
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public CompanyLimited 
888อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น15ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที่0107551000061 

 

1 
 

ที่ EA 5802/017 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

           หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2557 ปี 2556 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายได้รวม 7,601.27 3,998.99 3,602.28 90.08 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ ่ 1,608.46 266.75 1,341.71 502.98 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.43 0.07 0.36 514.29 

 

ก าไรสุทธิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 1,608.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
1,341.70 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 502.98 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นที่มีก าไรสุทธิรวม 266.75 ล้านบาท ดว้ยสาเหตุ
ดังต่อไปนี ้
 

รายได้ 
 บริษัทและบรษิทัย่อยมีรายได้รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 7,601.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
3,602.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.08 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันของปกี่อนที่มีรายไดร้วม 3,998.99 ล้านบาท โดย
สรุปได้ดังนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล:   
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายได้เพิม่ขึ้นจ านวน 1,648.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 49.31 
เนื่องจากปจัจัยด้านปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 40.81 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.52 จากปรมิาณ
การจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจ านวน 133.73 ล้านลิตร เป็น 174.54 ล้านลิตร รวมถงึ
ปัจจัยดา้นราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น 3.60 บาทต่อลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 จากราคาขายเฉล่ีย
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ 25.00 บาทต่อลิตร เป็น 28.60 บาทต่อลิตร ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ ์
รายได้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนเพิ่มขึน้ 86.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 59.85 
เนื่องจากปจัจัยด้านปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 4.70 ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.17 จาก
ปริมาณการจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีจ านวน 5.72 ล้านกิโลกรัม เป็น 10.42 ล้านกิโลกรัม 
ขณะที่ปัจจัยด้านราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลงร้อยละ 12.27 เมือ่เทียบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีก่อน 
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2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายได้เพิม่ขึ้นจ านวน 1,983.76 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 976.93 เนื่องจากบริษัทย่อยได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 ท าให้ปี 2557 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้ารวม 98  เมกะ
วัตต์ไดเ้ต็มป ี
 

3. รายได้อื่นส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจ านวน 44.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.68 
เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายได้ค่าปรับจากการท างานล่าช้าจากผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง 
จ านวน 35.88 ล้านบาท 
 

ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขายรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 5,346.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,888.55 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.62 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมีต้นทุนขายรวม 3,457.63 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีต้นทุน
ขายเพิ่มขึ้นจ านวน 1,554.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.98 เนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณการจ าหน่ายที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านราคาต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาด ทั้งนี้การที่อัตราการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนขายมีอัตราที่ต่ ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ของส่วนงานเป็นผลจากความสามารถในการ
บริหารสินค้าคงคลัง การจัดการกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจ านวน 
315.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 633.01 เนื่องจากบริษัทย่อยไดเ้ปิดด าเนินงานในเชงิพาณิชย์ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 81.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 28.93 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 52.64 ล้านบาท เนื่องจาก
กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล และค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้ซึ่งการท่ีบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายนี้เพิ่มขึ้น 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 215.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 71.10 ล้านบาท 
หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 49.13 เมือ่เทียบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีก่อนท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 144.72 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพิม่ขึ้นในส่วนของค่าใช้จา่ยเพื่อการขยายตวัของธุรกิจและการปรับเพิ่มอัตราคา่จา้งและโบนัสประจ าปี 
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ต้นทุนทางการเงนิ 
 ต้นทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 327.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 266.23 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 432.79 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปกี่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 61.51 ล้านบาท เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าในส่วนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ด าเนินการก่อสร้างเสรจ็แล้ว จงึต้องบันทึกต้นทุนทางการเงินท่ีเกดิขึ้นในภายหลัง 
เป็นค่าใชจ้่ายแทนการบันทึกรวมเป็นราคาทุนในชว่งระหว่างการกอ่สร้าง 
  

ฐานะทางการเงนิ 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนี้การคา้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มจี านวน 690.32 ล้านบาท และ 500.34 ล้านบาท ตามล าดับ เพิม่ขึ้น
จ านวน 189.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.97 โดยลูกหนี้การคา้ในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามจี านวน 
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในชว่งปลายปี 2557 เพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกบัปริมาณการจ าหน่ายในชว่ง
ปลายปี 2556 จากการท่ีบริษทัย่อยได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2556 
 
สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มจี านวน 146.99 ล้านบาท และ 220.38 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง
จ านวน 73.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.30 เนื่องจากบริษัทลดการจดัเก็บสินคา้คงเหลือลงเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะราคา
วัตถดุิบที่มีความผันผวน  
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มจี านวน 16,184.17 ล้านบาท และ 8,092.56 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 8,091.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.99 เนื่องจากการลงทุนกอ่สร้างโรงไฟฟ้า 90 เมกะวตัต ์
ของบริษัทย่อย  
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มจี านวน 11,271.62 ล้านบาท และ 
5,478.64 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 5,792.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.74 เนือ่งจากการเบิกใชเ้งินกูย้ืมเพื่อ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทยอ่ย 
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แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจะได้รับผลกระทบจากการที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ให้ปรับลดสัดส่วนผสม 
ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันในน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 3.5  โดยให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันท่ี 20 มกราคม 2558 ซึ่งประกาศดังกลา่วจะส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับ 
ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 และอาจลดลงเมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน อันอาจส่งผลให้มูลค่าการจ าหน่ายน้ ามัน 
ไบโอดีเซลเปลี่ยนแปลงลดลง แต่ในส่วนของธุรกจิผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอาจมีปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องด้วยบริษัทยอ่ยอีกแห่งหนึ่งได้เปดิด าเนินงานในเชงิพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า  
90 เมกะวตัต์ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

        ……………………. 
                   (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
                           รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


