.34 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 449.38 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.28 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึนจากรายการเงินกู้ยืมระยะสันจากการออกตั๋วสัญญาใช้เ งิน เพื่อ
ใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เพิ่มขึนจะถูกนาไปใช้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทเป็นสาคัญ
- เจ้าหนีการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนีการค้าเท่ากับ 22.93 ล้านบาท และเพิ่มขึน
เป็น 125.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเพิ่มขึนตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึนในปี 2553 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ยอดเจ้าหนีการค้าลดลงเป็น 102.21 ล้านบาท และ 48.21 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งสามารถคานวณระยะเวลาชาระหนีเฉลี่ยในปี 2552 – ปี 2554 และ งวด 9 เดือนปี 2555 ได้เท่ากับ 9.11 วัน 10.70 วัน
7.91 วัน และ 5.85 วัน ตามลาดับ โดยมูลค่าเจ้าหนีการค้าลดลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดจาก บริษัทมีนโยบายการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยพยายามลดระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้า โดยเน้นการสั่งซือที่
ได้รับสินค้า และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในระยะเวลาที่สันที่สุด ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่วัตถุดิบที่
ราคาผันผวน และลดต้นทุนการจัดเก็บสต็อกสินค้าให้ลดลงจากเดิม
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- เจ้าหนีอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเจ้าหนีอื่นเท่ากับ 2.26 ล้านบาท และเพิ่มขึนเป็น
3.50 ล้านบาท และ 32.92 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึนจาก
รายการเจ้าหนีค่าขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทเพิ่ งเริ่มดาเนินธุรกิจในช่วงปลายปี 2553 และเงินชดเชยจากกองทุน
ภาครัฐค้างรับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีเจ้าหนีอื่นเท่ากับ 18.17 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเบียประกันภัยค้าง
จ่าย ค่าบริการรักษาระบบคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกรรมการและผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
- เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
เจ้ าหนีค่ าทรัพ ย์สิน เท่ ากั บ 30.04 ล้า นบาท 9.67 ล้า นบาท 65.80 ล้า นบาท 16.97 ล้ านบาท ตามลาดั บ ซึ่ง ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมามูลค่าเจ้าหนีค่าทรัพย์สินเพิ่มขึนและลดลงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในส่วนของการขยายกาลัง
การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจไบโอดีเซลและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสาคัญ
- หนีสินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปี 2553 ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนีสินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 0.67 ล้านบาท 25.92 ล้านบาท 33.00 ล้านบาท และ 26.83 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายการ
หนีสินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย เงินประกันผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าหนีกรมสรรพากร ภาษี
หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง เป็นต้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 123.75 ล้านบาท และลดลงเป็น 89.56 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากการ
ชาระคืนเงินกู้ยืม และเพิ่มขึนเป็น 233.97 ล้านบาท และ 604.52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 30
กันยายน 2555 ตามลาดับ สาเหตุสาคัญเกิดจากการกู้ยืมเงินกู้เพิ่มขึนเพื่อใช้ในการขยายกาลังการผลิตของธุรกิจไบโอ
ดีเซลในการซือเครื่องจักรผลิตนามันปาล์มดิบ เครื่องจักรผลิตกลีเซอรีน และเครื่องจักรผลิตเอสเตอร์ และต่อมาในช่วงไตร
มาสที่ 3 ปี 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทได้เพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสาเหตุเกิดจากบริษัทมีการ
เบิกใช้เงินกู้ยืมสาหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์
พนักงาน ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระ
สาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน ในการคานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงาน จะคานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวจะรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน ทังนี ในการปฏิบัติตามาตรฐานการ
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บัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์พนักงานเป็นครังแรก บริษัทเลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตโดยปรับกับกาไรสะสม ณ ต้น
งวด วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นเงินจานวน 0.46 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึนในงวดปี 2554
จานวน 0.36 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเท่ากับ
0.83 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเท่ากับ 0.99 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2552 – ปี 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 337.32 ล้านบาท 538.03 ล้านบาท 1,016.90 ล้านบาท และ 1,104.32
ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.81 ร้อยละ 50.23 ร้อยละ 58.96 และร้อยละ 47.38 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจาก
250.00 ล้านบาท 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 ซึ่งการเพิ่มทุ นดังกล่าวเป็นการเสนอขาย
หุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ส่งผลให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 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 รวมเป็นเงินทังสิน 75,000,000 บาท และในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 85,400,000 บาท โดยแบ่งเป็นการ
จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2553 จานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจากผลการดาเนินงานปี 2554 จานวนเงิน
58,351,086.73 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จะปรากฏรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ ติดลบ 46.39 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนเกินทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึนในราคาที่ต่า
กว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซือ มูลค่าเท่ากับ 0.99 ล้านบาท และส่วนต่ากว่าทุนจากการซือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซือ มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 47.38 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดในแต่ละรายการ ดังนี
- ส่วนเกินทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ล้านบาท 0.99 เกิดจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 บริษัทได้ซือหุ้นสามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 2,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000
บาท คิดเป็นจานวนเงินรวมทังสิน 2.80 ล้านบาท ภายหลังจากการซือเงินลงทุนทาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
ในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึนจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 98.33 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่าง
ระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยจานวนประมาณ 0.99 ล้านบาท
- ส่วนต่ากว่าทุนจากการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 47.38 ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2555 บริษัทได้ซือหุ้นสามัญของ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 293,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 248.06
บาท คิดเป็นเงินรวมทังสิน 72.93 ล้านบาท ภายหลังจากการซือเงินลงทุน สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญของบริษัทในบริษัท
ย่อยดังกล่าวเพิ่มขึนจากร้อยละ 34.3 เป็นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่างระหว่าง
ค่าหุน้ ที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยจานวนประมาณ 47.38 ล้านบาท
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สาหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 เท่ า ตามลาดับ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดจากเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนเป็น
สาคัญ
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 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และ
เจ้ าหนี การค้า ที่ เปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ นจากเดิ มเป็ นสาคัญ แต่ สาหรับ ช่ วง 9 เดือ นปี 2555 กระแสเงิน สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญจากกาไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึนจากเดิม และเงินสดรับจากเงินประกัน
ผลงานก่อสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
สาหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชีปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และงวด 9
เดือนปี 2555 มียอดใช้ไปอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 221.36 ล้านบาท 48.64 ล้านบาท 544.34 ล้านบาท และ 800.48 ล้าน
บาท ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทังในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซลในการก่อสร้างส่วนขยายโรงงานและ
การลงทุนซือสินทรัพย์ถาวรสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสาคัญ
และสาหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการจัดหาเงินทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มทุนในช่วงปี 2553 ถึงงวด 9 เดือนปี 2555 โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน
เท่ากับ 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 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ
บริษัท ทังนีสามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 กันยายน 2555 ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
งวด 9 เดือน
ปี 2555
36.61
(800.48)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ

ปี 2554

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

188.43
(544.34)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

473.87

705.58

เงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุทธิ

117.96

(58.28)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

63.34

181.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด

181.30

123.02
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2552 – 2554 และ
ประมาณการปี 2555 ให้แก่สานักงานปีติเสวี ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

หน่วย : บาท
ปี 2555

580,000

640,000

670,000

750,000

2. บริษัท อีเอ โซล่า จากัด

-

-

80,000/1

330,000

3. บริษัท สุรชัย (1997) จากัด

-

-

190,000/1

35,000

4. บริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด

-

-

28,000/1

35,000

5. บริษัท ปิโตรแพลเนต จากัด

42,000

27,000

27,000

27,000

6. บริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ จากัด

32,000

27,000

27,000

27,000

7. บริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จากัด

32,000

27,000

27,000

27,000

8. บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด

-

-

-

100,000/2

9. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด

-

-

-

47,000 /2

686,000

721,000

1,049,000

1,378,000

ค่าสอบบัญชี
1. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รวม

หมายเหตุ : /1 : เป็นค่าสอบบัญชีสาหรับไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2554 และประจาปี 2554
/2
: เป็นค่าสอบบัญชีสาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 และประจาปี 2555

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
บริษัทมีค่าบริการตรวจและจัดทารายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
การส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาหรับงวดบัญชีปี 2552 – 2554 และปี 2555
ให้แก่สานักงานปีติเสวี ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ปี 2552

ปี 2553

หน่วย : บาท
ปี 2554 ปี 2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

30,000

30,000

60,000

60,000

12.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 เรื่องปัจจัยความเสี่ยง ดังนี
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

1. การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึนจากการเพิ่มทุน
จากงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว งวด 9 เดือนปี 2555 สินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษั ทมีทุน
จดทะเบียนจานวน 373,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 317,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จานวน 3,170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สาหรับงวด 9 เดือน
ของปี 2555 เท่ากับ 69.76 ล้านบาท หากใช้กาไรสุทธิสาหรับงวด 9 เดือนแรกนี ปรับเป็นกาไรสาหรับงวด 12 เดือน
(Annualize) จะได้กาไรสุทธิสาหรับปี 2555 เท่ากับ 93.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.029 บาทต่อหุ้น
โดยคานวณจากจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครังนี บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 373,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,730,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครังนี อาจส่งผลให้อัตรากาไรต่อ
หุ้นของบริษัททีจ่ ะเกิดขึนในอนาคตลดลง หากบริษัทไม่สามารถสร้างรายได้และกาไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกว่า
อัตราการเพิ่มขึนของจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยจากกาไรสุทธิที่คาดการณ์สาหรับปี 2555 ข้างต้น จะทาให้กาไรสุทธิ
ต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีค่าเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม ในต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทจะมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 โครงการ ในจังหวัดลพบุรี ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ โดยประมาณการว่าจะมีรายได้ เต็มปีในปี 2556
ประมาณ 149.17 ล้านบาทต่อปี และมีกาไรสุทธิประมาณ 63.49 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 โครงการ ในจังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในปลายปี
2556 โดยคาดว่าจะมีรายได้เต็มปีในปี 2557 ประมาณ 1,586.35 ล้านบาทต่อปี และมีกาไรสุทธิประมาณ 915.75 ล้าน
บาทต่อปี โดยหากนารายได้ที่จะได้จากธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น รวม
กับรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลในปัจจุบัน จะทาให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเป็นดังนี

สรุปผลการดาเนินงาน (เต็มปี)

สัดส่วนรายได้
รายได้จากธุรกิจไบโอดีเซล
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
รวมรายได้
สัดส่วนกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รวมกาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิรวม

ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
จานวน (ล้านบาท)
ร้อยละ

ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 และ 90 เมกะวัตต์
จานวน (ล้านบาท)
ร้อยละ

4,374.40
149.17

96.70
3.30

4,374.40
149.17

71.60
2.44

-

-

1,586.35

25.96

4,523.57

100.00

6,109.92

100.00

73.30
53.59
63.49
46.41
136.79
100.00
ร้อยละ 3.02
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73.30
6.96
979.24
93.04
1,052.54
100.00
ร้อยละ 17.23

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการงบการเงิน
ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
ธุรกิจไบโอดีเซลและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สรุปผลการดาเนินงาน (เต็มปี)
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ขนาดกาลังการผลิต 8 และ 90 เมกะวัตต์
จานวน (ล้านบาท)
ร้อยละ
จานวน (ล้านบาท)
ร้อยละ
กาไรต่อหุ้น
0.0367 บาทต่อหุ้น
0.2822 บาทต่อหุ้น
หมายเหตุ : - รายได้และกาไรจากธุรกิจไบโอดีเซลข้างต้นเป็นรายได้ที่คานวณจากผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนปี 2555
และปรับเป็นรายได้เต็มปี โดยไม่นารายได้และกาไรจากธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทได้เลิกดาเนินธุรกิจ
แล้ว และไม่นารายได้และกาไรจากการให้บริการที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทมาคานวณ
- กาไรต่อหุ้น คานวณจากจานวนหุ้นสามัญทังหมด 3,730,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระ
แล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี

สรุปผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
และขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
8 เมกะวัตต์
ปีที่คาดว่าจะรับรู้รายได้เต็มปี
วันที่เริ่มจาหน่ายไฟฟ้า / คาดว่าจะจาหน่าย
ไฟฟ้า
ประมาณการอัตรากาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ (ต่อ
ปี) คานวณโดยใช้ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่

90 เมกะวัตต์

ปี 2556
17 ตุลาคม 2555

ปี 2557
1 ธันวาคม 2556

13.14 ล้านกิโลวัตต์

160.14 ล้านกิโลวัตต์

11.35 บาท/หน่วย
3.35 บาท/หน่วย
8.00 บาท/หน่วย

9.90 บาท/หน่วย
3.40 บาท/หน่วย
6.50 บาท/หน่วย

149.17 ล้านบาท/1
0.00 ล้านบาท
149.17 ล้านบาท
10.02 ล้านบาท

1,584.75 ล้านบาท
1.60 ล้านบาท
1,586.35 ล้านบาท
74.75 ล้านบาท

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายได้ (kwh) คานวณจากข้อ
มูลค่ารังสีแสงอาทิตย์ (kwh/m2/d) ข้อมูลจานวนวัน
ดาเนินการ 365 วันต่อปี และค่าประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ประมาณการราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณการค่าไฟพื้นฐาน
Adder (สาหรับระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่
วันทีเ่ ริ่มการขายไฟ (COD))

รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้อื่น
รายได้รวมต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อปี (กรณีคิดเต็มปีปีแรก)
ค่าเสื่อมราคาต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ดอกเบียจ่าย (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กาไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ (FCFF)

33.14 ล้านบาท
274.65 ล้านบาท
42.52 ล้านบาท
321.20 ล้านบาท
0.00 ล้านบาท (BOI)
0.00 ล้านบาท (BOI)
63.49 ล้านบาท/1
915.75 ล้านบาท
อยู่ในช่วง 139.21 ถึง 17.00 ล้านบาท อยู่ในช่วง 1,463.75 ถึง 368.95 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 - หน้าที่ 224

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าส่วนท้าย (Terminal Value)
(ต้นทุนค่าซือที่ดิน
คิดอัตราเติบโตปีละ
0.50%)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้จาก
โครงการ (FCFF)
สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
(เนื่องจากได้รับสิทธิจาการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
โดย 8 ปี แรก ได้รับการยกเว้น และตังแต่ปีที่ 9 – ปีที่
13 ได้รับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงกึ่งหนึ่ง)

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)
(โดยในช่วงปีท้าย ๆ ของโครงการลดลง เนื่องจาก
โครงสร้างอัตราภาษีที่ใช้ในตัวประมาณประกอบด้วย
3 ช่วง ตามสิทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI ทาให้ Kd เพิ่มขึนในแต่ละช่วงเวลา จึงส่งผลให้
WACC ที่เป็นค่าเฉลี่ยนถ่วงนาหนักระหว่าง Kd และ
Ke เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ WACC ในช่วงท้ายของ
โครงการลดลง)

- ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke)
- ต้นทุนทางการเงินของหนีสิน (Kd)
- อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (D/E Ratio)
มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

8 เมกะวัตต์
(ปี 2556 - ปี2580)
32.67 ล้านบาท (ณ สินปี 2580)

90 เมกะวัตต์
(ปี 2557 - ปี2581)
147.26 ล้านบาท (ณ สินปี 2581)

128.57 – 9.82 ล้านบาท
(ปี2556 - ปี2580)

1,351.94 – 102.03 ล้านบาท
(ปี2557 - ปี2581)

- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 0
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 15
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 30

- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 0
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 15
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 30

- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 8.27
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 7.49
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 6.70

- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 8.27
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 7.49
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 6.70

ร้อยละ 12.10
ร้อยละ 7.00
3:1
190.33 ล้านบาท
ร้อยละ 11.78
ร้อยละ 20.19
7 ปี

ร้อยละ 12.10
ร้อยละ 7.00
3:1
4,842.16 ล้านบาท
ร้อยละ 18.62
ร้อยละ 38.40
6 ปี

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้น คานวณจากประมาณการเป็นระยะเวลา 25 ปี
/1

: ข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้นอ้างอิงจากประมาณการงบการเงิน ที่จัดทาและตรวจสอบโดยบริษัท
เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และต่อมา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้
ปรับสมมติฐานทางการเงิน (Assumption) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
จังหวัดลพบุรี เฉพาะในส่วนของของจานวนวันที่ใช้ในการคานวณ Peak, Off-Peak (โดยที่ช่วง 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 ที่ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืช
มงคล) ให้มีสมมติฐานสอดคล้องกับประมาณการทางการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทาให้ข้อมูลที่มีการปรับสมมติฐานมีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึนจากการปรับสมมติฐานทางการเงินดังกล่าว ได้ดังนี

รายได้จากการขายไฟฟ้า
กาไรสุทธิ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
ข้อมูลที่ตรวจสอบโดย
ข้อมูลที่มีการปรับปรุงโดยที่
ผลกระทบจากการ
ผู้สอบบัญชี
ปรึกษาทางการเงิน
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน/(ลดลง)
151.15 ล้านบาท
149.17 ล้านบาท
(1.98) ล้านบาท
65.86 ล้านบาท
63.49 ล้านบาท
(2.37) ล้านบาท

นอกจากนี สามารถสรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึนในปี 2557 - ปี 2558 เพื่อแสดงแหล่งที่มาของ
เงินทุนสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปางในปี 2557
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลกในปี 2558 ได้ดังนี
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึนในปี 2557 เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปางในปี 2557
ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
และ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2557
ปี 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
กรณีกาไร
กรณีกาไร
กรณี Base Case
โรงไฟฟ้าลดลง 10%
โรงไฟฟ้าลดลง 20%
รายได้จากธุรกิจไบโอดีเซล
4,374.40
4,374.40
4,374.40
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
149.17
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
1,586.35
รวมรายได้
6,109.92
กาไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
73.30
73.30
73.30
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
63.49
57.14
50.79
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
915.75
824.18
732.60
รวมกาไรสุทธิ
1,052.54
954.62
856.69
บวก ค่าเสื่อมราคาธุรกิจไบโอดีเซล
53.65
53.65
53.65
บวก ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
33.14
33.14
33.14
บวก ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
274.65
274.65
274.65
กระแสเงินสดของกิจการ
1,413.98
1,316.05
1,218.13
หมายเหตุ: กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ที่ใช้ในการคานวณแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง ในปี 2557 มาจาก
การคานวณกระแสเงินสดจากธุรกิจไบโอดีเซล โดยคานวณจากผลการดาเนินงาน 9 เดือนปี 2555 และปรับเป็นรายได้เต็มปี โดยไม่นารายได้และกาไรจากธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่
บริษัทได้เลิกดาเนินธุรกิจแล้ว รวมทังไม่นารายได้และกาไรจากการให้บริการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทมาคานวณ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คานวณ
จาก กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ที่เกิดขึนในปี 2557
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปกระแสเงินสดของกิจการที่จะเกิดขึนในปี 2558 เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2558
ประมาณการงบการเงิน
ธุรกิจไบโอดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ 90 เม
กะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลาปาง
ปี 2558
ปี 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
กรณีกาไร
กรณีกาไร
กรณี Base Case
โรงไฟฟ้าลดลง 10%
โรงไฟฟ้าลดลง 20%
รายได้จากธุรกิจไบโอดีเซล
4,374.40
4,374.40
4,374.40
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
149.17
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
1,586.35
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
1,586.35
รวมรายได้
7,696.27
กาไรสุทธิจากธุรกิจไบโอดีเซล
73.30
73.30
73.30
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
63.49
57.14
50.79
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
915.75
824.18
732.60
กาไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
915.75
824.18
732.60
รวมกาไรสุทธิ
1,968.29
1,778.79
1,589.29
บวก ค่าเสื่อมราคาธุรกิจไบโอดีเซล
53.65
53.65
53.65
บวก ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์
33.14
33.14
33.14
บวก ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
274.65
274.65
274.65
บวก ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
274.65
274.65
274.65
กระแสเงินสดของกิจการ
2,604.38
2,414.88
2,225.38
หมายเหตุ: กระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท ที่ใช้ในการคานวณแหล่งเงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2558 มา
จากการคานวณกระแสเงินสดจากธุรกิจไบโอดีเซล โดยคานวณจากผลการดาเนินงาน 9 เดือนปี 2555 และปรับเป็นรายได้เต็มปี โดยไม่นารายได้และกาไรจากธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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ที่บริษัทได้เลิกดาเนินธุรกิจแล้ว รวมทังไม่นารายได้และกาไรจากการให้บริการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทมาคานวณ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คานวณ
จาก กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี กระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ และกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลกที่เกิดขึนในปี 2558
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