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ที่ EA 5902/027 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายได้รวม 
 

9,212.17 7,601.27 1,610.90 21.19 

ก าไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ ่

2,686.92 1,608.46 1,078.46 67.05 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
(บาทต่อหุ้น) 

0.72 0.43 0.29 67.44 

 

ก าไรสุทธิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 2,686.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
1,078.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.05 เมื่อเทยีบกับปกี่อนทีม่กี าไรสุทธิรวม 1,608.46 ล้านบาท ด้วยสาเหตดุังต่อไปนี ้
 
รายได้ 
 บริษัทและบรษิัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 9,212.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
1,610.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 21.19 เมื่อเทียบกับปีกอ่นท่ีมีรายได้รวม 7,601.27 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามนัไบโอดีเซล ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 14.39 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 เนื่องจากปัจจัยดา้นปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 13.49 ล้านลิตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 จากปริมาณการจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีจ านวน 174.54  
ล้านลิตร เป็น 188.02 ล้านลิตร ขณะที่ปัจจัยด้านราคาขายลดลงตามภาวะตลาด ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
รายได้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนลดลง 10.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.70 เนื่องจาก
ปัจจัยด้านราคาขายที่ลดลงตามภาวะตลาด แต่ปัจจัยในด้านปริมาณการจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 2.03  
ล้านกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.55 จากปริมาณการจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มี
จ านวน 10.42 ล้านกิโลกรัม เป็น 12.45 ล้านกิโลกรัม  
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2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 1,768.82 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.89 เนื่องจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ จ.ล าปาง เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558  

3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจ านวน 157.93  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.77 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยการน ากลับไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้าหลักแทนการจ าหน่ายออกในสภาพ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นในปีก่อน 
 

ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขายรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 5,461.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 114.98 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนขายรวม 5,346.18 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีต้นทุน
ขายลดลงจ านวน 274.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.51 แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายจะเพิ่มมากขึ้น  
แต่เนื่องจากปัจจัยด้านราคาต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบที่ลดลงตามภาวะตลาด ส่งผลให้ต้นทุนขายโดยรวม
ลดลง   

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจ านวน 
390.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.07 เนื่องจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ จ.ล าปาง เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 82.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 0.75 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 81.57 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขาย
ที่ส าคัญเป็นค่าใช้จา่ยในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งการท่ีบริษัทฯสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายนี้เพิ่มขึ้น 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 306.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 90.52  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.94 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 215.82 ล้านบาท เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการขยายตัวของธุรกิจและการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างและโบนัสประจ าป ี
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ต้นทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 646.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 318.36  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 327.75 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าใน
ส่วนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงต้องบันทึกต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นค่าใช้จ่าย
แทนการบันทึกรวมเป็นราคาทุนในช่วงระหว่างการก่อสร้าง 
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ฐานะทางการเงนิ 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 1,051.60 ล้านบาท และ 690.32 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น
จ านวน 361.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.34 โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ในช่วงปลายงวดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการจ าหน่ายในช่วงปลายปี 2557 จากการที่บริษัทย่อยได้เปิดด าเนินงานใน 
เชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ จ.ล าปาง เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 
 
ลูกหนีอ้ื่น 
 ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 397.62 ล้านบาท และ 145.64 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น
จ านวน 251.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 173.02 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดเครดิตภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 
สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 164.73 ล้านบาท และ 146.99 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น
จ านวน 17.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 เนื่องจากบริษัทรักษาระดับปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงเหลือให้สอดคล้อง
กับแผนการขาย โดยช่วงต้นปี 2558 มีการประกาศลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันในน้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 3.5 จึงมีการลดระดับปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงเหลือในช่วงปลายปี 2557 ให้สอดคล้องกับ
แผนการขายที่ลดลง 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 27,414.88 ล้านบาท และ 16,184.17 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 11,230.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.39 เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 20,523.75 ล้านบาท  
และ 11,271.62 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 9,252.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.08 เนื่องจากการเบิกใชเ้งนิกู้ยืม
ระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ล าปาง และ จ.พิษณุโลก และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 
 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอาจมีปริมาณการจ าหน่ายที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ล าปาง ที่เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 จะสามารถผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าได้เต็มไตรมาสในปี  2559  รวมถึงปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์               
จ.พิษณุโลก ทีเ่ปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายไตรมาส  
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

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


