
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิหลักเป็นผูผ้ลิตและจำาหน่ายนำา้มนัไบโอดเีซล 
(B100) นำา้มนัดเีซลหมุนเรว็ (B2,B3,B4,B5) กลเีซอรนีบรสุิทธิ ์และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งบริษัทฯ ได้
รับอนุญาตเป็นผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า
นำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 
ตลุาคม 2552  และธรุกจิผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน แบ่งเป็น พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บรษัิทฯและกลุ่มบริษทั ได้เข้า
ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 278 เมกะวัตต์ 
แบ่งเป็น

• ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. : ขนาดกำาลังการผลิต 
 8 เมกะวัตต์ จำานวน 1 โครงการที่จังหวัดลพบุรี 
• ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. : ขนาดกำาลังการผลิต

โครงการละ 90 เมกะวัตต์  จำานวน 3 โครงการ ท่ีจงัหวดั
นครสวรรค์ จังหวัดลำาปาง และ จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทได้เริ่มมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในบางส่วนแล้ว อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่จังหวัดลพบุรี (ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555) ขนาด
กำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ (ตั้งแต่วันที่ 23 
ธันวาคม 2556) และขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัด
ลำาปาง (ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558)

สำาหรบัในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานลมนัน้ บริษทัฯ และกลุม่บรษิทั
ได้ย่ืนข้อมลูเพือ่เสนอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
โดยได้รับการพิจารณาตอบรับการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. 8 โครงการ 
ได้แก่

• โครงการหาดกังหัน จำานวน 3 โครงการ ขนาดกำาลัง
 การผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ 
• โครงการหนุมาน จำานวน 5 โครงการ ขนาดกำาลัง
 การผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ ผลการดำาเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สัดส่วนรายได้จากการดำาเนินธุรกิจจาก

สินค้า 5 ประเภท ได้แก่
1.) รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล
2.) รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
3.) รายได้จากการจำาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
4.) รายได้จากการจำาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ
5.) รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(เริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555) 

สำาหรับรายได้จากการขายสินค้าทั้ง 5 ประเภทตามที่กล่าวข้างต้น 
ในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 3,936.43 ล้านบาท  
7,582.93 ล้านบาท และ 9,197.35 ล้านบาท ตามลำาดบั ท้ังนีร้ายได้
ดงักล่าวข้างต้น เป็นรายได้ทีร่วมรายได้เงนิสนบัสนนุส่วนเพิม่ราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท  ต่อกิโลวัตต์ 
สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 
8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุร ีและจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ในอตัรา 6.50 
บาท ต่อกิโลวัตต์ สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 
จงัหวดัลำาปาง เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตัง้แต่วนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์แล้ว

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556, ปี 
2557 และปี 2558 เท่ากับ 3,936.43 ล้านบาท  7,582.93 ล้านบาท 
และ 9,197.35 ล้านบาท (รวมรายได้เงนิสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้
ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ในอตัรา 8 บาท  ต่อกโิลวตัต์ สำาหรบั
โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 8 
เมกะวัตต์ จงัหวดัลพบรุ ีและจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ในอตัรา 6.50 
บาท ต่อกิโลวัตต์ สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 
จังหวัดลำาปาง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ได้) ตามลำาดับ ซึ่งรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าหลัก 
ได้แก่ นำ้ามันไบโอดีเซลและกระแสไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยในส่วนของรายได้จากการจำาหน่ายนำา้มนัไบโอดเีซลปี 2557 และ
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ปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 1,648.17 ล้านบาท และ 14.40 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.31 และร้อยละ 0.29 ตาม
ลำาดบั และรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า (รวมรายได้เงนิอุดหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า(Adder)) ปี 2557 และปี 2558 เพ่ิมขึน้จากปี 
2556 และปี 2557 เท่ากบั 1,983.76 ล้านบาท และ 1,768.82 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 976.93 และร้อยละ 80.89 ตามลำาดบั

รายได้จากการขายสินค้า

ประเภทรายได้
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
- กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
  1. นำ้ามันไบโอดีเซล 3,342.77 83.59 4,990.94 65.66 5,005.34 54.33
  2. นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 103.65 2.59 - - - -
  3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 144.62 3.62 231.18 3.04 220.31 2.39
  4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 142.33 3.56 173.99 2.29 16.06 0.17
       1) กรดปาล์ม 56.02 1.40 138.17 1.82 5.89 0.06
       2) กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) 62.81 1.57 35.72 0.47 10.07 0.11
       3) อื่น ๆ 23.50 0.59 0.10 0.00 0.10 0.00

3,733.37 93.36 5,396.11 70.99 5,241.71 56.87
- กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
  5. กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 65.03 1.63 781.31 10.28 1,360.39 14.76

  6. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 138.03 3.45 1,405.51 18.49 2,595.25 28.16
203.06 5.08 2,186.82 28.77 3,955.64 42.92

รวมรายได้จากการขาย 3,936.43 98.44 7,582.93 99.76 9,197.35 99.79
  รายได้อื่น 62.56 1.56 18.34 0.24 14.82 0.21
รายได้รวม 3,998.99 100.00 7,601.27 100.00 9,212.17 100.00

เมื่อพจิารณาสดัส่วนรายได้จากการขายสนิค้า บรษิทัฯ มสีดัส่วนรายได้
จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 ซึง่เป็นสดัส่วนรายได้ทีส่งูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑ์อ่ืน 
ๆ โดยรายได้จากการขายนำ้ามันไบโอดีเซล ในช่วงปี 2556 ถึงปี 
2558 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น ร้อยละ 83.59 ร้อยละ 65.66 และ
ร้อยละ 54.33 ของรายได้รวม ตามลำาดับ 
 
ในปี 2558 บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมรีายได้จากการขายสนิค้าเท่ากบั 
9,197.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี  2557  คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.29 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจำาหน่ายนำ้า
มันไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.33 รายได้จากการจำาหน่าย
กลเีซอรนีบรสิทุธ์ิคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.39 รายได้จากการจำาหน่าย
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17 และ
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 
รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.76 และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.16 ของรายได้รวม
 

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลปี 2557 และปี 2558 เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,648.17 ล้านบาท และ 14.40 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.31 และร้อยละ 0.29 ตามลำาดับ 
เนื่องจากปริมาณการจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 133.73 ล้านลิตรในปี 
2556 เป็น 174.54 ล้านลิตร ในปี 2557 และเป็น 188.02 ล้านลิตร 
ในปี 2558 หรอืคดิเป็นปรมิาณการจำาหน่ายท่ีเพิม่ขึน้ในปี 2557 ร้อย
ละ 30.52 จากปี 2556 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 ร้อยละ 7.72 จากปี 
2557 

รายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 203.06 ล้าน
บาท 2,186.82 ล้านบาท และ 3,955.64 ล้านบาท ตามลำาดับ โดย
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งเนือ่งจากแต่ละโครงการสามารถจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามกำาหนดเวลา ส่งผลทำาให้สามารถรับรู้
รายได้ทั้งรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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โรงไฟฟ้าที่จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว วันที่เริ่มต้นจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้ากำาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี 17 ตุลาคม 2555
โรงไฟฟ้ากำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จ.นครสวรรค์ 23 ธันวาคม 2556
โรงไฟฟ้ากำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จ.ลำาปาง 17 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2555 และปี 2556 ร้อยละ 44.84 และร้อยละ 
22.24 ตามลำาดับ โดยการเพ่ิมขึ้นท่ีสำาคัญเกิดจากบริษัทฯ มีการ
จำาหน่ายกรดปาล์มเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากในช่วงปี 2556 ฝ่าย
บริหารวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินแล้วพบว่า กระบวนการผลิตใน
การนำากรดปาล์มกลับมาใช้ใหม่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำาให้
ต้นทนุสนิค้าเพ่ิมสงูขึน้ ฝ่ายบรหิารจงึตดัสนิใจปรบัปรงุกระบวนการ
ผลิตส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพกว่าท่ีเป็นอยู่ก่อน โดยขายกรดปาล์ม
เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องแก่ธุรกิจแทน ส่งผลทำาให้รายได้จาก
การขายกรดปาล์มในปี 2556 และปี 2557 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2555 ที่ผ่านมา ขณะที่การขายกลีเซอรีนดิบปี 2556 และปี 2557 

มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากภายหลังที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสายการ
ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ทำาให้
บรษิทัฯ ต้องนำากลเีซอรนีดบิเข้ากระบวนการผลติเป็นกลเีซอรนีบรสิทุธิ์ 
ซึ่งส่งผลทำาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 127.08 ล้านบาท และ 86.56 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 724.52 และร้อยละ 59.85 ตามลำาดับ 
โดยรายได้จากการขายกลเีซอรนีดบิลดลงจากการนำาเข้ากระบวนการ
ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เท่ากับ 35.33 ล้านบาท และ 27.09 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 36.00 เมื่อเทียบกับปี 2555 และลดลงร้อยละ 
43.13 เมื่อเทียบกับปี 2556

รายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการจำาหน่ายวตัถดิุบและผลติภณัฑ์พลอยได้ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555, ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 98.27 ล้านบาท, 
142.33 ล้านบาท และ 173.99 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทได้ดังนี้

ตารางรายละเอียดประเภทรายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ประเภทรายได้จากการจ�าหน่ายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการจำาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
 1. กรดปาล์ม  56.02 39.36 138.17 79.41 5.89 36.67
 2. กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin) 62.81 44.13 35.72 20.53 10.07 62.70
 3. นำ้ามันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์ 23.50 16.51 - - - -
 4. อื่นๆ        -   -   0.10 0.06 0.10 0.63
   รวมรายได้จากการขายสินค้า 142.33 100.00 173.99 100.00 16.06 100.00 

รายได้จากการจำาหน่ายกรดไขมันปาล์ม PFAD (Palm Fatty Acid 
Distillate : PFAD) ในปี 2556 เกิดจากในช่วงต้นปีที่ผลปาล์มราคา
ตกตำ่า บริษัทฯ ประเมินแล้วพบว่าการนำา PFAD เข้าสู่กระบวนการ
แปรสภาพเพื่อนำาไปผลิตเป็นนำ้ามันไบโอดีเซลนั้นไม่คุ้มทุน ฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาจำาหน่าย PFAD แทนการนำาเข้าผลิต ส่งผลให้
รายได้ในส่วนนี้สำาหรับปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
ภายหลงัเมือ่บรษิทัได้ปรบัปรงุและพฒันากระบวนผลติเพือ่นำา PFAD 
กลบัมาเป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลตินำา้มนัไบโอดเีซลแล้วเสร็จใน
ช่วงต้นปี 2558 ส่งผลทำาให้รายได้จากการจำาหน่าย PFAD ในปี 
2558 มีจำานวนลดลง

ปี 2556  บริษัทฯ มีแนวโน้มการจำาหน่ายกลีเซอรีนดิบ (Crude 
Glycerin) ค่อนข้างสูง เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่าการจำาหน่ายในรูป
กลเีซอรนีดบิ สามารถสร้างอตัราการทำากำาไรให้กบับรษิทัฯ ได้ดีกว่า
การขายในรูปกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (Pure Glycerin) เน่ืองด้วยใน
กระบวนการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
และสร้างอัตราการทำากำาไรให้ดีข้ึนจากเดิม ประกอบกับการขาย
กลีเซอรีนดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณที่
จดัเกบ็ไว้เริม่เตม็ถงั บริษทัฯ จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องระบายสตอ็ก
สินค้าออกไปเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บและเป็นช่องทางบริหารเงิน
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ทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสายการผลิต
กลีเซอรีนบริสุทธิ์แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ส่งผลให้มี
รายได้จากการขายกลเีซอรีนดบิลดลง เนือ่งจากการนำาเข้าสูก่ระบวนการ
ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

รายได้อื่น
รายได้อื่นรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2555, ปี 2556 และ
ปี 2557 เท่ากับ 15.07 ล้านบาท, 62.56 ล้านบาท และ 18.34 ล้าน
บาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.34, ร้อยละ 1.56 
และร้อยละ 0.24 ของรายได้รวมตามลำาดบั ทัง้นีร้ายได้อ่ืน ประกอบ
ด้วย กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน 
รายได้ดอกเบี้ย และรายได้จากการขายเศษวัสดุ เป็นต้น โดยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้อื่นในปี 2556 ที่สำาคัญ เกิดจากบริษัทย่อยแห่ง
หน่ึงมรีายได้ค่าปรบัจากการทำางานล่าช้าจากผูร้บัเหมาแห่งหน่ึง ใน
ช่วงไตรมาสที่ 1 จำานวน 35.88 ล้านบาท

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556, ปี 2557 และปี 
2558 เท่ากบั 3,457.63 ล้านบาท 5,346.18 ล้านบาท และ 5,461.16 
ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 87.84 ร้อยละ 
70.50 และร้อยละ 59.38 ของรายได้จากการขายตามลำาดบั สดัส่วน
ของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก ความ
สามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการกระบวนการผลิต
สินค้าและกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวม

ถึงการเลือกดำาเนินธุรกิจในส่วนงานที่มีอัตราการทำากำาไรสูง ได้แก่ 
การผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยลดและยกเลิกส่วนงานที่มี
อัตราการทำากำาไรตำ่า ได้แก่ การผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันดีเซลหมุน
เร็วและการจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

กำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2556, ปี 2557 และปี 
2558 เท่ากับ 478.79 ล้านบาท 2,236.75 ล้านบาท และ 3,736.19 
ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.16 ร้อยละ 
29.50 และร้อยละ 40.62 ของรายได้จากการขาย ตามลำาดับ โดย
สำาหรับปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีแนวโน้มอัตรากำาไรขั้นต้นที่
เพิม่สงูขึน้ สาเหตสุำาคญัเนือ่งมาจากบรษัิทฯ เริม่รบัรูร้ายได้ในธรุกจิ
ผลติและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดกำาลงั
การผลติ 8 เมกะวตัต์ เข้ามาตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 และการ
รับรู้รายได้ในธรุกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ ขนาดกำาลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ เข้ามาในช่วงไตรมาสที ่4 
ของปี 2556 และไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ท้ังรายได้การจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าและรายได้เงนิสนบัสนนุส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 
ส่งผลทำาให้อัตรากำาไรขัน้ต้นโดยรวมของบริษัทเพ่ิมสงูขึน้ 

นอกจากน้ี หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1.) ประเภทธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล และ 2.) 
ประเภทธรุกจิผลติและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
สามารถแสดงได้ ดังนี้

ประเภทรายได้
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล 
(รวมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้)
 - รายได้จากการขาย 3,733.37 94.84 5,396.11 71.16 5,241.71 56.99
 - ต้นทุนขาย 3,407.82 86.57 4,977.68 65.64 4,703.60 51.14
 - กำาไรขั้นต้น 325.55 8.27 418.43 5.52 538.11 5.85
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (รวมรายได้เงินอุดหนุน

ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
 - รายได้จากการขาย 203.06 5.16 2,186.82 28.84 3,955.64 43.01
 - ต้นทุนขาย 49.81 1.27 368.50 4.86 757.56 8.24
 - กำาไรขั้นต้น 153.25 3.89 1,818.32 23.98 3,198.08 34.77
   รายได้รวม 3,936.43 100.00 7,582.93 100.00 9,197.35 100.00 
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รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สำาหรับปี 2556 - ปี 2558 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2556, ปี 2557 
และปี 2558 เท่ากับ 52.64 ล้านบาท 81.57 ล้านบาท และ 82.32 
ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.32 ร้อยละ 1.07 
และร้อยละ 0.89 ของรายได้รวมตามลำาดับ ค่าใช้จ่ายในการขาย
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเนือ่งจากกลุม่ค่าใช้จ่ายในการขายทีส่ำาคญัเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล ซึ่งการที่
บริษัทฯสามารถจำาหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำาให้
ค่าใช้จ่ายในการขายนี้เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556, 
ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 144.72 ล้านบาท  215.82 ล้านบาท 
และ 306.34 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.62 
ร้อยละ 2.84 และร้อยละ 3.33 ของรายได้รวมตามลำาดับ โดยการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจ 
มีการก่อตั้งบริษัทย่อยหลายแห่งตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ส่งผลให้
มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนกังาน ค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินงานต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึน และสำาหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ในปี 2556 - 2558 ที่เพิ่มขึ้นสำาคัญหลักๆ  ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ค่าเสือ่มราคาและรายจ่าย
ตัดจ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ รายได้ ต้นทุนขาย ก�าไรขั้นต้น อัตราก�าไรขั้น
ต้น(ร้อยละ)

2556

นำ้ามันไบโอดีเซล 3,342,766,568 3,173,886,587 168,879,981 5.05

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 103,653,615 102,748,195 905,420 0.87

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 144,623,732 43,882,059 100,741,673 69.66

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 142,328,677 87,303,525 55,025,152 38.66

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ 203,053,737 49,812,161 153,241,576 75.47

(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

2557

นำ้ามันไบโอดีเซล 4,990,943,058 4,728,390,046 262,553,012 5.26

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 231,176,125 89,685,228 141,490,897 61.20

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 173,986,906 159,604,890 14,382,016 8.27

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ 
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

2,186,823,461 368,497,957 1,818,325,504 83.15

2558

นำ้ามันไบโอดีเซล 5,005,333,077 4,597,563,073 407,770,004 8.15

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 220,313,148 94,968,038 125,345,110 56.89

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 16,061,980 11,072,507 4,989,473 31.06

กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ 
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

3,955,643,033 757,555,789 3,198,087,244 80.85
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556, ปี 2557 
และปี 2558 เท่ากับ 61.51 ล้านบาท 327.75 ล้านบาท และ 646.11 
ล้านบาทตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.54  ร้อยละ 4.31 
และร้อยละ 7.01 ของรายได้รวมตามลำาดับ ต้นทุนทางการเงินที่สูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ของปี 2556, ของปี 2557 และ ของปี 2558 เท่ากับ 
580.22 ล้านบาท 716.49 ล้านบาท และ 1,690.43 ล้านบาทตาม
ลำาดบั สาเหตดุงักล่าวเกดิจากบรษัิทฯ มีการเบกิใช้เงินกูย้มืระยะสัน้
เพือ่นำาไปใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการนำาเงินไปวางคำ้าประกันในส่วนการ
ย่ืนข้อเสนอเพื่อจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมดัจำาและการเข้าทำาสญัญา
ซื้อขายที่ดินสำาหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ การลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากขนาดรายการค้าที่เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างที่เพิ่มข้ึนจากเดิม 
โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี2556, ของปี2557  
และ ของปี 2558 เท่ากับ 5,478.64 ล้านบาท 11,271.62 ล้านบาท 
และ 20,523.75 ล้านบาทตามลำาดับ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากบริษัท
ยอ่ยมีการเบกิใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพือ่ดำาเนินการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 
จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำาปาง ซึ่งการที่โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึงอาคารและเคร่ืองจักรส่วนเพ่ิมของโรงงานที่กบินทร์บุรีได้
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำาให้การบันทึกต้นทุนทางการเงินที่
เกิดขึ้นในภายหลังต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนการบันทึกรวมเป็น
ราคาทุนดังเช่นที่บันทึกในช่วงระหว่างการก่อสร้าง

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่) ในปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ  266.75 ล้านบาท 
1,608.46 ล้านบาท และ 2,686.92 ล้านบาทตามลำาดบั หรอืคดิเป็น
อัตรากำาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 21.16  และร้อยละ 
29.17 ของรายได้รวมตามลำาดบั โดยบริษทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรา
กำาไรสทุธเิพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยสาเหตทุีส่ำาคัญเกิดจากการบริหาร
จดัการในด้านต้นทนุการผลติ การบรหิารสนิค้าคงคลงัและกระบวนการ
จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงนโยบายการลงทุนขยายไป
สู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง ได้แก่ การผลิตและจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า โดยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 และ
ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเร่ิมมกีารรบัรูร้ายได้
จากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ กำาลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ 
จงัหวดัลพบรุ ีและรายได้จากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ กำาลงั
การผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวัดลำาปางตาม
ลำาดบั ทำาให้บริษัทฯ และบรษัิทย่อยมกีำาไรสทุธเิพ่ิมสูงขึน้

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 
2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 9.70 ร้อยละ 31.40 
และร้อยละ 37.32 ตามลำาดับ โดยบรษิทัฯ มีส่วนของผู้ถอืหุน้ (เฉพาะ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ  4,359.54 ล้านบาท 5,893.40 
ล้านบาท และ 8,504.94 ล้านบาทตามลำาดับ โดยที่ส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหุ้นสามัญที่ชำาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 
317 ล้านบาท เป็น  373 ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่ม
ขึ้นเป็น 3,680.62 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นที่สำาคัญทั้งในส่วนของ
ทุนชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดจากการนำาหุ้นสามัญเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556

ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 11,465.57 ล้านบาท 19,326.76 
ล้านบาท และ 33,057.23 ล้านบาทตามลำาดับ โดยมีรายละเอียด
ของสินทรัพย์รายการสำาคัญดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 67.34 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.64 ของสินทรัพย์รวม ต่อมาในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2556  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 
และมีการใช้จ่ายลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าไปบางส่วน จึงยัง
คงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2556 เท่ากับ 1,572.11 ล้านบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 13.71 ของสินทรัพย์รวม แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติม
ในโครงการโรงไฟฟ้าโครงการอื่นๆ แต่ด้วยผลการดำาเนินงาน
ที่เป็นกำาไรและมีรายจ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจำานวนมาก ส่งผลให้
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เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
ของปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1,267.88 ล้านบาท และ 
2,912.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.56 และร้อย
ละ 8.81 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ

• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556, ของปี 2557 และ ปี 2558 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้า เท่ากับ 500.34 
ล้านบาท 690.32 ล้านบาท และ 1,051.60 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.36 ร้อยละ 3.57 และร้อยละ 3.18 ของ
สนิทรพัย์รวมตามลำาดบั โดยลกูหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
เนื่องจากการขายสินค้าในส่วนงานหลัก ได้แก่ การจำาหน่าย
นำา้มันไบโอดีเซล สามารถจำาหน่ายได้ในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ 
และมูลค่าขายต่อหน่วยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวม
ถงึมยีอดลกูหนีค้งค้างจากในส่วนของการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โครงการนครสวรรค์และลำาปาง ขนาดกำาลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำาให้ยอดลูกหนี้คงค้างเพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งนี้หากคำานวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2556, ปี 
2557 และปี 2558 ที่ได้เท่ากับ 30.13 วัน 28.66 วัน และ 

34.56 วัน ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียกเก็บ
หนี้ในภาพรวมสำาหรบัปี 2556 - 2558 มคีวามใกล้เคยีงกนั ซึง่
สอดคล้องกับสดัส่วนโครงสร้างรายได้ทีเ่ปลีย่นไป โดยรายได้ที่
มีเครดิตเทอมสั้นประมาณ 15-30 วัน ได้แก่รายได้จากการ
จำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลที่มีแนวโน้มลดลง และรายได้ที่มี
เครดิตเทอมยาวประมาณ 45 วัน ได้แก่ รายได้จากการจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าทีม่แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ส่งผลต่อระยะเวลาในการ
เรยีกเก็บหนีเ้ฉลีย่ทีเ่พิม่ข้ึนเลก็น้อย อย่างไรก็ตามหากพจิารณา
คณุภาพของลกูหนี ้โดยจำาแนกตามอายกุารค้างชำาระประกอบ 
จะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 สามารถ
จำาแนกลูกหนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนที่ยังไม่ครบกำาหนด
ชำาระ เท่ากับ 689.60 ล้านบาท และ 1,051.60 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.90 และร้อยละ 100.00 ของลูกหนี้
การค้ารวม ตามลำาดับ และลูกหนี้ส่วนทีเ่กินกำาหนดชำาระน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน เท่ากับ 0.72 ล้านบาท และ 0.00 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.00 
ของลกูหนีก้ารค้ารวมนัน้ ได้แสดงถงึประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการลกูหนีก้ารค้าและคณุภาพของลกูหนีก้ารค้าทีด่ขีึน้ ทัง้นี้ 
สามารถสรุปยอดลูกหนี้การค้าจำาแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระ 
ได้ดังนี้ 

ลูกหนี้การค้า งบตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม 2557 งบตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 689.60 1,051.60
ลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 0.72 0.00
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 690.32 1,051.60

• ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยมยีอดลกูหนีอ้ืน่เท่ากบั 25.89 ล้านบาท 145.64 
ล้านบาท และ 397.62 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งรายการลูกหนี้
อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร ภาษีซื้อยังไม่ครบ
กำาหนด เงนิมดัจำาค่าสนิค้า ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการเครดิตภาษีซื้อจาก
งานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทีร่อหกักลบในวนัจำาหน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์สำาหรับโรงไฟฟ้าจังหวัดลำาปางในอนาคต

• สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556,  ปี  2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 220.38 ล้านบาท  
146.99 ล้านบาท และ 164.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.92 ร้อยละ 0.76 และร้อยละ 0.50 ของสินทรัพย์รวม
ตามลำาดับ โดยฝ่ายบริหารวางนโยบายในการบริหารจัดการ
สนิค้าคงคลงัให้มีปรมิาณเพียงพอต่อการจำาหน่ายในสดัส่วนที่
สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของราคานำา้มนั ทัง้นี ้สามารถสรปุยอดสนิค้าคงเหลอื
แยกตามประเภทสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 
ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
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สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุดิบ 60.54 58.48
สินค้าระหว่างผลิต 68.13 85.98
สินค้าสำาเร็จรูป 21.41 23.23
วัสดุสิ้นเปลือง 7.58 7.70
รวม 157.66 175.39
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (10.67) (10.67)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 146.99 164.72

ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากสนิค้าเคลือ่นไหวช้า เป็นการตัง้ค่าเผือ่ฯ 
ในส่วนของวตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ นำาเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงภายหลงั
จากการปรับปรุงการผลิตบางกระบวนการ ฝ่ายบริหารคาดว่า
อาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบส่วนนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อฯ ในอัตรา
ร้อยละ 50 ในปี 2556 และพิจารณาเพิ่มเติมอีกในอัตราร้อย
ละ 50 ในปี 2557 โดยพิจารณาจากโอกาสในการใช้งาน และ
คุณภาพของสินค้าในปัจจุบัน

• เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556, ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีรายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ้า
ประกันเท่ากับ 701.97 ล้านบาท 453.27 ล้านบาท และ 527.08 
ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.12 ร้อยละ 2.35 และร้อยละ 
1.59 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จำานำาสิทธิ
ในเงนิฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา เพือ่เป็นหลกัประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การให้ธนาคารออก
หนังสือคำ้าประกันกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงการคำา้ประกนัการใช้ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าของภาครฐัของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลมของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยด้วย

• เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที ่31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บรษัิทฯ มี
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่ซ้ือเงนิลงทุนในบริษทัย่อย เท่ากบั 1 บาท 
โดยบริษัทฯ จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทพสถิต 
วินด์ฟาร์ม จำากดั จำานวน 19,998 หุ้น ในราคาหุน้ละ 0.00005 
บาท คดิเป็นเงนิรวมทัง้ส้ิน 1 บาท จากผูถ้อืหุน้เดิม โดยบรษัิท
ดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์หลกัในการดำาเนนิธรุกจิผลติและจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีกำาหนดข้อตกลงทีจ่ะจ่ายค่าหุน้
เพิม่เตมิ (Revised Purchase Price) เมือ่สามารถปฏิบติัตาม
เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี

หน่วย : ล้านบาท

1) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำากัด สามารถเข้าทำา
ประโยชน์ในที่ดินเช่าจากสำานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัด
ชัยภมูิ เพื่อดำาเนินการโครงการผลิตและจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานลม

2) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำากัด ประสบความสำาเร็จ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับการก่อสร้างโครงการ

โดยทีร่าคาทีจ่ะจ่ายค่าหุน้เพิม่เตมิ (Revised Purchase Price)  
หมายถึง ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายหุ้น คือ Pro Ventum 
International GmbH (PVI)  และ Pro Ventum International 
(Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1  ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ 
รวมเป็น 90 ล้านบาท หักด้วย หนี้สินของบริษัท เทพสถิต วิน
ด์ฟาร์ม จำากัด ที่มี ณ วันที่ทำาสัญญาซื้อขายหุ้น 

ในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินโครงการได้ บริษัท เทพสถิต วิน
ด์ฟาร์ม จำากัด และผู้ซื้อหุ้นไม่ต้องชำาระราคาที่จะจ่ายค่าหุ้น
เพิ่มเตมิ (Revised Purchase Price) และไม่มขีอ้ผกูพนัทีต่อ้ง
ชำาระหนี้สินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum International 
(Thailand) Co.,Ltd.

อย่างไรก็ตาม จากเงื่อนไขข้างต้นที่ข้อผูกพันในการชำาระหนี้
สินที่ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำากัด มีกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นเดิม (ผูข้าย) ขึน้อยูกั่บความสำาเร็จของโครงการ บรษิทัฯ 
จงึบันทึกรายการดังกล่าวเป็น “เงนิจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือเงนิลงทนุ
ในบรษัิทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงนิและไม่นำางบการเงนิของ
บรษิทัดังกล่าวมารวมไว้ในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ จนกว่าจะ
สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขได้

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ เท่ากบั 8,092.56 ล้านบาท หรือคดิ
เป็นร้อยละ 70.58 ของสินทรพัย์รวม และเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง

149รายงานประจำาปี 2558



เป็น 16,184.17 ล้านบาท ในปี 2557 (31 ธันวาคม 2557) และ 27,414.88 ล้านบาท ในปี 2558 (31 ธันวาคม 2558) ตามลำาดับ 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 83.74 และร้อยละ 82.93 ของสนิทรพัย์รวมตามลำาดบั โดยยอดทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์แยกตามประเภทสนิทรพัย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558
ที่ดิน 78.09 78.09
อาคารและส่วนปรับปรุง 163.00 657.38
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10.52 5.64
เครื่องจักร 539.80 548.63
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน 15.25 18.00
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำานักงาน 11.95 24.63
ยานพาหนะ 33.97 49.36
สินทรัพย์ให้เช่า 740.74 932.98
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 8,013.67 11,933.20
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า

6,577.18 13,166.97

รวม 16,184.17 27,414.88

โดยในช่วงปี 2556 - ปี 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการการใช้
เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ไบโอดีเซลและส่วนกลาง 47.95 57.86 14.46
หอปาล์ม CPO - 1.96 -
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ - 11.49 0.26
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6,110.35 8,423.03 8,172.98
โรงไฟฟ้าพลังงานลม - - 3,754.30
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 6,158.30 8,494.34 11,942.00

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยมสิีนทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากบั 40.41 ล้านบาท 
43.15 ล้านบาท และ 43.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.35 ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.13 ของสินทรัพย์รวม
ตามลำาดับ โดยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นจากเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั สรุชยั (1997) จำากดั ซึง่เป็นการซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิ
ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำานวน 9,000 หุ้น หรือ
คดิเป็นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ใน
ราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 50.25 ล้านบาท 
(รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุนจำานวน
เงิน 250,000 บาทแล้ว) มีส่วนของต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่

สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) มีจำานวน
เงินเท่ากับ 42.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพ่ือแลกกับผล
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สำาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ 
ในจังหวัดลพบุรี จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน 
ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย กำาหนดระยะเวลาการรับส่วนเพิ่ม
ราคา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า และส่วนของ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

หน่วย : ล้านบาท
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สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปี  2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,269.65 ล้านบาท และ 4,581.42 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.74 และร้อยละ 13.86 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำาคัญ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558  เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมี
สภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 
1,267.88 ล้านบาท และ 2,912.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
55.86 และร้อยละ 63.57 ของสนิทรัพย์หมุนเวียน ตามลำาดบั ลกูหนี้
การค้า จำานวน 690.32 ล้านบาท และ 1,051.60 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.42 และร้อยละ 22.95 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
ตามลำาดบั และสนิค้าคงเหลอื จำานวน 146.99 ล้านบาท และ 164.73 
ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.48 และร้อยละ 3.60 ของสนิทรพัย์
หมนุเวยีน ตามลำาดบั โดยสดัส่วนของสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อสนิทรพัย์
รวมมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเทียบกับโครงสร้างในอดีต เนื่องด้วยการ
ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในช่วงปี 2556 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดินและโรงไฟฟ้าท่ีค่อนข้างสูง 
ส่งผลทำาให้สัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน กระทบต่อ
สดัส่วนของสนิทรัพย์หมนุเวียนทีจ่ะลดลงเมือ่เทยีบกบัสนิทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
หนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 2,621.03 ล้านบาท และ 4,964.00 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.56 และร้อยละ 15.02 ของ
สินทรัพย์รวมตามลำาดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ สามารถ
จำาแนกออกได้เป็น 2 ส่วนทีส่ำาคญั ได้แก่ หนีสิ้นจากการดำาเนนิธุรกจิ
ไบโอดีเซล ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การ
ค้า เป็นต้น ซึ่งจากการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ ทำาให้สัดส่วน
การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อปริมาณการขายของบริษัทฯ 
ทีเ่ติบโต จึงต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธรุกจิเพิ่มขึ้น โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนของหนี้
สินหลักจากการดำาเนินธุรกิจนี้ที่ร้อยละ 30.52 และร้อยละ 35.85 
ของหนี้สินหมุนเวียน ตามลำาดับ และหน้ีสินจากการดำาเนินธุรกิจ
ผลติและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซ่ึงได้แก่ เจ้าหนี้
ค่าก่อสร้างทรัพย์สิน เงินประกันผลงานการก่อสร้าง และส่วนของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-ส่วนท่ีจะครบกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ 
มสัีดส่วนของหนีส้นิหลกั จากการดำาเนนิธรุกจินีท้ีร้่อยละ 64.01 และ
ร้อยละ 59.99 ของหนี้สินหมุนเวียน ตามลำาดับ

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
ดงักล่าว ส่งผลให้บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.87 เท่า
ในปี 2557 และ 0.92 เท่า ในปี 2558 แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถ
จำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ 3 โครงการ แต่เนื่องจากยังมี
โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ซึ่งยังไม่มีรายได้ที่
จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของหนี้
สินจากการก่อสร้าง และเงินประกันผลงานจากการก่อสร้างคงค้าง
เป็นหนี้สินหมุนเวียน การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว จึง
ส่งผลทำาให้อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษัิทฯ ในปี 2558 เปลีย่นแปลง
จากปี 2557 เพียงเล็กน้อย

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวมเท่ากบั 7,103.06 ล้านบาท  13,429.38 ล้าน
บาท และ 24,547.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 61.95 
ร้อยละ 69.49 และร้อยละ 74.26 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ โดย
มีรายละเอียดของหนี้สินรายการสำาคัญดังนี้

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 580.22 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้นเป็น 
716.49 ล้านบาทและ 1,690.43 ล้านบาท หรือคิดเปน็สัดส่วน
ร้อยละ 3.71 และร้อยละ 5.11 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการใช้
วงเงนิทนุหมนุเวยีนในการดำาเนนิธรุกจิไบโอดเีซลของบรษัิทฯ 
เป็นสำาคัญ และบางส่วนจะถูกนำาไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ เช่น กู้ยืมเพื่อนำา
เงนิไปวางคำา้ประกนัในส่วนของการยืน่ข้อเสนอเพือ่ขายไฟฟ้า
แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

• เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมียอดเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 83.48 ล้านบาทและ 89.33 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.43 และร้อยละ 0.27 
ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยมูลค่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปี 2557 จากการบริหารสินค้าให้สอดคล้องกับ
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แผนการขาย อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นดำาเนนินโยบาย
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
พยายามลดระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้า โดยเน้นการ
ส่ังซือ้ที่ได้รบัสนิค้า และส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้าในระยะเวลา
ที่สั้นที่สุด ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในช่วงท่ี
วัตถดิุบทีร่าคาผันผวนและลดต้นทนุการจดัเกบ็สตอ็กสนิค้าให้
ลดลงจากเดิม 

• เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556, ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน เท่ากับ 187.96 ล้านบาท 
499.37 ล้านบาท และ 893.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.64 ร้อยละ 2.58 และร้อยละ 2.70 ของสินทรัพย์รวม
ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่าเจ้าหน้ีค่าทรัพย์สินมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในส่วนของการ
ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ส่งผลต่อหน้ีสินในส่วนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
(รวมส่วนท่ีครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2556, ปี 2557 และ ปี 2558 เท่ากับ 5,478.64 ล้านบาท 
11,271.62 ล้านบาท และ 20,523.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47.78 ร้อยละ 58.32 และร้อยละ 62.09 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลำาดับ  โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมสำาหรับ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลัง
การผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2556 การ
เบิกใช้เงนิกูย้มืสำาหรบัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลำาปาง 
ในปี 2557 และการเบกิใช้เงนิกูย้มืสำาหรบัโครงการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 
ในจังหวัดพิษณุโลก และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม ขนาดกำาลงัการผลิต 126 เมกะวตัต์ ในจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ในปี 2558

• เงินประกันผลงานก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีเงินประกันผลงานก่อสร้าง เท่ากับ 702.36 ล้านบาท 
และ 928.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.63 และร้อยละ 

2.81 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2557 เป็นเงินประกันผล
งานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาดกำาลงัการ
ผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลำาปาง จากผู้รับเหมาก่อสร้างราย
หนึ่ง โดยมีกำาหนดจ่ายคืนภายในปี 2559 และในปี 2558 เพิ่ม
ขึ้นจากในส่วนของเงินประกันผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ขนาดกำาลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดั
พิษณุโลก และโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำาลังการผลิต 126 
เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 
4,362.51  ล้านบาท  5,897.38 ล้านบาท และ 8,509.92 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.05 ร้อยละ 30.51 และร้อยละ 25.74 
ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเกิดจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว
เป็น 373 ล้านบาท ในปี 2556  ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ สง่ผลให้บรษิัทฯ 
มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556, ปี 2557 และ ปี 
2558 เท่ากับ  3,680.62 ล้านบาท ประกอบกับความสามารถใน
การทำากำาไรได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อกำาไรสะสมของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่
มากขึ้นจากกำาไรสุทธิของแต่ละปี

ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้
ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 37,300,000.00 
บาท โดยจ่ายจากผลการดำาเนินงานส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
สำาหรับปี 2555 ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 74,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการดำาเนินงานส่วนที่ได้
รบัส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัปี 2556 และในปี 2558 ทีป่ระชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถอืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02 
บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 74,600,000.00 บาท โดยจ่ายจาก
ผลการดำาเนินงานส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสำาหรับปี 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, ปี 2557 และ ปี 2558 
จะปรากฏรายการองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั ตดิลบ 
46.94 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนเกินทุนจากการซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท สุรชัย (1997) จำากัด) เพิ่มขึ้นใน
ราคาท่ีตำ่ากว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันท่ีซ้ือ มูลค่า
เท่ากับ 0.99 ล้านบาท และส่วนตำ่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย (บริษัท อีเอ โซล่า จำากัด) เพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่า
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ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 47.94 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการ ดังนี้

• ส่วนเกินทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 0.99 ล้าน
บาท เกิดจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จำากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิม
จำานวน 2,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นจำานวน
เงินรวมทั้งสิ้น 2.80 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุน
ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดัง
กล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 98.33 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่างระหว่างค่า
หุ้นที่จ่ายกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยจำานวนประมาณ 
0.99 ล้านบาท 

• ส่วนตำ่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 47.38 
ล้านบาท เกิดจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555บริษัทฯ ได้ซื้อ
หุ้นสามัญของ บริษัท อีเอ โซล่า จำากัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิม
จำานวน 293,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 248.06 บาท คิดเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 72.93 ล้านบาท ภายหลังจากการซื้อเงินลงทุน 
สดัส่วนในการถอืหุ้นสามัญของบรษัิทฯ ในบรษัิทย่อยดงักล่าว
เพิม่ขึน้จากร้อยละ 34.30 เป็นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบยีน
ทั้งหมดของบริษัทย่อย โดยมีผลต่างระหว่างค่าหุ้นที่จ่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยจำานวนประมาณ 47.94 ล้าน
บาท 

สำาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, ปี 2557 และ ปี 2558 
เท่ากับ 1.63 เท่า 2.28 เท่า และ 2.88 เท่า ตามลำาดับ การ
เปลีย่นแปลงของอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เกดิจาก
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ และการเปลีย่นแปลงในส่วนของทนุจดทะเบยีน
ที่ชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนเป็นสำาคัญ 
ทั้งนี้จากที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

และบริษทัยอ่ย มแีนวโน้มเพิ่มขึน้ตั้งแต่ป ี2556 นัน้ เนื่องจาก
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำาการเบิกเงินเพื่อนำาไปใช้ในโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดลำาปาง และจังหวัดพิษณุโลก รวมเป็นจำานวนเงิน
ประมาณ 20,000 ล้านบาท

กระแสเงินสด
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดำาเนนิ
งานในงวดบัญชี ปี 2556, ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 171.51 
ล้านบาท 2,107.05 ล้านบาท และ 3,455.81 ล้านบาท ตามลำาดับ 
โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
กำาไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรายการปรับกระทบยอดต่างๆ ที่ไม่
กระทบเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่ายต่างๆ รวม
ถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลจากการเริ่มจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำาปาง

สำาหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชี ปี 
2556, ปี 2557 และปี 2558   มียอดใช้ไปอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 
6,431.21 ล้านบาท 7,932.45 ล้านบาท และ 11,306.70 ล้านบาท 
ตามลำาดบั เนือ่งจากยงัคงมกีารขยายการลงทนุทัง้ในส่วนของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
สำาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ โดยมีกระแส
เงนิสดได้มาจากการจดัหาเงนิ เท่ากบั 7,764.47 ล้านบาท 5,521.17 
ล้านบาท และ 9,495.26 ล้านบาทตามลำาดับ ซึ่งการจัดหาเงินทุน
ในปี 2556 ได้มาทั้งจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญและการ
กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ขณะที่ปี 2557 และปี 2558 
การจดัหาเงินทนุทัง้หมดเป็นการจดัหาเงนิทนุผ่านการกูย้มืระยะยาว
จากสถาบันการเงิน สอดคล้องกับแผนการลงทุนขยายกิจการไปสู่
ธรุกจิผลติและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัท ทั้งนี้สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปี 2558 ได้ดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ปี 2557 ปี 2558
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 2,107.05 3,455.81
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,932.45) (11,306.70)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,521.17 9,495.26
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (304.23) 1,644.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,572.11 1,267.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,267.88 2,912.25
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