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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ� จํากัด (มหาชน) 
ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านที,ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทําให้บริษัทฯ ประสบผลสําเร็จจาก
การดําเนินงานเป็นที,น่าพอใจ โดยในรอบปีที,ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ดําเนินงาน 4,478.98 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 4,371.88 
ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิประจําปี 107.10 ล้านบาท 

สําหรับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทฯ มี
นโยบายที,จะตอบสนองและส่งเสริมนโยบายความมั,นคงด้านพลงังาน ด้วยการ
ลดการใช้เชื ?อเพลิงฟอสซลิในการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐ และสนบัสนนุการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทางบริษัทฯ มีโครงการที,กําลังดําเนินการ
ก่อสร้างอยู่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 90 เมกะวัตต์ ที,จังหวัดนครสวรรค์ ซึ,งขณะนี ?มีความคืบหน้าของ
โครงการเป็นไปตามแผนงานที,กําหนดไว้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2556 นี ? หลงัจากเสร็จสิ ?นโครงการ และบริษัทฯ สามารถดําเนินการได้แล้ว คาด
วา่จะทําให้รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ เตบิโตขึ ?น  

 
นอกจากนี ? บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอีกหลายโครงการในอนาคตอนัใกล้ ทั ?งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์และโรงไฟฟ้าพลงังานลม ซึ,งเราเชื,อมั,นวา่ เป้าหมายและความสําเร็จนี ?จะนํามาซึ,งผลประกอบการอนัน่าพึงพอใจ และเพิ,มความ
เชื,อมั,นจากผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุตา่งๆ บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ การประกอบธุรกิจจะต้องตั ?งอยู่บนพื ?นฐานของการกํากบัดแูลกิจการด้วยความ
ระมดัระวงัและเอาใจใส่ และบริษัทฯ จะปฏิบตัติามข้อบญัญตัแิละเจตนาของกฎหมาย เพื,อรักษาไว้ซึ,งประโยชน์ที,ยั,งยืนของผู้ ถือหุ้นและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทกุๆ ฝ่าย 

สุดท้ายนี ? ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที,ได้ทุ่มเทสติปัญญา และแรงกายแรงใจในการทํางานอย่างหนักเพื,อ
ขบัเคลื,อนบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตอย่างมั,นคงและยั,งยืน และขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ชุมชน หน่วยงานราชการ ทั ?ง
ภาครัฐและเอกชน ทั ?งในส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และท้องถิ,น ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายที,ให้การสนบัสนนุ ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําที,
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ,งเหล่านี ?จะเป็นพลงัผลกัดนัและเป็นกําลงัใจให้บริษัทฯ มีพลงัมุ่งมั,นทํางานให้
บรรลเุป้าหมายและวิสยัทศัน์ทางธุรกิจ ที,จะเติบโตในด้านการผลิตพลงังานทดแทนที,มีคณุภาพและตอบสนองความต้องการทางสงัคมที,ดี
ยิ,งๆ ขึ ?นไป 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
               (นายสมใจนกึ  เองตระกลู) 
                  ประธานกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. นายสมโภชน์  อาหนัุย 

2. นายอมร  ทรพัยท์วีกลุ 

3. นายวฒิุเลิศ เจียรนิลกลุชยั 

4. นางดจุดาว ลกัษณาวิวฒัน์               

5. นายสธุรรม ส่งศิริ 
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1. ข้อมูลทั�วไปของบริษัท  

 
ชื,อบริษัทภาษาไทย : บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) 
ชื,อบริษัทภาษาองักฤษ : Energy Absolute Public Company Limited (EA) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : 1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว กลีเซอรีน 

บริสทุธิ� วตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ 
  2) ธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
ที,ตั ?งสาํนกังานใหญ่ : เลขที, 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
ที,ตั ?งโรงงาน : 1) สําหรับธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ?ามนัไบโอดีเซล : เลขที, 507  หมู่ที, 9 ซอย 7 เขต

นิคมอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ ถนนกบินทร์บรีุ-นครราชสีมา กม.12 ตําบลหนองกี, 
อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

  2) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ :  เลขที, 188 หมู่ที, 3 
ถนนสายโคกตมู-แม่นํ ?าป่าสกั (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบลพฒันา
นิคม อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 15140 

โทรศพัท์ : 02-554-9238-42 
โทรสาร : 02-554-9243 
เว็บไซต์ : www.energyabsolute.co.th 
ทนุที,เรียกชําระแล้ว : 317,000,000 บาท (สามร้อยสบิเจ็ดล้านบาทถ้วน) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 

373,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ภายหลงัการเสนอขาย   
หุ้นสามญัเพิ,มทนุแก่ประชาชนเป็นครั ?งแรก เมื,อวนัที, 24 มกราคม 2556 

มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ : 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
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2. ข้อมูลนิติบุคคลที�บริษัทถอืหุ้นตั &งแต่ร้อยละ 10 ขึ &นไปของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายแล้วทั &งหมด  

 
 

บริษัท ที,ตั ?งสํานกังาน ประเภทธุรกิจ 
ทนุ 

จดทะเบียน  
(บาท) 

จํานวนหุ้นที, 
จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ 
ที,ตราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 
ที,ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 

(%) 

1.  บจ. คอนติเนนตลั ออยล์  888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 100,000 1,000 100 993 99.30 

2.  บจ. สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 100,000 1,000 100 993 99.30 

3.  บจ. ปิโตรแพลเนต 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 100,000 1,000 100 993 99.30 

4.  บจ. สรุชยั(1997) 184 ถนนออ่นนชุ 
แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ  
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 12,000,000 12,000 1,000 11,800 98.33 
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บริษัท ที,ตั ?งสํานกังาน ประเภทธุรกิจ 
ทนุ 

จดทะเบียน  
(บาท) 

จํานวนหุ้นที, 
จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ 
ที,ตราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 
ที,ถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 

(%) 

5.  บจ. อีเอ โซลา่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 200,000,000 หุ้นสามญั 
980,000 

หุ้นบรุิมสิทธิ 
1,020,000 

หุ้นสามญั 
100 

หุ้นบรุิมสิทธิ 
100 

หุ้นสามญั 
979,999 

หุ้นบรุิมสิทธิ 
- 

ทางตรง 
49.00 

ทางอ้อม 
50.05 
รวม 

99.05 
6.  บจ. อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 

ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 20,000,000 
 

ภายหลงัการเพิ,มทนุ 
วนัที, kl ม.ค.mnno 

1,690,000,000 

2,000,000 
 
 
 

169,000,000 

10 
 
 
 

10 

1,999,998 
 
 
 

168,999,998 

99.99 
 
 
 

99.99 
 

7.  บจ. เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ให้คําปรึกษาใน 
โครงการเกี,ยวกบั 
พลงังานไฟฟ้าและ 
รับจ้างสร้างโรงงาน 
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

10,000,000 100,000 100 99,995 99.99 

8.  บจ. สรุชยั(1997) โซลา่ร์ ppp อาคารไอ ทาวเวอร์ 
ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2554-9238 
โทรสาร  0-2554-9243 

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 1,000,000 1,000 1,000 - ทางตรง 
- 

ทางอ้อม 
98.13 
รวม 

98.13 
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3. ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื�นๆ 

 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

     62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427 
       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  1. นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที, 4712 

2. นางสาววนัเพ็ญ อุน่เรือน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที, 7750 
สาํนกังานปีติเสวี  
8/4 อาคารพนาชาติ ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2941-knpq       โทรสาร 0-2941-3658 

       ที,ปรึกษากฎหมาย  บริษัท รอยลั แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชั,นแนล จํากดั 
  2/4 อาคารนายเลศิ ทาวเวอร์ ชั ?น 5 ถนนวิทย ุ
  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ 0-2655-2112       โทรสาร 0-2655-2118  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2555 

 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท  พลงังานบริสทุธิ�  จํากดั (มหาชน) 
   

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  พลงังานบริสทุธิ�  จํากดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ทา่น ซึ.ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย มีความอิสระในการปฏิบตัิหน้าที.ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
   1. นายชยัวฒัน์  พงศ์พิศิษฎ์สกลุ       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2. พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต   กรรมการตรวจสอบ 
     3. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั    กรรมการตรวจสอบ 
    4. นายบรรณรัตน์  พิชญากร    กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5 ครั ?ง ทกุครั ?ง กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุโดย
ครบถ้วน และ ได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าประชมุในกรณีที.เกี.ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เพื.อร่วม
ชี ?แจงข้อเท็จจริง และ ผลการตรวจสอบบญัชี และหลกัฐานประกอบในแตล่ะไตรมาส และ ได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตโดยไมม่ีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครั ?ง 
 การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที.คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้อนมุตัิไว้อยา่งเคร่งครัด  และ   ผลการประชมุแตล่ะครั ?งได้ รายงานการปฏิบตัิงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที.เห็นวา่
เป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ สรุปสาระสาํคญัดงันี ?  

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจําปี 2555  ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื.อให้
มั.นใจวา่ รายงานทางการเงิน รายการบญัชี กบั บริษัทที.เกี.ยวข้องกนัจดัทําขึ ?นมีความถกูต้องตามที.ควร ตาม
มาตรฐานบญัชี และ ข้อกําหนดทางกฎหมาย รวมทั ?งมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่ง
เพียงพอ พร้อมทั ?งให้ข้อสงัเกต และ รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จดัทําขึ ?นตามหลกัการบญัชีที.
รับรองทั.วไป มีความถกูต้องตามที.ควรเชื.อถือได้ การเลอืกใช้นโยบายบญัชีมีความสมเหตสุมผล 

- สอบทานความเพียงพอของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ มีประสทิธิผล และ เหมาะสมเพียงพอ ไมม่ีข้อบกพร่องเป็นสาระสาํคญั และ หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกนันี ?ได้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2556 ซึ.ง
จดัลาํดบังานตรวจสอบตามความเสี.ยง และ มุง่เน้นเชิงปฏิบตัิการให้เกิดผลงานที.มีประสทิธิภาพ มี
ประสทิธิผล และ ได้มีการพฒันาระบบการตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนื.อง เพื.อให้มีระบบการควบคมุภายใน
ที.ดี 

-   สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ กฎหมายที.เกี.ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และ เหมาะสมแล้ว 
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-     สอบทานรายการที.เกี.ยวโยงกนั หรือ รายการที.อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา่ มีความสมเหตสุมผลเพื.อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และ เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 

-     สอบทานการบริหารความเสี.ยง รายงานผลการตรวจสอบ และ ข้อสงัเกตผลการประเมินระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทั ?งมีการแลกเปลี.ยนข้อคิดเห็นกบัผู้บริหารระดบัสงู โดยบริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการ
บริหาร เป็นประจําทกุเดือน รวมทั ?งมีการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยในที.ประชมุได้มีการ
กลา่วถึงผลการดําเนินงาน ปัจจยัความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ ?น ผลกระทบ และ เสนอแนะมาตรการป้องกนัหรือ
ลดทอนความเสี.ยงที.สาํคญั และ มีการรายงานความคืบหน้าของผลการดําเนินงานโดยผู้ รับผิดชอบอยา่ง
ตอ่เนื.องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ มาตรการบริหารความเสี.ยงที.กําหนดไว้มีประสทิธิผล 
และ เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานที.มีความเสี.ยงสงู สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินธุรกิจปัจจบุนั 

-    พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีปีที.ผา่นมา โดยคํานงึถึง ชื.อเสยีง 
ความนา่เชื.อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ และ การให้คํารับรองงบการเงินได้ทนัเวลาอยา่ง
สมํ.าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื.อให้เสนอขออนมุตัิ
ตอ่ที.ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื.อแตง่ตั ?งให้ นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที.  4712  
และ/หรือ  นางสาววนัเพ็ญ อุน่เรือน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที. 7750  แหง่บริษัท สอบบญัชีปิติเส
วี  จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี พ.ศ. 2556 โดยมีคา่ตอบแทน
เบ็ดเสร็จรวมไมเ่กิน  2,100,000  บาท  ( สองล้านหนึ.งแสนบาทถ้วน  )                        

-  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินใน
ภาพรวมเป็นรายคณะประจําปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมวา่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที.ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเพียงพอและครบถ้วนแล้ว 

            
                 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
           บริษัท  พลงังานบริสทุธิ�  จํากดั (มหาชน) 

                                                                            
(นายชยัวฒัน์  พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ) 

                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมลูสาํคัญทางการเงิน 
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                     หนว่ย : ล้านบาท 
 2555 2554 2553 

งบแสดงฐานะทางการเงิน    
สนิทรพัย ์(ลา้นบาท) 2,545.06 1,724.88 1,071.10 
หนี0สนิ (ลา้นบาท) 1,403.24 707.98 533.07 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,141.82 1016.90 538.03 
ทุนที�เรยีกชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 317.00 305.00 279.38 
งบกาํไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 4,457.73 5,423.98 2,624.82 
กาํไร/ขาดทุน (ลา้นบาท) 107.01 63.01 26.91 
อตัราส่วนทางการเงิน    
ผลกาํไรต่อสนิทรพัย ์(%) 5.01% 4.51% 2.95% 
ผลกาํไรต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 10.08% 8.28% 6.15% 
อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 2.40% 1.16% 1.03% 
 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

          หนว่ย : ล้านบาท 

 

2,625 

5,424 

4,457 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
หนว่ย : ล้านบาท 

   
 
อตัราสว่นทางการเงิน 

หนว่ย : เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 
 
 
 

2554 2555 

2554 2555 2553 

สินทรัพย์หมนุเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
หนี ?สินหมนุเวียน 
หนี ?สินไม่หมนุเวียน 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
ผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น 
อตัรากําไรขั ?นต้น 
อตัรากําไรสทุธื 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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1. ความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญ 
 

บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) ได้จดทะเบียนก่อตั ?ง
บริษัทขึ ?น เมื,อวนัที, 6 มีนาคม 2549 ในชื,อเดิมคือ บริษัท ซนัเทคปาล์มออยล์ จํากดั  ด้วยทนุจดทะเบียนเริ,มแรก 50.00 
ล้านบาท ตอ่มาเมื,อปี 2551 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี,ยนชื,อเป็น บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั 
(มหาชน) และได้เพิ,มทนุจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 250.00  ล้านบาท 360.00  ล้านบาท และ 373.00  ล้าน
บาท ในปี 2551 ปี 2552 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั ?งสิ ?น 373.00  ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,730,000,000 หุ้น มลูค่าที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติ
และจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว กลเีซอรีนบริสทุธิ� และวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้จาก
กระบวนการผลติไบโอดีเซล ทั ?งนี ? บริษัทได้รับอนญุาตเป็นผู้ ค้านํ ?ามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้านํ ?ามนั
เชื ?อเพลงิ พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน เมื,อวนัที, 14 ตลุาคม 2552  นอกจากนี ? บริษัทยงัได้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจผลติ
และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม โดยในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทได้
เข้าทําสญัญาซื ?อขายไฟครบหมดแล้วทั ?งสิ ?น 278 เมกะวตัต์ โดยแบง่ออกเป็นขนาด 8 เมกะวตัต์ จํานวน 1 โครงการที,
จงัหวดัลพบรีุ และ อีก 3 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์ ในจงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และ
จงัหวดัพิษณโุลก ตามลาํดบั สาํหรับในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานลมนั ?น บริษัท ได้ยื,นข้อมลูเพื,อเสนอขายไฟแก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ แหง่ประเทศไทย รวมทั ?งสิ ?น 16 โครงการ รวมกําลงัการผลติ 761 เมกะวตัต์ และได้รับการพิจารณาตอบรับการซื ?อ
ไฟจาก กฟฝ. แล้วทั ?งสิ ?น 3 โครงการ รวม 126 เมกะวตัต์ สว่นโครงการที,เหลอืนั ?น ขณะนี ?อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

บริษัทฯ  มีสาํนกังานตั ?งอยูเ่ลขที, 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั ?น 15 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900  และมีโรงงานตั ?งอยูเ่ลขที, 507 หมู ่ 9 ซอย 7 เขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ ถนนกบินทร์บรีุ-
นครราชสมีา กิโลเมตรที, 12 ตําบลหนองกี, อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 

ทั ?งนี ? บริษัทมีพฒันาการที,สาํคญั โดยแยกตามแตล่ะหวัข้อ ได้ดงันี ? 
 

1.1 พฒันาการที,สาํคญัเกี,ยวกบัทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว โครงสร้างการถือหุ้น การจดัตั ?งบริษัทยอ่ยของบริษัท 

 
ปี 2549 - กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ซนัเทคปาล์มออยล์ จํากดั ได้ทําการจดทะเบียน เป็นนิติบคุคลใน

ประเทศไทย ด้วยทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมนั และกลเีซอรอล ในขนาดกําลงัการผลติไบโอดีเซลที, 200,000 ลติรตอ่วนั  

ปี 2551 -  บริษัทได้เพิ,มทนุจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท  (ประกอบด้วยหุ้นสามญั 500,000 หุ้น 
มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 250,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น 
มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ,มทนุจํานวน 2,000,000 หุ้น  มลูคา่ที,ตราหุ้น
ละ 100 บาท จึงทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียน ชําระเต็มมลูคา่เทา่กบั 250,000,000 บาท แบง่เป็น
หุ้นสามญัจํานวน 2,500,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท   

 -  วนัที, 12 มีนาคม 2551 ที,ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติให้บริษัทดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจํากดั เพื,อเตรียมนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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(mai) และมีมติให้เปลี,ยนชื,อบริษัท เป็น บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) และเพื,อความ
คลอ่งตวัในการกระจายหุ้นและเพิ,มสภาพคลอ่งแก่หุ้นของบริษัท จึงมีมติเปลี,ยนแปลงมลูคา่หุ้นที,
ตราไว้จาก 100.00 บาท เป็น 0.10 บาท และมีมติเพิ,มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
49,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ,มทนุจํานวน 490,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท เพื,อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั ?งแรก (IPO) ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 
299,000,000 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,990,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 250.00 ล้านบาท   

                 - วนัที, 27 มีนาคม 2551 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และ
เปลี,ยนชื,อบริษัท เป็น บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) (Energy Absolute Public 
Company Limited) 

ปี 2552 - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที,ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติให้เปลี,ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในการออก
หุ้นเพิ,มทนุที,มีมติไว้เมื,อปี 2551 โดยเปลี,ยนแปลงจากการเสนอขายให้แก่ประชาชน จํานวน 
490,000,000 หุ้น เป็น การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยได้มีมติลดทนุจดทะเบียนบริษัท
จาก 299,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที,จําหนา่ยไมไ่ด้หรือที,
ยงัมิได้นําออกจําหนา่ย และมีมติเพิ,มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 250,000,000 บาท เป็น 
360,000,000 บาท มลูคา่หุ้นที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทนุ ดงันี ? 

- เพื,อเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครั ?งแรก (IPO) จํานวน 55,000,000 บาท หรือคิดเป็น
จํานวนหุ้น 550,000,000 หุ้น และ 

- เพื,อเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 55,000,000 บาท หรือคิดเป็นจํานวนหุ้น 
550,000,000 หุ้น เพื,อใช้เป็นเงินทนุในโครงการลงทนุผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าใน
อนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ซึ,งประกอบด้วย 

• การเสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั จํานวน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น
จํานวนหุ้น 500,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท  

• การเสนอขายตอ่ผู้บริหารบริษัทจํานวน 5,000,000 บาท หรือคิดเป็นจํานวนหุ้น 
50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท   

ปี 2553 - ที,ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติให้ดําเนินการขายหุ้นเพิ,มทนุสว่นที,ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรในสว่นของการ
เสนอขายตอ่บคุคลในวงจํากดั ตามที,เคยเสนอขายจากมติที,ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื,อปี 2552 จํานวน 
550,000,000 หุ้น โดยในขณะนั ?นมีการจองซื ?อหุ้นสามญัเพิ,มทนุแล้วจํานวน 293,800,000 หุ้น 
โดยผลการจดัสรรหุ้น แบง่ออกเป็น การเสนอขายในราคา 0.10 บาท จํานวน 50,000,000 หุ้น และ
ราคา 1.00 บาท จํานวน 243,800,000 หุ้น ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเปลี,ยนแปลง
จาก 250,000,000 บาท เป็น 279,380,000 บาท คงเหลอืหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,ยงัไมไ่ด้รับการ
จดัสรรเป็นจํานวน 256,200,000 หุ้น ทั ?งนี ? เนื,องจากบริษัทกําลงัอยูร่ะหวา่งดําเนินการลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ,งจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื,อให้โครงการดําเนินไป
โดยไมเ่กิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน บริษัทจึงได้เสนอเงื,อนไขการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ,มทนุ
สว่นที,ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรร ดงันี ? 
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• การเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท  

• การเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นใหม ่ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท 
ทั ?งนี ? ในกรณีที,ผู้ ถือหุ้นเดิมซื ?อหุ้นสามญัเพิ,มทนุในราคาหุ้นละ 1.00 บาท จะมีการห้ามขายหุ้น 
(Silent Period) ที,ได้จากการจองซื ?อในครั ?งนี ? เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

ปี 2554 - ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทนุที,เหลอืจากการจองซื ?อตามมติที,ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเมื,อปี 2553 ซึ,งได้ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี โดยให้ดําเนินการขายหุ้นสามญัเพิ,มทนุสว่น
ที,ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรทั ?งหมดจํานวน 256,200,000 หุ้น ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจาก
วนัที,ประชมุผู้ ถือหุ้นครั ?งนี ? โดยกําหนดราคาขายขั ?นตํ,าในราคาหุ้นละ 1.20 บาท โดยในเดือน
มิถนุายน 2554 บริษัทได้ดําเนินการขายหุ้นดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นใหม ่ในราคาหุ้น
ละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 384,300,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ,มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ 
สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนที,ชําระแล้วเทา่กบั 305,000,000 บาท 

ปี 2555 - ที,ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 360,000,000 บาท เป็น 
305,000,000 บาท มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที,จําหนา่ยไมไ่ด้หรือที,
ยงัมิได้นําออกจําหนา่ย และมีมติการเพิ,มทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 305,000,000 บาท เป็น 
373,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 680,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทนุ ดงันี ? 

• เพื,อเสนอขายให้แก่ประชาชนครั ?งแรก (Initial Public Offering : IPO) จํานวน 560,000,000 
หุ้น 

• เพื,อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering : RO) จํานวน  
120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท 

- ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิการเลกิกิจการของ 3 บริษัทยอ่ย ได้แก่ 1) บริษัท สห
พาณิชย์ ปิโตรเลยีม จํากดั 2) บริษัท คอนติเนนตลั ออยล์ จํากดั และ 3) บริษัท ปิโตรแพลเนต 
จํากดั เนื,องจากปัจจบุนับริษัทดงักลา่วไมม่ีการดําเนินธุรกิจและไมม่ีการทําธุรกรรมแล้ว โดยที,
ประชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลยีม จํากดั บริษัท คอนติเนนตลั ออยล์ 
จํากดั และ บริษัท ปิโตรแพลเนต จํากดั ได้มีมติอนมุตัิให้ดําเนินการเลกิบริษัท นอกจากนี ?ที,ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของทั ?ง 3 บริษัท ได้มีมติอนมุตัิการเลกิบริษัทโดยมีผลตั ?งแตว่นัที, 19 กนัยายน 2555 เป็น
ต้นไป รวมถึงแตง่ตั ?งผู้ ชําระบญัชี และผู้สอบบญัชีในการจดัทํางบการเงินในการชําระบญัชี  

 

1.2 พฒันาการที,สาํคญัด้านธุรกิจไบโอดีเซล 

 
ปี 2551 - บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการผลติ    

กลเีซอรีนบริสทุธิ� ร้อยละ 99.50 ขนาดกําลงัการผลติ 6,000 ตนัตอ่ปี (ตอ่มาได้รับการสนบัสนนุที,
ขนาดกําลงัการผลติ 24,000 ตนัตอ่ปี) โดยได้รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
สาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100.00 ของเงินลงทนุ ไมร่วม
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คา่ที,ดินและทนุหมนุเวียน มีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที,เริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
และหลงัจากนั ?นจะได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการลงทนุใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี โดยบริษัทเริ,มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ดงักลา่วตั ?งแตว่นัที, 13 พฤษภาคม 2553 

- ตอ่มาบริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการ
ผลติไบโอดีเซล ขนาดกําลงัการผลติ 120,000,000 ลติรตอ่ปี (ตอ่มาได้รับการสนบัสนนุที,ขนาด
กําลงัการผลติ 240,000,000 ลติรตอ่ปี) โดยได้รับสทิธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที,เริ,มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ และหลงัจากนั ?นจะได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิ
ที,ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี โดยบริษัทเริ,มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการดงักลา่วตั ?งแตว่นัที, 6 มีนาคม 2552 

ปี 2552 -  บริษัทก่อสร้างโรงงานผลติไบโอดีเซลแหง่ใหมแ่ล้วเสร็จ ทําให้บริษัทมีขนาดกําลงัการผลติ         
ไบโอดีเซล (B100) เทา่กบั 400,000 ลติรตอ่วนั และก่อสร้างโรงงานผลติกลเีซอรีนบริสทุธิ� ขนาด
กําลงัการผลติ 20 ตนัตอ่วนั  

 - วนัที, 14 ตลุาคม 2552  บริษัทได้รับอนญุาตเป็นผู้ ค้านํ ?ามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิ
การค้านํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน 

ปี 2553 - บริษัทขยายกําลงัการผลติเพิ,มเติม โดยการก่อสร้างสว่นขยายโรงงานผลติไบโอดีเซล สง่ผลให้
บริษัทมีกําลงัการผลติไบโอดีเซลเป็น 800,000 ลติรตอ่วนั เพิ,มขึ ?นจากกําลงัการผลติเดิมที, 
400,000 ลติรตอ่วนั และขยายกําลงัการผลติกลเีซอรีนบริสทุธิ�เป็น 80 ตนัตอ่วนั เพิ,มขึ ?นจากกําลงั
การผลติเดิมที, 20 ตนัตอ่วนั รวมถึงสร้างหอกลั,นในการนําเมทานอลที,เหลอืใช้จากการผลติ
กลบัมาใช้ในกระบวนการผลติได้ใหม ่  

- บริษัทได้พฒันากระบวนการผลติโดยการนํากรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate: 
PFAD) มาเป็นวตัถดุิบตั ?งต้นเพิ,มเติม นอกเหนือจาก สเตียรีน (Stearine)  นํ ?ามนัปาล์มดิบ 
(CPO) และ นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD) ในการผลตินํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ของบริษัทได้ 
โดยมีกําลงัการผลติ ของ PFAD Esterification เทา่กบั 20 ตนัตอ่วนั (หรือคิดเป็น 20,000 ลติร
ตอ่วนั) 

ปี 2554 - บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการผลตินํ ?ามนั
ปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD) ขนาดกําลงัการผลติ 158,075 ตนัตอ่ปี โดยได้รับสทิธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 
ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที,ดินและทนุหมนุเวียน มีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที,เริ,มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ และหลงัจากนั ?นจะได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จาก
การลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี ทั ?งนี ? ปัจจบุนับริษัทไมม่ีรายได้จาก
กิจการผลตินํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ�ตามสทิธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วข้างต้น เนื,องจากแม้
ปัจจบุนับริษัทจะเริ,มมีการกลั,นนํ ?ามนัปาล์มดิบกึ,งบริสทุธิ� (RBD) แล้ว แตบ่ริษัทไมไ่ด้มีการ
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จําหนา่ย RBD ให้กบัคนนอกเนื,องจาก RBD ถกูใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติไบโอดีเซลของบริษัท จึง
ทําให้ไมส่ามารถขอใช้สทิธิทางภาษีจาก BOI ได้  

 - บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  (BOI)   ในกิจการผลติ 
กลเีซอรีนบริสทุธิ� ร้อยละ 99.5 ขนาดกําลงัการผลติ 124,800 ตนัตอ่ปี โดยได้รับสทิธิประโยชน์ใน
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที,ได้จากการประกอบกิจการรวมกนัไมเ่กิน    
ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที,ดินและทนุหมนุเวียน มีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที,เริ,มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ และหลงัจากนั ?นจะได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับ
กําไรสทุธิที,ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี ทั ?งนี ? ปัจจบุนั
บริษัทยงัไมม่ีรายได้จากกิจการกลเีซอรีนบริสทุธิ�ตามสทิธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วข้างต้น
เนื,องจากอยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื,อเตรียมเริ,มดําเนินงานเชิงพาณิชย์  

 - บริษัทเริ,มการก่อสร้างหอกลั,นนํ ?ามนัปาล์มดิบ เพื,อเพิ,มกําลงัการผลิตอีก 600,000 ลิตรต่อวนั 
รวมเป็นกําลงัการผลิตทั ?งสิ ?น 800,000 ลิตรต่อวนั และสร้างโรงกลั,นกลีเซอรีนบริสทุธิ�เพิ,มอีก 
80 ตนัต่อวนั เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพของการกลั,นกลีเซอรีนให้มีอตัราผลผลิต (Yield) ที,ดีขึ ?น 
รวมถึงขยายกําลงัการผลิตของระบบ Esterification ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอีก 40 
ตนัต่อวนั เป็น 80 ตนัต่อวนั โดยบริษัทได้เริ,มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ในส่วนของหอกลั,นนํ ?ามนั
ปาล์มดิบและระบบ Esterification ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแล้วในเดือนกันยายน 
2555 และในส่วนของโรงกลั,นกลีเซอรีนบริสทุธิ�อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื,อเตรียมเริ,ม
ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ต่อไป 

ปี 2555 - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลตินํ ?ามนัปาล์มอยา่งยั,งยืน (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil : RSPO) เป็นรายที,สองของประเทศไทย ซึ,งเป็นการรับรองมาตรฐานโดย PT.TÜV 
NORD  INDONESIA ซึ,งเป็นบริษัทที,ให้บริการการรับรองมาตรฐานสากล ทั ?งนี ? RSPO มี
จดุประสงค์เพื,อสนบัสนนุการผลตินํ ?ามนัปาล์มอยา่งยั,งยืน โดยครอบคลมุถึงการบริหารจดัการ
และดําเนินงานด้านกฎหมาย ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกบัสิ,งแวดล้อม และ
ความเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม โดยอยูภ่ายใต้กรอบ RSPO ระดบัสากล   

- บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management 
Systems) จาก URS Thailand (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ) 

 

1.3 พฒันาการที,สาํคญัด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
ปี 2552 - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนมุตัิโครงการลงทนุผลติกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 270 เมกะวตัต์ โดยแบง่ออกเป็น 3 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติ
โครงการละ 90 เมกะวตัต์ โดยมีที,ตั ?งโครงการอยูใ่นจงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดั
พิษณโุลก ตามลาํดบั 
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ปี 2554 - บริษัทเริ,มขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเมื,อ
เดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ดําเนินการเข้าซื ?อหุ้นสามญัในบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั จากผู้
ถือหุ้นเดิม ในสดัสว่นร้อยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัทดงักลา่ว  คิดเป็นจํานวนเงินรวม 
50.25 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินลงทนุจํานวน 50.00 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายที,เกี,ยวข้อง
โดยตรงกบัการซื ?อเงินลงทนุจํานวนประมาณ 0.25 ล้านบาท)  ทั ?งนี ? การที,บริษัทเข้าลงทนุซื ?อหุ้น
สามญัใน บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั เพื,อดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ เนื,องจากเดิม บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั เป็นคูส่ญัญาโดยตรงในการขาย
ไฟฟ้าที,ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ ใน
จงัหวดัลพบรีุ กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) โดยโครงการนี ?จะได้รับสว่นเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า 
(Adder) สาํหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จากพลงังานหมนุเวียน ในอตัรา 8 บาทตอ่
กิโลวตัต์-ชั,วโมง มีระยะเวลาสนบัสนนุ 10 ปี นบัจากวนัเริ,มต้นซื ?อขายไฟฟ้า (Commercial 
Operation Date : COD)  

ปี 2555 - เมื,อเดือนกรกฎาคม ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิในเรื,องดงัตอ่ไปนี ?  
-  อนมุตัิการซื ?อหุ้นเพิ,มเติมจากกลุม่ของนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ที,ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท 

สรุชยั (1997) จํากดั และบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทําให้บริษัท 
เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ทั ?งหมด 

- อนมุตัิการลงทนุเข้าซื ?อหุ้นสามญัใน บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั (ESM) 
โดยที,ผู้ซื ?อและผู้ขายไมเ่ป็นบคุคลที,มีความเกี,ยวข้องกนั เพื,อดําเนินธุรกิจออกแบบ 
ก่อสร้างและดแูลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยบริษัทดงักลา่ว
จดัตั ?งเมื,อวนัที, 21 มิถนุายน 2555 มีทนุจดทะเบียนทั ?งสิ ?น 10,000,000 บาท มลูคา่ที,ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระแล้วหุ้นละ 25 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 2,500,000 บาท 
โดยบริษัทได้ดําเนินการลงทนุเข้าซื ?อหุ้นสามญัใน ESM เมื,อวนัที, 24 กรกฎาคม 2555 
ทั ?งนี ? เพื,อให้บริษัทมีบคุลากรที,มีประสบการณ์ ความเชี,ยวชาญในด้านการโยธาและการ
ติดตั ?งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เมื,อรวมกบับคุลากรที,มีอยูข่องบริษัทจะทําให้องค์กร
มีประสทิธิภาพการทํางานที,ดีขึ ?น และทําให้สามารถบริหารต้นทนุการก่อสร้างและ
คา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าได้ดีขึ ?นในอนาคต โดยที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท
มีมติให้เข้าซื ?อกิจการดงักลา่วที,ราคาพาร์ เฉพาะสว่นทนุจดทะเบียนที,ชําระแล้ว และ
ดําเนินการโอนบคุลากรด้าน EPC (Engineering Procurement and Construction) มา
อยูที่,บริษัทแหง่นี ? รวมถึงอนมุตัิให้มีการจดัสรรหุ้นของบริษัทดงักลา่วจํานวนร้อยละ 49.00 
ให้กบัทีมงานฝ่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทในราคาพาร์ โดยจะ
ขายเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของหุ้นที,จดัสรรให้กบัทีมงานดงักลา่วเมื,อโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์แตล่ะโครงการของบริษัทเสร็จสิ ?น
แล้ว (โครงการสามารถจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้) โดยในการจดัสรร
หุ้นแตล่ะครั ?งจะต้องดําเนินการขออนมุตัิจากทางคณะกรรมการบริษัททกุครั ?ง ทั ?งนี ? 
ทีมงานที,มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่ว ได้แก่ 1) นายสพุล ฉนัทปัญญารัตน์ 2) นาย
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กิตติทศัน์ ทศันาวิวฒัน์ 3) นายคงศกัดิ� เจริญผล  4) นายนนัทศกัดิ� ศกัดิ�โฆษิต และ 5) 
บริษัท ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จํากดั ทั ?งนี ?หากในอนาคตบริษัทจะมีการออกหุ้นเพิ,มทนุของ 
ESM ทางบริษัทจะปฏิบตัิให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือประกาศที,เกี,ยวข้องของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย อาทิ เกณฑ์การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ,งทรัพย์สนิของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอ่ย รายการเกี,ยวโยงกนั เป็นต้น 

 
 

               สาํหรับข้อมลูของบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั ก่อนและหลงัที,บริษัท
ดําเนินการซื ?อหุ้นสามญัได้ ดงันี ?  

 

ข้อมลูบริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั  หลงัดําเนินการเข้าซื ?อหุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน  /  
ทนุที,ชําระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เรียกชําระแล้ว 2,500,000 บาท (เรียกชําระแล้วหุ้นละ 25 บาท)/1 

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้างและดแูลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
วนัที,จดัตั ?งบริษัท 21 มิถนุายน 2555 
รายชื,อกรรมการ 1) นายกิติทศัน์ ทศันาวิวฒัน์ 

2) นายสมโภชน์ อาหนุยั 
3) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 

รายชื,อผู้ ถือหุ้น 
(ณ วนัที, 24 กรกฎาคม 
2555) 

1) บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 99.995 
2) นายกิติทศัน์ ทศันาวิวฒัน์ ในสดัสว่นร้อยละ 0.001 
3) นายสพุล ฉนัทปัญญารัตน์  ในสดัสว่นร้อยละ 0.001 
4) นายคงศกัดิ� เจริญผล   ในสดัสว่นร้อยละ 0.001 
5) นายนนัทณศกัดิ� ศกัดิ�โฆษิต ในสดัสว่นร้อยละ 0.001 
6) บริษัท ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 0.001 

หมายเหต ุ : เมื,อวนัที, 7 กนัยายน 2555 ESM ได้เรียกชําระคา่หุ้นส่วนที,เหลือเตม็จํานวน ส่งผลให้ปัจจบุนั 
ESM มีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วจํานวน 10.00 ล้านบาท และบริษัทถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 99.995 

 

-  เมื,อเดือนสงิหาคม บริษัทได้ดําเนินการเข้าซื ?อหุ้นสามญัเพิ,มเติมจากกลุม่ของนายสรุชยั งามสกลุ
รุ่งโรจน์ ตามที,ได้รับอนมุตัิจากที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื,อเดือนกรกฎาคม โดยเข้าซื ?อหุ้น
จากกลุม่ของนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ที,ถือหุ้นสามญัในบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในสดัสว่น
ร้อยละ 23.33 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั และในสดัสว่นร้อยละ 14.70 
ของทนุจดทะเบียนบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั สง่ผลให้ปัจจบุนับริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ? 
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สรุปข้อมลูบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั  บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั และ   
บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ในปัจจบุนั 

ข้อมลูบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในปัจจบุนั 
ทนุจดทะเบียน  /  
ทนุที,ชําระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน 12.00 ล้านบาท (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) 
โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 12.00 ล้านบาท 

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า 
รายชื,อกรรมการ 
(ณ วนัที, 3 กนัยายน 
2555) 

1) นายสมโภชน์ อาหนุยั 
2) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
3) นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั 

รายชื,อผู้ ถือหุ้น 
(ณ วนัที, 20 สงิหาคม 
2555) 

1) บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) สดัสว่นร้อยละ 98.33 
2) นายสมโภชน์ อาหนุยั สดัสว่นร้อยละ 0.83 
3) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ สดัสว่นร้อยละ 0.83 

 

ข้อมลูบริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ในปัจจบุนั  
ทนุจดทะเบียน  / 
ทนุที,ชําระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) โดย
มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 1.00 ล้านบาท 

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า 
รายชื,อกรรมการ  
(ณ วนัที, 3 กนัยายน 
2555) 

1) นายสมโภชน์ อาหนุยั 
2) นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั 
3) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ  

รายชื,อผู้ ถือหุ้น 
(ณ วนัที, 21 พฤษภาคม 
2555) 

1) บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั สดัสว่นร้อยละ 99.80 
2) นายสมโภชน์ อาหนุยั สดัสว่นร้อยละ 0.10 
3) นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั สดัสว่นร้อยละ 0.10 

 
ข้อมลูบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ในปัจจบุนั  
ทนุจดทะเบียน /  
ทนุที,ชําระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 200.00 ล้านบาท 

รายชื,อกรรมการ 
(ณ วนัที, 3 กนัยายน 
2555) 

1) นายสมโภชน์ อาหนุยั 
2) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
3) นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั 

รายชื,อผู้ ถือหุ้น 
(ณ วนัที, 20 สงิหาคม 
2555) 

1) บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั สดัสว่นร้อยละ 51.00 
    (มีสทิธิออกเสยีงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.43) 
2) บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) สดัสว่นร้อยละ 49.00 
    (มีสทิธิออกเสยีงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.57) 
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ข้อมลูบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ในปัจจบุนั  
3) นายสมโภชน์ อาหนุยัสดัสว่นร้อยละ 0.0001 
    (มีสทิธิออกเสยีงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0001) 

 
- เมื,อเดือนสงิหาคม บริษัทได้จดัตั ?ง บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั  ขึ ?นเพื,อดําเนินธุรกิจผลติ

และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ในจงัหวดั
นครสวรรค์ ด้วยทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ทั ?งนี ? ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการดําเนินการโอนสทิธิในสญัญาซื ?อขาย
ไฟฟ้าเพื,อขายกระแสไฟฟ้าที,ผลติได้ทั ?งหมดจากโครงการให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย (กฟผ.) ให้แก่ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั ภายใต้เงื,อนไขการเป็นบริษัทในเครือ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) กลา่วคือ บริษัทสามารถโอนสทิธิในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าให้แก่ 
บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั ได้ เนื,องจากถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50.00 ของทนุของบริษัท 
อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั 

ตอ่มา เมื,อเดือนกนัยายน ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั ได้มี
มติให้เพิ,มทนุจดทะเบียนของ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั อีกจํานวน 19,000,000 บาท 
สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนที,ชําระแล้วเทา่กบั 20,000,000 บาท 

 - ตอ่มาในเดือนมกราคม 2556 ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั ได้มีมติให้
เพิ,มทนุจดทะเบียนของ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั จาก 20 ล้านบาท เป็น 1,690 ล้าน
บาท
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99.99% 
 

98.33% 
 

99.80% 
 

51.00% 
 49.00% 

 

99.995% 
 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
           บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) มีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัท ดงัแสดงใน
โครงสร้างการถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ? 
 

       โครงสร้างการประกอบธุรกิจ บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ;  ปัจจบุนับริษัท คอนติเนนตลั ออยล์ จํากดั  บริษัท ปิโตรแพลเนต จํากดั และบริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลยีม 
จํากดั  ซึ,งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้เลกิบริษัทแล้วเมื,อวนัที, 19 กนัยายน 2555 และอยูร่ะหวา่งการชําระ
บญัชี เนื,องจากบริษัทดงักลา่วไมม่ีการดําเนินธุรกิจและไมม่ีการทําธุรกรรมแล้ว ทั ?งนี ?การเลกิกิจการของทั ?ง 3 
บริษัทดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 

บริษัทย่อย 
 
 

1. บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั 
 จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 24 กมุภาพนัธ์ 2540 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 12,000,000 บาท 
มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ประกอบธุรกิจเดิมคือ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและจําหนา่ยวสัดกุ่อสร้างและ
เครื,องใช้สาํนกังาน  ตอ่มาเมื,อวนัที, 20 มกราคม 2553 บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ได้เข้าทําสญัญาซื ?อขายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ ในจงัหวดัลพบรีุ และเมื,อวนัที, 6 
พฤษภาคม 2554 บริษัทจึงได้เข้าซื ?อหุ้นสามญัของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 75.00 ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั  เนื,องจากในขณะนั ?นบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั  เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ซึ,งประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ใน

บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั 
ทนุจดทะเบียน 12,000,000 บาท 

(ธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า) 
 

บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั 
ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

(ธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า) 
 

บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั 
ทนุจดทะเบียน  200,000,000 บาท 

 (ธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า) 
  

 บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั  
ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและดแูลโซลาร์ฟาร์ม)  

บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั 
ทนุจดทะเบียน 1,690,000,000 บาท 

 (ธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า) 
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สดัสว่นร้อยละ 80.00 และตอ่มาบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั  ซึ,งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทแล้ว ได้เพิ,มสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั เป็นร้อยละ 99.80 โดยบริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั เป็นผู้ รับ
โอนสทิธิในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวตัต์ มาจากบริษัท สรุชยั 
(1997) จํากดั ภายใต้เงื,อนไขการเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 
39(3)  
 ทั ?งนี ?  เมื,อวนัที, 20 สงิหาคม 2555   บริษัทได้ดําเนินการซื ?อหุ้นเพิ,มเติมจากกลุม่ของนายสรุชยั งามสกลุ
รุ่งโรจน์ ที,ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 23.33 สง่ผลให้ในปัจจบุนับริษัทถือหุ้นใน
บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 98.33 และปัจจบุนั บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติ
และจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพียงอยา่งเดียว 
 
 

2. บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั 
 จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 1 ธนัวาคม 2553 มีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท มลูคา่ที,ตรา
ไว้หุ้นละ 1,000 บาท  เพื,อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเมื,อวนัที, 1 
มีนาคม 2554 บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ได้รับโอนสทิธิในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวตัต์ มาจาก บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ภายใต้เงื,อนไขการเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) ทั ?งนี ? ปัจจบุนั บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ถือหุ้น
ใน บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.80 
 
 
 

3. บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั  
 จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีทนุจดทะเบียนเริ,มแรก 100,000 บาท มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัชนิดระบชืุ,อจํานวน 490 หุ้น และ หุ้นบริุมสทิธิชนิดระบชืุ,อจํานวน 510 หุ้น (โดยหุ้น
บริุมสทิธิ 10 หุ้น มีสทิธิออกเสยีงได้ 1 คะแนน) เพื,อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า ตอ่มาที,ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครั ?งที, 1/2554 ของบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั เมื,อวนัที, 7 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ,มทนุ
จดทะเบียน บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั จํานวน 199,900,000 บาท มลูคา่ที,ตราหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นจํานวน 
1,999,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 979,510 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 1,019,490 หุ้น สง่ผลให้
บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วทั ?งสิ ?น 200,000,000 บาท เพื,อลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ  และเมื,อวนัที, 26 กรกฎาคม 2554 บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั 
ได้รับโอนสทิธิในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาด 8 เมกะวตัต์ ตอ่จากบริษัท สรุชยั 
(1997) โซลา่ร์ จํากดั ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค(กฟภ.) ได้ยินยอมในการ
โอนดงักลา่วแล้ว ทั ?งนี ? ทาง กฟภ. สงวนสทิธิในการยกเลกิสญัญาซื ?อขายไฟฟ้ากบั บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั  หาก
ปรากฏวา่ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั พ้นสภาพการเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ตาม
เงื,อนไขประมวลรัษฎากรดงักลา่ว  โดยในปัจจบุนับริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ถือหุ้นในบริษัท อีเอ    โซลา่ 
จํากดั  ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 34.30 และนาย
สรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 14.70  
 ทั ?งนี ?  เมื,อวนัที, 20 สงิหาคม 2555 บริษัทได้ซื ?อหุ้นเพิ,มเติมจากกลุม่ของนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ที,ถือหุ้นอยู่
ในสดัสว่นร้อยละ 14.70 สง่ผลให้ในปัจจบุนับริษัทถือหุ้นทางตรงในบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 
49.00 และถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 
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4. บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั  
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 24 สงิหาคม 2555 มีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเริ,มแรกเทา่กบั 1,000,000 บาท  

ตอ่มาเมื,อวนัที, kl มกราคม mnno ได้เพิ,มทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเป็น 1,690,000,000 บาท         
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 169,000,000 หุ้น  มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื,อประกอบธุรกิจผลติและ
จําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ในจงัหวดันครสวรรค์ โดย
บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ทั ?งนี ? ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการดําเนินการโอนสทิธิในสญัญาซื ?อขาย
ไฟฟ้าดงักลา่ว ให้แก่ บริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั ภายใต้เงื,อนไขการเป็นบริษัทในเครือตามประมวล
รัษฎากร 

 
 

5. บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 21 มิถนุายน 2555 โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

100,000 หุ้น  มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุที,ชําระแล้วเริ,มแรกเทา่กบั 2,500,000 บาท (เรียกชําระหุ้น
ละ 25 บาท) ตอ่มาเมื,อวนัที, 7 กนัยายน 2555 บริษัทได้เรียกชําระคา่หุ้นสว่นที,เหลอืเต็มจํานวน สง่ผลให้ปัจจบุนั
บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วจํานวน 10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น  
มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื,อประกอบธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและดแูลรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.995 

 

 
บริษัทที�เกี�ยวข้องและที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 
ในสว่นของนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ซึ,งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 1.70 ของทนุชําระแล้วของ

บริษัท (ข้อมลู ณ วนัที, 19 มีนาคม 2556) และดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหารของ
บริษัท มีบริษัทที,เกี,ยวข้องและที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ? 

 

1. บริษัท  มิตรสยามออยล์ จํากดั   
        จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 6 กมุภาพนัธ์ 2530 เพื,อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํ ?ามนัหลอ่ลื,นและจารบี โดยมี
ทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็น
กรรมการในบริษัทดงักลา่ว 
 

2. บริษัท มาลอีอยล์ จํากดั 
         จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 10 มกราคม 2532  เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 5,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 
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3. บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จํากดั 
      จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 1 กนัยายน 2532 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที,
ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว 
 

4. บริษัท ชาลเีทรดดิ ?ง จํากดั 
      จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2538  เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1, 000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 
 

5. บริษัท มาเจริญ  จํากดั 
        จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2538 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 

 

6. บริษัท สบืเนื,องการค้า จํากดั 
        จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2538  เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 
 

7. บริษัท ท ูพลสั วนั ออยล์ จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 28 กนัยายน 2538  เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีคณุวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 

 

8. บริษัท นีโอ เมทริกซ์ จํากดั 
 จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 31 ตลุาคม 2539 เพื,อประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอื,น(Holding Company) โดยมีทนุจด
ทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลา่ว 
 

9. บริษัท ดบัเบิ ?ล 10 จํากดั  
      จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 30 กรกฎาคม 2544 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท  โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว  
 

10. บริษัท เพาเวอร์ 10 จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 30 กรกฎาคม 2544 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 
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11. บริษัท เฟมสั 10 จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที,  30 กรกฎาคม 2544 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท
ดงักลา่ว 

 

12. บริษัท เดลี, ออยล์ จํากดั  
      จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 12 พฤษภาคม 2546 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ในบริษัทดงักลา่ว 
 

13. บริษัท ไทย จ้อบเบอร์ จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 12 พฤษภาคม 2546 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 33.32 ในบริษัทดงักลา่ว 

 

14. บริษัท เพอร์เฟค ออยล์ จํากดั 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 17 สงิหาคม 2547 เพื,อประกอบธุรกิจขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ  โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุ

ที,ชําระแล้วเทา่กบั 100,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว 
 

15. บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จํากดั  
        จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 19 กรกฎาคม 2553 เพื,อประกอบธุรกิจขนสง่แก๊สรถยนต์  โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที,
ชําระแล้วเทา่กบั 1,000,000 บาท โดยมีนายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555  เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555   มีมติอนมุตัิการเลกิ
ดําเนินกิจการขายผลติภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวภายในสิ ?นเดือนเมษายน 2555 แล้ว 
 
บริษัทอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องและที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี & 
16. บริษัท วะตะแบก วินด์ จํากดั 

ข้อมลูทั,วไปและความสมัพนัธ์ 
บริษัท วะตะแบก วินด์ จํากดั ก่อตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 20 เมษายน 2552 เพื,อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการบริเวณตําบลวะตะแบก จงัหวดัชยัภมูิ ปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งการขออนญุาตเสนอขายไฟฟ้าจากพลงังานลม กําลงัการผลติ 60 เมกะวตัต์ 

บจ.วะตะแบก วินด์ มีความสมัพนัธ์ที,เกี,ยวโยงกบั บมจ.พลงังานบริสทุธิ� คือ มีกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนั ดงันี ? 

1) นายสมโภชน์ อาหนุยั ซึ,งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที,บริหารของ บมจ.พลงังานบริสทุธิ� 
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของ บจ.วะตะแบก วินด์ และเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 23.75 

2) นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ซึ,งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านบญัชีและการเงินของ 
บมจ.พลงังานบริสทุธิ� ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 1.25  
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17. บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 9 พฤศจิกายน 2494 เพื,อประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั (Non-Life Insurance) แบง่

ออกเป็น 4 ประเภทหลกัได้แก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ การประกนัภยัรถยนต์ และ
การประกนัภยัเบ็ดเตลด็และธุรกิจการลงทนุ ตามพระราชบญัญตัิประกนัวินาศภยัภายใต้การควบคมุของ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยนําเงินที,เหลอืจากธุรกิจ
ประกนัภยัไปลงทนุในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน ตั�วสญัญาใช้เงิน พนัธบตัรรัฐบาล และ
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทั ?งระยะสั ?นและระยะยาว โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 300,000,000 
บาท โดยมีนายสมใจนกึ เองตระกลู ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารในบริษัทดงักลา่ว 

 

18. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากดั  
 จดัตั ?งขึ ?นเมื,อวนัที, 24 กนัยายน 2544  เพื,อประกอบธุรกิจให้บริการข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตและจําหนา่ยสนิค้า
เกี,ยวกบัคอมพิวเตอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที,ชําระแล้วเทา่กบั 30,000,000 บาท  โดยมี นางสาวสภุาภรณ์ 
อาหนุยั ในฐานะผู้บริหารของบริษัท ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่ว  
 
         ทั ?งนี ? บริษัทที,เกี,ยวข้องกนัในแตล่ะบริษัท มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื,องรายการระหวา่งกนัในหวัข้อที, 2.11 
รวมถึงนโยบายและความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

   
         ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) นํ ?ามนัดีเซล  
หมนุเร็ว กลเีซอรีนบริสทุธิ�  และวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ นอกจากนี ? บริษัทยงัขยายธุรกิจไปยงัสายธุรกิจผลติและ
จําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม อีกด้วย  

 

สายธุรกิจไบโอดีเซล 
ผลติภณัฑ์ของสายธุรกิจไบโอดีเซลของบริษัท ประกอบด้วยสนิค้าหลกั 3 ชนิด ได้แก่ 1) ไบโอดีเซล(B100)            

2) นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 3) กลเีซอรีนบริสทุธิ� และยงัมีวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ที,ได้จากการผลติ ทั ?งนี ? บริษัทได้รับ
ใบอนญุาตเป็นผู้ ค้านํ ?ามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้านํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ พ.ศ. 2543 (ผู้ ค้านํ ?ามนัตามมาตรา 7 
หมายถึง ผู้ ค้านํ ?ามนัที,มีปริมาณการค้านํ ?ามนัเชื ?อเพลงิแตล่ะชนิดหรือรวมกนัทกุชนิดปีละตั ?งแต ่ 100,000 เมตริกตนั หรือ
ประมาณ 120 ล้านลติรขึ ?นไป) โดยผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท ได้แก่ 

1. นํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100)  เป็นเชื ?อเพลงิเหลวที,ผลติได้จากนํ ?ามนัพืชและไขมนัสตัว์ นํามาทําปฏิกิริยาทางเคมีที,
เรียกว่าปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั,น (Transesterification Process) ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น   เม
ทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที,มีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบันํ ?ามนัดีเซลจนสามารถใช้ทดแทนนํ ?ามนัดีเซลได้
โดยตรง เรียกวา่ ไบโอดีเซล (B100) 

2. นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B2, B3, B4, B5 ) คือ นํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ที,ผสมกบันํ ?ามนัดีเซล (B0) ในอตัราสว่น
ตา่ง ๆ เช่น  

- นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B2 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ใน
สดัสว่นร้อยละ 2 กบันํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 98   
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- นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B3 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ใน
สดัสว่นร้อยละ 3 กบันํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 97  

- นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B4 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ใน
สดัสว่นร้อยละ 4 กบันํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 96  

- นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B5 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ใน
สดัสว่นร้อยละ 5 กบันํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 95   

    ซึ,งนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วจะมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบันํ ?ามนัดีเซลทั,วไป 
3. กลเีซอรีนบริสทุธิ� มีลกัษณะเป็น ของเหลว ใส ไมม่ีส ี ไมม่ีกลิ,น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์

และนํ ?า แตไ่มล่ะลายในไขมนั เนื,องจากกลเีซอรีนมีคณุสมบตัิทางเคมีที,หลากหลายจึงสามารถนําไปใช้
เป็นสารตั ?งต้นในการสงัเคราะห์สารเคมีอื,น ๆ ได้ มกันิยมใช้มากในอตุสาหกรรมอาหาร ยา เครื,องสาํอางค์ 
สบู ่  เป็นต้น โดยกลเีซอรีนบริสทุธิ�เกิดจากการนํากลเีซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที,ได้จากกระบวนการผลติ 
ไบโอดีเซลมาผา่นกระบวนการกลั,นกลเีซอรีน (Glycerine Refining Process) จนได้เป็นกลเีซอรีนบริสทุธิ� 
(Purified Glycerine) กลายเป็นผลติภณัฑ์ชนิดหนึ,งของบริษัท สาํหรับใช้เป็นสว่นผสมในสนิค้าหลากหลาย
ประเภท เช่น เครื,องสาํอางค์ สนิค้าเวชภณัฑ์ ตลอดจนสนิค้าที,ใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น ยาสฟัีน เป็นต้น 

4. วตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ที,ได้จากการผลติ ได้แก่ กลเีซอรีนดิบ(Crude Glycerine) และ กรดไขมนั
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA)  

 

สาํหรับธุรกิจก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ; LPG) ซึ,งบริษัทได้เริ,มดําเนินธุรกิจในไตรมาส
ที, 3 ของปี 2553 แตบ่ริษัทได้หยดุดําเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลยีมเหลวแล้วเมื,อเดือนเมษายนของปี 2555 เพื,อให้บริษัท
มุง่เน้นการจําหนา่ยไบโอดีเซล ซึ,งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสาํคญั 

 

สายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติรวม 278 เมกะวตัต์ ทั ?งนี ? เพื,อสร้างผลตอบแทนที,มั,นคงในระยะยาว 
และเป็นการกระจายความเสี,ยงทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการที,ในขณะนี ?อยูร่ะหวา่งการ
ดําเนินการอยา่งชดัเจนและมีความคืบหน้า ดงันี ? 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าที,ได้จากพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวน 4 โครงการ 
ขนาดกําลงัการผลติรวม 278 เมกะวตัต์ ได้แก่ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์  ตั ?งอยูที่, เลขที, 188 
หมูที่, 3 ถนนสายโคกตมู-แมนํ่ ?าป่าสกั (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบลพฒันานิคม 
อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 15140 ซึ,งได้เริ,มจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือนตลุาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ตั ?งอยูที่,ตําบล     
หวัหวาย อําเภอตาคล ี จงัหวดันครสวรรค์ ซึ,งได้รับสญัญาซื ?อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงที,ดิน และการ
ดําเนินการจดัหาเงินทนุสาํหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยยงัไมม่ีรายได้ในปัจจบุนั 
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3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ตั ?งอยูที่,ตําบล   
บ้านเอื ?อม อําเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง ซึ,งได้รับสญัญาซื ?อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า    
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดําเนินการจดัหาที,ดินเพียงพอตอ่การ
ดําเนินโครงการแล้ว ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการรอดําเนินการ และยงัไมม่ีรายได้ในปัจจบุนั 

4) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ตั ?งอยูที่,ตําบล
มะต้อง อําเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณโุลก ซึ,งได้รับสญัญาซื ?อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า    
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการจดัหา
ที,ดินซึ,งดําเนินการจดัหาที,ดินไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายการจดัหาที,ดินรวมของ
โครงการ และยงัไมม่ีรายได้ในปัจจบุนั 

 
3. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
 รายได้จากการขาย       
  1. นํ ?ามนัไบโอดีเซล 1,851.55 70.46 3,113.90 57.33 3,133.03 69.95 
  2. นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 
  3. กลีเซอรีนบริสทุธิ� 

583.45 
67.70 

22.20 
2.58 

1,149.61 
78.60 

21.17 
1.45 

808.08 
17.54 

18.04 
0.39 

  4. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว/1 117.14 4.46 1,055.85 19.44 366.28 8.18 
  5. กระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์/2 - - - - 10.61 0.24 
  6. เงินอดุหนนุส่วนเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า/2 - - - - 23.92 0.53 
  5. วตัถดุบิและผลิตภณัฑ์พลอยได้/3 4.98 0.19 26.01 0.48 98.27 2.19 
       1) กรดปาล์ม 2.99 0.11 - - - - 
       2) กลีเซอรีนดิบ (Crude lycerine) 1.99 0.08 26.01 0.48 98.14 2.19 
       3) อื(น ๆ - - - - 0.13 0.00 

รวมรายได้จากการขาย 2,624.81 99.89 5,423.98 99.86 4,457.73 99.52 
  รายได้จากการให้บริการ/3 - - - - 6.18 0.14 
  รายได้อื,น/4 2.92 0.11 7.34 0.14 15.07 0.34 

รายได้รวม 2,627.73 100.00 5,431.32 100.00 4,478.98 100.00 
 
 

หมายเหต:ุ /1: บริษัทเริ,มมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที, 3 ปี 2553 และได้หยดุดําเนินธุรกิจแล้วในเดือน
เมษายนของ ปี2555 เพื,อให้บริษัทมุ่งเน้นการจําหน่ายไบโอดีเซล ซึ,งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสําคญั  
เนื,องจากการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทอยู่ในช่วงเริ,มดําเนินการศกึษาธุรกิจ โดยมีอตัราการทํากําไรในอตัรา
ที,ตํ,ามาก ต้องใช้บคุลากรในการดําเนินงานคอ่นข้างมาก และต้องใช้งบลงทนุสงูในการแข่งขนัในระยะยาว รวมถงึมี
ความเสี,ยงเรื,องนโยบายของภาครัฐ 

 /2: บริษัทเริ,มมีรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในไตรมาสที, 4 ปี 2555 จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ ของบริษัท อีเอ โซล่า จํากดั ซึ,งเป็น
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บริษัทย่อยของบริษัท และมีรายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า (Adder) จากโครงการดงักล่าวในอตัรา  8  
บาทตอ่กิโลวตัต์ เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั ?งแตว่นัเริ,มต้นซื ?อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วย 

 /3: รายได้จากการขายวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์พลอยได้ ประกอบด้วย รายได้จากการขายกรดปาล์ม ที,เกิดขึ ?นในช่วงปี 
2552 – 2553 โดยเป็นรายได้จากการขายกรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ซึ,งนบัตั ?งแตช่่วงต้นปี 2554 
บริษัทไม่มีรายได้จากการขายกรดปาล์มแล้ว เนื,องจาก สามารถพฒันากระบวนการผลิตเพื,อนํา FFA กลบัมาใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซลได้ รายได้จากการขายนํ ?ามนัปาล์มดบิและสเตียรีนที,เกิดขึ ?นในปี 2552 เนื,องจากบริษัทมีวตัถดุบิ
คงค้างในคลงัเป็นจํานวนมาก จงึทําการระบายวตัถดุบิในคลงัออกบางส่วน และรายได้จากการขายกลีเซอรีนดบิ 
(Crude Glycerine) ที,มีแนวโน้มรายได้สงูขึ ?น เนื,องจาก บริษัทพบวา่ การขายในรูปกลีเซอรีนดบิ สามารถสร้างอตัรา
การทํากําไรให้กบับริษัทได้ดีกวา่การขายในรูปกลีเซอรีนบริสทุธิ� (Pure Glycerine) เนื,องจากในกระบวนการผลิตกลี
เซอรีนบริสทุธิ�เดมิของบริษัทยงัมีจดุที,ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ ?น ซึ,งจะช่วย
ลดต้นทนุและสร้างอตัราการทํากําไรให้ดีขึ ?นจากเดมิ โดยแนวโน้มการจําหน่ายกลีเซอรีนดบิคาดวา่ อาจจะลด
น้อยลงจากเดมิภายหลงัที,บริษัทสามารถดําเนินการผลิตในสายการผลิตกลีเซอรีนบริสทุธิ�ได้อย่างเตม็รูปแบบแล้ว 
และรายได้จากการขาย Sterol Glucoside ซึ,งเป็นสารที,เกิดขึ ?นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (เป็นรายได้ในปี 
2555)  

 /3: รายได้จากการให้บริการ จํานวน 6.18 ล้านบาท ซึ,งเป็นรายได้งวดสดุท้ายจากการรับเหมาก่อสร้างของ บริษัท 
สรุชยั  (1997) จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามสญัญาจ้างการปรับปรุงโรงเรียนแหง่หนึ,งในปี 2553 ที,เกิด
ก่อนวนัที,บริษัทดําเนินการเข้าซื ?อหุ้นสามญัในบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั 

 /4: รายได้อื,น ได้แก่ กําไรจากอตัราแลกเปลี,ยน กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน  รายได้ดอกเบี ?ย รายได้จากการขายเศษ
วสัด ุเป็นต้น 

 

4. เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ   

 
บริษัทมุง่มั,นที,จะเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจที,เกี,ยวข้องกบัพลงังานทางเลอืก โดยใช้เทคโนโลยีที,ทนัสมยั ทั ?ง

พลงังานจากไบโอดีเซลที,มีคณุภาพจากวตัถดุิบ ได้แก่ นํ ?ามนัปาล์มดิบ นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� สเตียรีน กรดไขมนัปาล์ม 
(PFAD) และกรดไขมนัอิสระ (FFA) เพื,อใช้เป็นพลงังานทดแทนและลดการนําเข้านํ ?ามนัจากตา่งประเทศ และเพื,อเป็นการ
สนบัสนนุนโยบายของภาครัฐบาลในการทําให้ราคาสนิค้าเกษตร เช่น นํ ?ามนัปาล์มดิบให้มีเสถียรภาพมากขึ ?น  รวมไปถึง
การช่วยแก้ปัญหาสิ,งแวดล้อมในเรื,องของมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยบริษัทจะดําเนิน
นโยบายผลกัดนัและสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ นําในการผลติกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน ได้แก่ พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลงังานไฟฟ้าจากกงัหนัลม โดยบริษัทมีการกําหนด
เป้าหมายทางกลยทุธ์ ดงันี ? 

1. การเป็นผู้ นําในการผลติพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ 
2. การดําเนินแผนการตลาดในการเพิ,มลกูค้าโดยขยายช่องทางการจําหนา่ย 
3. การควบคมุกระบวนการผลติเพื,อลดต้นทนุการผลติ โดยสามารถรักษาระดบัคณุภาพตามที,ต้องการ รวมทั ?งการ

บริหารความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ ?นในกระบวนการผลติอยา่งรัดกมุ 
4. การพฒันาและอบรมบคุลากรทกุระดบั เพื,อให้เกิดประสทิธิภาพ (Efficiency)  และ  ประสทิธิผล (Effectiveness) 

สงูสดุในด้านการทํางานเพื,อสร้างความได้เปรียบด้านการแขง่ขนัระยะยาวในธุรกิจ 
5. การพฒันาขั ?นตอนการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื,อเพิ,มประสทิธิภาพในการทํางานให้มีคณุภาพสงูสดุ 
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1. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ  
 

1.1    ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้ารายใหญ่   
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว โดย

นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วได้จากการผสมนํ ?ามนัดีเซล (B0) กบันํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) เพื,อที,จะนําไปใช้เป็นนํ ?ามนัเชื ?อเพลงิ 
นอกจากนี ?ยงัเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยกลเีซอรีนบริสทุธิ� รวมถึงวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ โดยบริษัทมีการพึ,งพาลกูค้า
รายใหญ่ในการจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซลจํานวนน้อยราย คิดเป็นจํานวน 8 – 10 ราย สาํหรับลกูค้าที,เกิดขึ ?นในปี 2554 - 
2555 โดยสว่นใหญ่เป็นการขายไบโอดีเซลให้แก่ลกูค้าตามสญัญา (Sales Agreement) อยา่งไรก็ตาม ยอดขายแตล่ะราย
คิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดรายได้รวม เนื,องจากเป็นการขายสนิค้าให้กบับริษัทผู้ ค้านํ ?ามนัรายใหญ่ของ
ประเทศไทย ซึ,งจะเป็นผลดีตอ่บริษัทเนื,องจากบริษัทผู้ ค้านํ ?ามนัรายใหญ่ดงักลา่วมีความนา่เชื,อทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม 
สดัสว่นการซื ?อขายดงักลา่วอาจปรับลดลงได้ตามความต้องการในการซื ?อขายสนิค้าในแตล่ะช่วง นอกจากนี ? บริษัทยงั
เชื,อมั,นวา่ โอกาสสญูเสยีลกูค้ารายใหญ่มีน้อยมาก เนื,องจากปัจจบุนับริษัทมีการจดัทําสญัญาซื ?อขายกบัลกูค้ารายใหญ่ 
(Sales Agreement) โดยมีอายสุญัญาครั ?งละ 3 - 6 เดือน และสงูสดุไมเ่กิน 1 ปี โดยมีการให้สว่นลดจากราคาไบโอดีเซลที,
ประกาศโดยหนว่ยงานของภาครัฐ และเมื,อสญัญาการซื ?อขายที,มีกบัลกูค้าใกล้ถึงวนัหมดอาย ุ บริษัทจะมีการเสนอขาย   
ไบโอดีเซล (Bid) โดยการให้สว่นลดจากราคาไบโอดีเซลที,ประกาศโดยหนว่ยงานของภาครัฐแก่ลกูค้ารายใหญ่ในอายุ
สญัญาถดัไป ในลกัษณะการเสนอขายแบบตอ่เนื,องตามแตล่ะอายสุญัญา ประกอบกบัรัฐบาลได้กําหนดให้ผู้ ค้านํ ?ามนั
เชื ?อเพลงิรายใหญ่ตามมาตรา 7 (ผู้ ค้านํ ?ามนัตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ ค้านํ ?ามนัที,มีปริมาณการค้านํ ?ามนัเชื ?อเพลงิแตล่ะชนิด
หรือรวมกนัทกุชนิดปีละตั ?งแต ่ 100,000 เมตริกตนั หรือประมาณ 120 ล้านลติรขึ ?นไป) ต้องใช้ไบโอดีเซล (B100) เป็น
สว่นผสมในการจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว ดงันั ?นความต้องการนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) จึงเพิ,มขึ ?นสงูขึ ?นตามอตัราการ
เพิ,มขึ ?นของรถยนต์ที,ใช้นํ ?ามนัไบโอดีเซล ในขณะที,บริษัทผู้ผลติตา่ง ๆ ยงัมีกําลงัการผลติไมเ่พียงพอที,จะตอบสนองอปุสงค์
ที,เพิ,มสงูขึ ?นได้ ดงันั ?น หากคูค้่าที,มีอยูข่องบริษัทไมส่ั,งซื ?อนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ทางบริษัทยงัสามารถหาช่องทางการ
จําหน่ายนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ให้กบับริษัทผู้ ค้านํ ?ามนัทั ?งรายใหญ่และรายย่อยรายอื,น ๆ ได้ 

สาํหรับการจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว บริษัทมีลกูค้าจํานวน 3 – 6 รายในช่วงปี 2554 - 2555 โดยที,
บริษัทมีการพึ,งพิงลกูค้ารายใหญ่รายหนึ,งในการจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว  แตไ่มเ่กินร้อยละ 30 ของยอดรายได้รวม  

 
1.2     ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาไบโอดีเซล 

จากความต้องการใช้นํ ?ามนัที,มีแนวโน้มสงูขึ ?นทั,วโลก พลงังานทดแทนจึงเป็นพลงังานที,ได้รับความสนใจ
มากขึ ?นในช่วงสถานการณ์ที,ราคานํ ?ามนัแพง โดยนํ ?ามนัไบโอดีเซลเป็นหนึ,งในพลงังานทดแทนที,รัฐบาลให้การสนบัสนนุ แต่
ในสถานการณ์ที,ราคานํ ?ามนัดิบมีแนวโน้มเพิ,มสงูขึ ?น ก็จะสง่ผลให้ความต้องการใช้นํ ?ามนัปาล์มเพื,อผลติไบโอดีเซลมี
แนวโน้มสงูขึ ?น ซึ,งจะเป็นผลทําให้ต้นทนุที,แท้จริงของการผลตินํ ?ามนัไบโอดีเซลเพิ,มสงูขึ ?นและมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ ?นใน
ทิศทางเดียวกบัราคานํ ?ามนัดิบในตลาดโลกด้วย จนอาจกลา่วได้วา่หากเชื ?อเพลงิฟอสซิลที,ผลติจากนํ ?ามนัดิบมีราคาสงู 
ความต้องการนํ ?ามนัปาล์มเพื,อใช้ผลติไบโอดีเซลเป็นพลงังานทดแทนก็จะมีเพิ,มสงูขึ ?น ซึ,งจะสง่ผลทําให้ราคาของนํ ?ามนั
ปาล์มดิบปรับตวัสงูขึ ?น สง่ผลตอ่ต้นทนุวตัถดุิบของการผลตินํ ?ามนัไบโอดีเซลที,เพิ,มขึ ?น อนัสง่ผลกระทบตอ่ราคานํ ?ามนั      
ไบโอดีเซลที,กําหนดราคาโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

สาํหรับภาพรวมของไบโอดีเซลในช่วง 3 ปีที,ผา่นมา การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโน้มการ
แขง่ขนัที,รุนแรง และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอ้างอิงกบันโยบายภาครัฐ โดยในช่วงต้นปี 2552 ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลมี
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การเติบโตขึ ?นอยา่งมากซึ,งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐที,สนบัสนนุการใช้นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B5) อยา่งไรก็ตามในช่วง
ครึ,งปีหลงัของปี 2552 ภาวะอตุสาหกรรมไบโอดีเซลมีปริมาณการใช้ถดถอยลง สว่นหนึ,งเกิดจากการได้รับผลกระทบมาก
เป็นพิเศษในช่วง Low Season ซึ,งโดยปกติแล้วในรอบ 1 ปี ช่วงการขายไบโอดีเซลจะมีช่วง Low Season เกิดขึ ?นในช่วงฤดู
ฝน เนื,องจากผู้บริโภคสว่นใหญ่จะอยูใ่นภาคการขนสง่ การก่อสร้าง ซึ,งฤดฝูนจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของ
อตุสาหกรรมเหลา่นี ? จึงทําให้ปริมาณการใช้นํ ?ามนัดีเซลลดลงไปด้วย 

ในปี 2553 ภาวะอตุสาหกรรมของไบโอดีเซลยงัคงมีความผนัผวน และมีผู้ผลติรายใหญ่เข้ามาในตลาดมาก
ขึ ?น สง่ผลให้อปุทานในตลาดมีสงูขึ ?น และมีการแขง่ขนัด้านราคาขายในตลาดสงู อยา่งไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที, 4 ของปี 
2553 เกิดภาวะผลผลตินํ ?ามนัปาล์มตกตํ,าเนื,องจากเหตกุารณ์อทุกภยัในภาคใต้ ผลผลติที,ออกสูต่ลาดมีน้อยกวา่ที,
คาดการณ์ไว้ ทําให้สต๊อคสาํรองของนํ ?ามนัปาล์มลดลงอยา่งมากในปลายปี 2553 สง่ผลให้เกิดปัญหาผลผลตินํ ?ามนัปาล์ม
ดิบขาดแคลนทําให้ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบปรับตวัสงูขึ ?น และเป็นผลให้ราคาไบโอดีเซลในช่วงไตรมาสที, 4 ของปี 2553 
ราคาไบโอดีเซลเพิ,มสงูขึ ?นอยา่งตอ่เนื,อง 

ในปี 2554 มีการเปลี,ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนบัสนนุไบโอดีเซลเนื,องจากนํ ?ามนัปาล์มที,ใช้ใน
การบริโภคขาดแคลน ไมเ่พียงพอตอ่การจําหนา่ยในประเทศและมีราคาสงูขึ ?นอีกในช่วงต้นปี 2554 สง่ผลให้รัฐบาลมีการ
ยกเลกิการสนบัสนนุการใช้ไบโอดีเซลเพื,อผลติเป็นนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B5 และ B3 คงเหลอืแตก่ารใช้นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 
B2 ในช่วงต้นปี 2554 ซึ,งทําให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอยา่งมาก แตใ่นช่วงครึ,งปีหลงัของปี 2554 มีการ
เพิ,มสดัสว่นการใช้นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วเป็น B4  

สาํหรับปี 2555 นบัเป็นปีที,ราคาไบโอดีเซลไมผ่นัผวนมากเทา่กบัปี 2553 – 2554 และจากการที,ประเทศ
ไทยมีสต็อกนํ ?ามนัปาล์มดิบในปัจจบุนัเพิ,มขึ ?น ซึ,งลา่สดุ กรมธุรกิจพลงังานได้กําหนดลกัษณะและคณุภาพนํ ?ามนัดีเซล ตาม
เอกสารฉบบัวนัที, 21 ตลุาคม 2555 กําหนดให้ใช้ไบโอดีเซลประเภทกรดไขมนัเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัไมต่ํ,ากวา่     
ร้อยละ 4.5 และไมส่งูกวา่ร้อยละ 5 โดยให้มีผลตั ?งแตว่นัที, 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

 
1.3    ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 ปัจจบุนั อตุสาหกรรมผลติและจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซลมีแนวโน้มการแขง่ขนัสงูขึ ?น โดยจะเห็นได้จากเมื,อมี
การประกาศนโยบายด้านพลงังานทดแทนจากรัฐบาลที,ให้การสนบัสนนุ เช่น เรื,องสทิธิพิเศษด้านภาษีตามสทิธิประโยชน์
ของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทําให้ตั ?งแตปี่ 2548 เป็นต้นมา จํานวนผู้ผลติไบโอดีเซลเพิ,มสงูขึ ?น 
โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีรายชื,อผู้ผลติไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ที,ได้รับความ
เห็นชอบการจําหนา่ยหรือมีไว้เพื,อจําหนา่ยไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน (รวมชื,อของบริษัท) จํานวนทั ?งสิ ?น 13 ราย คิด
เป็นกําลงัการผลติรวมประมาณ 5,205,800 ลติร/วนั ซึ,งข้อมลูจากผู้บริหารบริษัทพบวา่ มีผู้ผลติไบโอดีเซล 3 ราย มีกําลงั
การผลติรวม 650,000 ลติรตอ่วนั ได้หยดุดําเนินการผลติในปัจจบุนั นอกจากนี ?การสง่เสริมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกี,ยวกบัไบโอดีเซลระดบัชมุชน ทําให้มีผู้ผลติไบโอดีเซลรายยอ่ยเพิ,มขึ ?นอีกจํานวนมาก รวมถึงการเข้ามาดําเนิน
ธุรกิจไบโอดีเซลของผู้ผลติรายใหญ่ในตลาด ทําให้บริษัทอาจมีความเสี,ยงในการแขง่ขนัในตลาดในประเทศที,อาจมีการ
แขง่ขนัรุนแรงมากขึ ?น เช่น การให้สว่นลดเพิ,มขึ ?นจากราคาขายไบโอดีเซลจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น 
 อยา่งไรก็ตาม ในสว่นไบโอดีเซลของผู้ผลติรายยอ่ยนั ?น สว่นใหญ่จะใช้สาํหรับเครื,องจกัรกลทางการเกษตร
เทา่นั ?น และยงัมิได้มีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพให้ถึงระดบัที,ใช้ในเครื,องยนต์ทั,วไปได้ เนื,องจากเป็นเพียงการสง่เสริม
เกษตรกรให้มีการใช้นํ ?ามนัจากพืชทดแทนการพึ,งพานํ ?ามนัดีเซลเพียงอยา่งเดียว แตใ่นสว่นของผู้ผลติรายใหญ่นั ?น บริษัทก็
ได้ตระหนกัถึงการแขง่ขนัที,มีแนวโน้มรุนแรงขึ ?น จึงได้พฒันากระบวนการผลติของบริษัทให้สามารถเลอืกใช้วตัถดุิบตั ?งต้นใน
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การผลติได้หลากหลายชนิดที,แตกตา่งจากคูแ่ขง่รายอื,น โดยบริษัทสามารถใช้นํ ?ามนัปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ในการ
ผลติได้ในปริมาณที,มากกวา่ผู้ผลติรายอื,น ซึ,งนํ ?ามนัปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) มีราคาถกูกวา่นํ ?ามนัปาล์มดิบเกรดเอ 
(CPO-A) และในการผลติโดยใช้ CPO-B จะทําให้เกิดกรดไขมนัมากกวา่การใช้ CPO-A ซึ,งกระบวนการผลติของบริษัทมี
ความสามารถในการนํากรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลติที,บริษัทสามารถนํากลบัไปใช้ในการผลติไบโอดีเซลได้ใหม ่ และขณะนี ?ไมม่ีผู้ผลติรายใดในประเทศไทยมี
กระบวนการผลติที,สามารถนํากรดไขมนัปาล์มเกินกวา่ร้อยละ 5 ของวตัถดุิบในการผลติไบโอดีเซล มาผลติเป็นไบโอดีเซล
ได้เช่นเดียวกบับริษัท ซึ,งถือเป็นจดุได้เปรียบที,สาํคญัเมื,อเทียบกบัคูแ่ขง่รายอื,นในอตุสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงที,ราคา
วตัถดุิบมีความผนัผวนสงู รวมถึงการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติให้สามารถสร้างมลูคา่เพิ,มให้แก่ผลพลอยได้ที,ได้จาก
กระบวนการผลติ ได้แก่ กลเีซอรีนบริสทุธิ� อีกทั ?งบริษัทยงัสามารถลดต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยได้จากการที,สามารถเลอืกใช้
วตัถดุิบที,หลากหลายและมีต้นทนุตํ,า โดยที,ยงัรักษาคณุภาพของสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที,กําหนดได้ เพื,อให้บริษัทมี
ความได้เปรียบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายอื,น ๆ โดยเฉพาะในช่วงที,ภาวะการแขง่ขนัรุนแรงในตลาด  
 
 1.4    ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ในช่วงที,ผา่นมา ราคานํ ?ามนัเชื ?อเพลงิในตลาดโลก มีการปรับตวัสงูขึ ?นอยา่งตอ่เนื,อง ทางรัฐบาลจึงได้มี
นโยบายในการพฒันาพลงังานทดแทนในรูปแบบตา่ง ๆ สาํหรับไบโอดีเซลนั ?น รัฐบาลได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของ       
ไบโอดีเซลเป็นอยา่งดี และเมื,อพิจารณาด้านราคา และปริมาณที,สามารถจะพฒันาเป็นพลงังานทดแทนแล้ว รัฐบาลจึงได้
สง่เสริมการใช้นํ ?ามนัปาล์มเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติไบโอดีเซลซึ,งเป็นการสร้างทางเลอืกให้แก่เกษตรกรผู้ปลกูปาล์ม
นํ ?ามนั อีกทั ?งยงัเป็นการช่วงพยงุราคาปาล์มนํ ?ามนัอีกทางหนึ,ง โดยกระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มนํ ?ามนั ซึ,งมีเป้าหมายสง่เสริมการผลติและการใช้   
ไบโอดีเซลให้ได้ 8.5 ล้านลติรตอ่วนั เพื,อทดแทนปริมาณการใช้นํ ?ามนัดีเซลร้อยละ 10 ในปี 2555 ซึ,ง ณ เดือน พฤศจิกายน 
2555 มีผู้ผลติไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (B100) ที,ได้รับความเห็นชอบการจําหนา่ยหรือมีไว้เพื,อ
จําหนา่ยไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลงังาน (รวมชื,อของบริษัท) จํานวนทั ?งสิ ?น 13 ราย คิดเป็นกําลงัการผลติรวมประมาณ 
5.21 ล้านลติรตอ่วนั (ซึ,งรวมผู้ผลติไบโอดีเซล 3 ราย มีกําลงัการผลติรวม 650,000 ลติรตอ่วนั แตปั่จจบุนัได้หยดุ
ดําเนินการผลติแล้วในปัจจบุนั) ในการนี ?รัฐบาลได้จดัทําแผนปฏิบตัิการพฒันาและสง่เสริมการใช้ไบโอดีเซลมาโดยตลอด  
เช่น การสนบัสนนุการปลกูปาล์มนํ ?ามนั  4 ล้านไร่เพื,อเป็นวตัถดุิบสาํหรับผลติไบโอดีเซล การสนบัสนนุผู้ประกอบการ
ผลติไบโอดีเซลด้วยการให้สทิธิประโยชน์ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เช่น ยกเว้นภาษีนําเข้าเครื,องจกัร  
ยกเว้นภาษีรายได้เป็นเวลา 8 ปี  รวมถึงการสร้างตลาดรองรับสาํหรับการขายไบโอดีเซลด้วยวิธีการใช้มาตรการทางภาษี
เพื,อกําหนดให้ราคาขายปลกีนํ ?ามนัดีเซลที,มีไบโอดีเซลเป็นสว่นผสมตํ,ากวา่ราคาขายปลกีนํ ?ามนัดีเซลธรรมดา รวมถึงการ
ออกประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรื,อง กําหนดลกัษณะและคณุภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิล    เอ
สเตอร์ของกรดไขมนั เพื,อสร้างความเชื,อมั,นทางด้านคณุภาพให้แก่ผู้บริโภค จะเห็นได้วา่ นโยบายของทางภาครัฐได้เอื ?อ
ประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบการผลติไบโอดีเซลเป็นอยา่งมาก ทําให้ธุรกิจการผลติและจําหนา่ยไบโอดีเซลมีผลตอบแทน
คุ้มคา่แก่การลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายของภาครัฐก็อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทได้ หาก
มีการเปลี,ยนแปลงนโยบายที,เกี,ยวกบัการให้การสนบัสนนุตา่ง ๆ ในอนาคต เช่น  หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาไบโอดีเซล
อาจทําให้ผลตอบแทนจากธุรกิจลดลง  แตบ่ริษัทยงัมีความเชื,อมั,นวา่ โอกาสที,รัฐบาลจะยกเลกินโยบายสนบัสนนุ
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนนา่จะมีน้อยมาก เนื,องจากราคานํ ?ามนัดีเซลได้มีการปรับตวัเพิ,มสงูขึ ?นอยา่งตอ่เนื,องมาโดย
ตลอด 
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จากข้อมลูในอดีตที,ปรากฏ ภาวะการขาดแคลนนํ ?ามนัปาล์มบริโภคในช่วงตั ?งแตป่ลายปี 2553  เป็นต้นมา 
สง่ผลให้ภาครัฐมีการเปลี,ยนแปลงนโยบายในปี 2554 โดยมีการปรับแผนพฒันาไบโอดีเซล 15 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 
2565) จากเดิมที,จะบงัคบัจําหนา่ย B5 ทั,วประเทศและจําหนา่ย B10 เป็นทางเลอืกในปี 2554 เหลอืเพียงการจําหนา่ย B2 
B3 B4 และ B5 ทั,วประเทศ (ขึ ?นอยูก่บัการประกาศจากภาครัฐในแตล่ะช่วงเวลา) และในปัจจบุนั กระทรวงพลงังานได้ปรับ
เพิ,มสดัสว่นการใช้นํ ?ามนัไบอดีเซล (B100) ในสว่นผสมนํ ?ามนัดีเซลเป็น B5 มีผลตั ?งแตว่นัที, 1 พฤศจิกายน 255 เป็นต้นไป 
ซึ,งการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วของภาครัฐเป็นการเปลี,ยนแปลงตามความเหมาะสมของปริมาณปาล์มในประเทศ 
   อยา่งไรก็ตาม ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจยัภายนอกที,บริษัทไมส่ามารถ
ควบคมุได้ บริษัทจึงพยายามลดความเสี,ยงดงักลา่วโดยการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไปยงัธุรกิจผลติและ
จําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
 
2. ความเสี�ยงเกี�ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า 
 

2.1    ความเสี�ยงในการจัดหาวัตถุดิบ 
เนื,องจากวตัถดุิบหลกัในการผลติไบโอดีเซลของบริษัท คือ นํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ

นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) โดยภาครัฐมีหน้าที,ในการพิจารณาปริมาณการสาํรองนํ ?ามนัปาล์มในสต๊อคให้
เพียงพอตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดในประเทศ และนําไปสูก่ารกําหนดนโยบายการนําปาล์มนํ ?ามนัไปใช้เพื,อผลติ
เป็นไบโอดีเซล รวมถึงเร่งผลกัดนัให้นํ ?ามนัไบโอดีเซลที,มีการเพิ,มสว่นผสมของไบโอดีเซลให้เป็นนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วตาม
ปริมาณนํ ?ามนัที,มีอยูเ่พื,อให้สามารถผลติและจําหนา่ยได้ในเชิงพาณิชย์ทั,วประเทศ แตเ่นื,องจากในปี 2553 – ปี 2554 ที,
ผา่นมาเกิดภาวะการขาดแคลนนํ ?ามนัปาล์มเพื,อการบริโภคจากปริมาณผลผลติของปาล์มดิบที,ออกสูต่ลาดมีปริมาณไม่
เพียงพอกบัความต้องการของตลาดหรือการสง่ออกนํ ?ามนัปาล์มในปริมาณมากจนเกินความสมดลุในตลาด ทําให้เกิด
ความไมส่มดลุของปริมาณอปุทานและอปุสงค์ในตลาดนํ ?ามนัปาล์มเพื,อการบริโภค และ ตลาดการผลติไบโอดีเซล ซึ,งอาจ
สง่ผลให้เกิดปัญหาในการจดัหาวตัถดุิบเพื,อการผลติไบโอดีเซลของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม ตั ?งแตปี่ 2551 ถึงปัจจบุนั 
บริษัทไมม่ีปัญหาในการจดัหาวตัถดุิบในการผลติแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม เพื,อเป็นการป้องกนัในกรณีที,เกิดปัญหานํ ?ามนั
ปาล์มดิบไมเ่พียงพอในอนาคต บริษัทได้มีการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลติให้สามารถใช้วตัถดุิบในการผลติได้
หลากหลายประเภท ทั ?งนํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) กรดไขมนั
ปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) หรือ กรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) 

สาํหรับปี 2555 บริษัทมีสดัสว่นการใช้วตัถดุิบในการผลติไบโอดีเซล ได้แก่ นํ ?ามนัปาล์มดิบ(CPO) ใน
สดัสว่นร้อยละ 60 สเตียรีน (Stearine)ในสดัสว่นร้อยละ 19 นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) ในสดัสว่นร้อยละ 11 
และกรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) รวมกบักรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ในสดัสว่น
ร้อยละ 10 (ซึ,งกรดไขมนัทั ?งสองประเภทเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติไบโอดีเซลของบริษัท) โดยสาเหตทีุ,บริษัทมี
การใช้นํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) เป็นวตัถดุิบในการผลติไบโอดีเซลสงูสดุ เนื,องจากบริษัทได้มีการขยายกําลงัการผลติของหอ
กลั,นนํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) เพิ,มเติมในปี 2554 ทําให้บริษัทสามารถรองรับการกลั,นนํ ?ามนัปาล์มดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซลได้มากขึ ?น และสง่ผลให้บริษัทสามารถลดต้นทนุวตัถดุิบจากการซื ?อนํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) ซึ,งเป็น
วตัถดุิบขั ?นกลาง (Intermediate Raw Material) ที,มีราคาสงูกวา่ นํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) ซึ,งเป็นข้อได้เปรียบจากผู้ผลติ
รายอื,น  
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ปัจจบุนับริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบด้วยวิธีการซื ?อขายและตกลงราคาเป็นครั ?ง ๆ โดยบริษัททําการสั,งซื ?อ
วตัถดุิบจากบริษัทผู้ผลตินํ ?ามนัพืชและโรงสกดันํ ?ามนัปาล์มซึ,งเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบหลกัให้กบับริษัท ด้วยวิธีการดงักลา่วที,ไม่
มีการทําสญัญาจดัซื ?อระยะยาว บริษัทจึงมีความเสี,ยงในการจดัหาวตัถดุิบในกรณีที,ผู้ผลติอาจไมส่ามารถผลติหรือ
จําหนา่ยวตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณ เวลา และเงื,อนไขที,บริษัทกําหนดไว้ได้ หรือการที,ผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบให้กบั
บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทนุในการผลติไบโอดีเซลเอง และไมจํ่าหนา่ยวตัถดุิบให้แก่บริษัท ซึ,งจะสง่ผลตอ่การ
ดําเนินงานของบริษัทได้  

ทั ?งนี ? บริษัทได้มีการวางแผนเพื,อป้องกนัและลดผลกระทบหากเกิดความเสี,ยงจากกรณีดงักลา่ว โดยที,ผา่น
มาบริษัทได้มีการติดตอ่ค้าขายและมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ รวมทั ?ง บริษัทมีนโยบายการ
กระจายการจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลติหลายรายที,กระจายอยูต่ามภมูิภาคตา่ง ๆ ในประเทศ เช่น นํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) 
บริษัทจะจดัซื ?อจากโรงสกดันํ ?ามนัปาล์มที,อยูท่างภาคใต้ สว่นนํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) และ สเตียรีน 
(Stearine) จะจดัซื ?อจากโรงงานนํ ?ามนัพืชรายใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวนัออก เพื,อป้องกนัความเสี,ยงในกรณีที,บาง
ภมูิภาคอาจประสบเหตกุารณ์หรือภยัพิบตัิตา่ง ๆ ที,อาจทําให้ผลผลติที,ได้ไมเ่พียงพอหรือออกไมต่รงตามฤดกูาล โดยบริษัท
มีการติดตอ่กบัโรงงานผู้ผลติวตัถดุิบในประเทศที,ได้คณุภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเพิ,มมากขึ ?น นอกจากนี ?บริษัท
ยงัมีการวิจยัและพฒันากระบวนการผลติของบริษัทให้สามารถใช้นํ ?ามนัปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ,งมีราคาถกูกวา่
นํ ?ามนัปาล์มดิบเกรดเอ (CPO-A) ในการผลติได้สงูกวา่ผู้ผลติรายอื,น (การผลติโดยใช้ CPO-B จะทําให้เกิดกรดไขมนั
มากกวา่การใช้ CPO-A) ซึ,งกระบวนการผลติของบริษัทมีความสามารถในการนํากรดไขมนัปาล์ม (Palm Fatty Acid 
Distillate : PFAD) โดย PFAD เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติที,บริษัทสามารถนํากลบัไปใช้ในการผลติไบโอดีเซลได้
ใหม ่ ดงันั ?น บริษัทเชื,อวา่ความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ ?นจากการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทจะลดลง และที,ผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คย
ประสบปัญหาดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากภมูิศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลของบริษัท ซึ,งตั ?งอยูที่,จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นทําเล
ที,ตั ?งที,มีระยะทางในการขนสง่วตัถดุิบมายงัโรงงานได้ไมด่ีมากนกั แตผ่ลกระทบของคา่ขนสง่วตัถดุิบของบริษัทถือวา่ไม่
เสยีเปรียบมากนกัเมื,อเทียบกบัผู้ผลติไบโอดีเซลรายอื,น โดยข้อได้เปรียบสาํหรับการมีที,ตั ?งโรงงานอยูที่,จงัหวดัปราจีนบรีุ ใน
ด้านอื,นคือ ทําเลที,เหมาะสมในการกระจายสนิค้าสูภ่าคอีสานและภาคตะวนัออก ทั ?งนี ?บริษัทให้ความสาํคญักบัปัจจยัให้
ด้านอื,น ๆ ที,จะช่วยเพิ,มขีดความสามารถในการแขง่ขนั อาทิ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาพฒันาตอ่ยอดเพื,อลด
ต้นทนุการผลติ การใช้ถ่านหินซึ,งมีราคาถกูเป็นต้นกําลงัในการทําความร้อน การพฒันาเครื,องจกัรให้สามารถรับนํ ?ามนั
ปาล์มดิบเกรดรอง (CPO-B) ซึ,งถือเป็นวตัถดุิบที,มีราคาถกูในสดัสว่นที,เพิ,มขึ ?นได้เหลา่นี ? เป็นต้น อีกทั ?งปัจจบุนัพื ?นที,
เพาะปลกูปาล์มเริ,มขยายมาทางภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้เพิ,มขึ ?น ซึ,งในอนาคตบริษัทคาดวา่
ข้อจํากดัด้านทําเลที,ตั ?งจะลดลงเรื,อย ๆ และจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาวมากขึ ?น  

 
2.2    ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที�เปลี�ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 

บริษัทอาจได้รับความเสี,ยงจากความผนัผวนของต้นทนุวตัถดุิบ สาํหรับวตัถดุิบหลกัในการผลติไบโอดีเซล 
(B100) ของบริษัท ได้แก่ นํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) สเตียรีน (Stearine) และ นํ ?ามนัปาล์มกึ,งบริสทุธิ� (RBD Palm Oil) ซึ,งอาจ
มีราคาตลาดผนัผวนตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดได้ 

เนื,องจากสเตียรีนเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการกลั,นนํ ?ามนัปาล์มดิบ และนํ ?ามนัปาล์มดิบได้มาจากผล
ปาล์มซึ,งเป็นผลผลติทางการเกษตร แตใ่นระยะเวลาที,ผา่นมา เช่น ในปี 2552 ผลผลติปาล์มได้รับผลกระทบจากภาวะภยั
แล้ง สง่ผลให้ผลผลติปาล์ม (Yield) ตํ,ากวา่ที,คาดการณ์ไว้สง่ผลให้ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบเพิ,มสงูขึ ?น หรือการที,รัฐบาลใน
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ตา่งประเทศ เช่น จีน หรือ อินเดีย ออกประกาศลดภาษีนําเข้าปาล์มก็อาจสง่ผลให้อปุทานของนํ ?ามนัปาล์มไหลเข้าไปยงั
ประเทศดงักลา่วมากขึ ?น ทําให้ราคานํ ?ามนัปาล์มมีราคาสงูขึ ?น และการจดัหาวตัถดุิบในประเทศอาจมีความยากลาํบาก
มากขึ ?นได้ 

ทั ?งนี ? ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบในประเทศไทยจะอ้างอิงจากราคาในตลาดมาเลเซีย ซึ,งเป็นผู้ผลตินํ ?ามนัปาล์ม
รายใหญ่ในตลาดโลก ดงักราฟ 

 
ที,มา : สํานกัส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน 

 

จากกราฟจะเห็นวา่ ในช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบมีราคาผนัผวนสงูมาก สาเหตุ
เกิดจากในช่วงไตรมาสที, 4 ของปี 2553 เกิดภาวะผลผลตินํ ?ามนัปาล์มตกตํ,าเนื,องจากเหตกุารณ์อทุกภยัในภาคใต้ ผลผลติ
ที,ออกสูต่ลาดมีน้อยกวา่ที,คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ?ยงัมีพอ่ค้าคนกลางบางรายได้สง่ออกนํ ?ามนัปาล์มดิบเพื,อจําหนา่ยเป็น
จํานวนมากทําให้สต๊อคสาํรองของนํ ?ามนัปาล์มลดลงอยา่งมากในปลายปี 2553 สง่ผลให้เกิดปัญหาผลผลตินํ ?ามนัปาล์ม
ดิบขาดแคลนทําให้ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบปรับตวัสงูขึ ?น และเป็นผลให้ราคาไบโอดีเซลในช่วงไตรมาสที, 4 ของปี 2553 ถึงไตร
มาส 1 ของปี 2554 ราคาไบโอดีเซลเพิ,มสงูขึ ?นอยา่งผิดปกติเช่นกนั 

สว่นแนวโน้มราคานํ ?ามนัปาล์มดิบของปี 2555 มีแนวโน้มลดลง เนื,องมาจาก  
- การชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก ความต้องการซื ?อนํ ?ามนัปาล์มดิบจึงลดลง สง่ผลให้ราคานํ ?ามนัปาล์มดิบใน

ตลาดโลกลดตํ,าลงด้วย 
- สต๊อคนํ ?ามนัปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียในเดือนกนัยายน 2555 เพิ,มสงูขึ ?นมากถึง 2.4 ล้านตนั 
- ผลผลติปาล์มของประเทศไทยออกสูต่ลาดมาก ประกอบกบักระทรวงพลงังานปรับลดสว่นผสมนํ ?ามนัปาล์มดิบ

ในนํ ?ามนัดีเซลลดลงจากเดิมที,ผสมในสดัสว่นร้อยละ 5 เหลอืเป็นการผสมในสดัสว่นร้อยละ 3.5 ในระหวา่งวนัที, 
19 กรกฎาคม ถึง 31 ตลุาคม 2555 สง่ผลให้มีสต็อกนํ ?ามนัปาล์มคงเหลอืในปัจจบุนัเพิ,มขึ ?นมาก ซึ,งสง่ผลตอ่ราคา
นํ ?ามนัปาล์มดิบที,ลดลง 

อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากปัจจบุนั ผลผลติยงัมีออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื,อง กระทรวงพลงังานได้ปรับเพิ,ม
สดัสว่นการใช้นํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ในสว่นผสมนํ ?ามนัดีเซลเป็น B5 มีผลตั ?งแตว่นัที, 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ,ง
คาดวา่จะทําให้โรงงานผลติไบโอดีเซลรับซื ?อนํ ?ามนัปาล์มดิบเพิ,มขึ ?น สง่ผลให้ราคาปาล์มดิบจะมีแนวโน้มทรงตวัหรือปรับตวั
สงูขึ ?นเลก็น้อยในช่วงปลายปี 2555 

นอกจากนี ? ในเดือนมกราคม 2556 ประเทศมาเลเซียจะปรับลดภาษีสง่ออกนํ ?ามนัปาล์มดิบจากร้อยละ 23 
เหลอื ร้อยละ 4.5 – 8.5 ขึ ?นอยูก่บัภาวะตลาดโลก เพื,อกระตุ้นการสง่ออกและระบายสต๊อคที,สงูขึ ?นเป็นประวตัิการณ์และให้
สามารถแขง่ขนักบัประเทศอินโดนีเซียได้ รวมถึงยกเลกิโควต้านํ ?ามนัปาล์มดิบปลอดภาษีที,เคยให้อยูปี่ละ 3 ล้านตนัอีกด้วย 
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ปริมาณผลิตของผลปาล์มและนํ ?ามนัปาล์มดบิในประเทศไทย 

 
                                ที,มา : สํานกัส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร  กรมการค้าภายใน 

 
ทั ?งนี ? บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ ?นจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ และเพื,อเป็นการ

ป้องกนัความเสี,ยงด้านราคา บริษัทจึงพยายามบริหารจดัการให้มีปริมาณวตัถดุิบเทา่ที,จําเป็น โดยการกําหนดระยะเวลา
สาํหรับการซื ?อวตัถดุิบให้สอดคล้องกบัแผนการขายสนิค้าลว่งหน้า เพื,อลดความเสี,ยงของต้นทนุสนิค้าคงเหลอืให้น้อยที,สดุ 
ทั ?งนี ? การบริหารจดัการให้มีปริมาณวตัถดุิบเทา่ที,จําเป็นยงัเป็นการลดผลกระทบจากราคาวตัถดุิบที,อาจเปลี,ยนแปลงได้
ตลอดเวลา  นอกจากนี ? บริษัทยงัสามารถทํา การป้องกนัและบริหารความเสี,ยง (Hedging) ด้วยสญัญาซื ?อขายลว่งหน้าได้
อีกด้วย และที,ผา่นมาทางบริษัทได้ทําการวิจยัและพฒันากระบวนการผลติและก่อสร้างสว่นขยายของโรงงานผลติ          
ไบโอดีเซลให้สามารถใช้วตัถดุิบที,หลากหลายมากขึ ?นได้ เช่น การนํากรดไขมนัปาล์ม (PFAD) และกรดไขมนัอิสระ (FFA) 
ซึ,งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ในการผลติไบโอดีเซลได้ใหม ่ เพื,อลดความเสี,ยงหากราคาวตัถดุิบชนิด
ใดชนิดหนึ,งมีราคาผนัผวนมากจนเกินไป เป็นต้น 

นอกจากนี ? บริษัทได้มีการจดัตั ?งคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบขึ ?น ตามมติที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?ง
ที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัดําเนินการอยูภ่ายใต้คณะกรรมการบริหาร เพื,อ
ร่วมกนัพิจารณาคดัเลอืก ตอ่รองเงื,อนไขการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัในเรื,องของคณุสมบตัิ ปริมาณ และราคาของวตัถดุิบหลกั 

เพื,อให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการตดัสนิใจจดัซื ?อได้อยา่งรวดเร็ว เพื,อให้สามารถสนบัสนนุการผลติได้อยา่งตอ่เนื,อง 

ตามนโยบายบริษัท 
 

3. ความเสี�ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

3.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้บริหาร  
เนื,องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที,ผ่านมากว่า 5  ปี  เป็นการบริหารงานของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่

และผู้ บริหารหลัก คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย โดยดํารงตําแหน่งเป็นทั ?งกรรมการ กรรมการซึ,งมีอํานาจลงลายมือชื,อ
แทนบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ,งเป็นบุคคลที,มี
ความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ทั ?งในส่วนของการวางแผนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การ
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ขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื,อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือคู่ค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีแนวคิดการบริหารงานที,เป็นมืออาชีพ มีแนวทางการขยาย
การดําเนินธุรกิจเพื,อสร้างผลตอบแทนและการเจริญเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื,อง ดังนั ?น ในการบริหารงาน 
บริษัทยังต้องอาศัยผู้ บริหารหลักปัจจุบันในการบริหารงานและการจัดการ  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ที,ผา่นมาบริษัทได้เริ,มใช้แนวทางการบริหารงานอยา่งมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที,และ
ความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้บริหารทา่นอื,น ๆ และพนกังานแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน มีการวางแผนระบบควบคมุ
ภายใน รวมถึงมีระบบการจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที,ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี,ยนข้อมลูขา่วสารที,จําเป็นตา่ง ๆ ที,
เกี,ยวข้องระหวา่งผู้บริหารและพนกังานบริษัทอยา่งสมํ,าเสมอ อีกทั ?งยงัมีการลงทนุด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัทโดย
สนบัสนนุให้มีการอบรมเพื,อเพิ,มพนูความรู้และทกัษะในการทํางาน ทําให้บคุลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที,การทํางานของตนเป็นอยา่งดี นอกจากนี ? บริษัทยงัมีนโยบายสรรหาบคุลากรที,มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาร่วมงานกบับริษัทเพิ,มเติมให้สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจ เพื,อสร้างการเติบโตอยา่งมั,นคงให้กบับริษัทในระยะ
ยาวตอ่ไป 

 
4. ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

 
บริษัทมีโครงการในการดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จํานวนรวม   4 

โครงการ คิดเป็นขนาดกําลงัการผลติรวมทั ?งสิ ?น 278 เมกะวตัต์ ซึ,ง 1 ใน 4 ของโครงการดงักลา่ว เป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทที,มีขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ ตั ?งอยูเ่ลขที, 188 หมูที่, 3 ถนนสายโคกตมู-แมนํ่ ?าป่า
สกั (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบลพฒันานิคม อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 15140 ซึ,งได้เริ,มจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตลุาคม 2555 แล้ว โดยโรงไฟฟ้าแหง่นี ?ดําเนินงานภายใต้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ซึ,ง
เป็นบริษัทยอ่ยที,บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 100.00 และอีก 3 โครงการที,เหลอืเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์ ตั ?งอยูที่,จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และ
จงัหวดัพิษณโุลก ซึ,งจะมีการลงทนุในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลาํดบั   โดยผลการดําเนินงานจากโครงการ
โรงไฟฟ้าข้างต้นจะช่วยสร้างผลตอบแทนที,มั,นคงในระยะยาว  ช่วยกระจายความเสี,ยงทางธุรกิจให้กบับริษัท อีกทั ?งยงัเป็น
การดําเนินการตามการสนบัสนนุนโยบายของภาครัฐบาลในการสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก  

             บริษัทประมาณการงบลงทนุที,จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติโครงการ
ละ 90 เมกะวตัต์ ในจงัหวดันครสวรรค์ประมาณ 6,680 ล้านบาท ในจงัหวดัลาํปางประมาณ 6,680 ล้านบาท  และใน
จงัหวดัพิษณโุลกประมาณ 6,780 ล้านบาท โดยคาดวา่จะเริ,มลงทนุในปี 2556 – ปี 2558 อยา่งไรก็ตาม ในการลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทยงัอยูใ่นขั ?นตอนการดําเนินการตา่ง ๆ ซึ,งทําให้บริษัทยงัมีความเสี,ยงที,อาจ
เกิดขึ ?นจากการลงทนุในโครงการดงักลา่ว ได้ดงันี ? 

 
4.1     ความเสี�ยงด้านการจัดหาที�ดินสาํหรับใช้ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดันครสวรรค์ บริษัทได้ทําการจดัซื ?อที,ดินสาํหรับใช้
ดําเนินโครงการเสร็จสิ ?นเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื ?อที,โครงการรวมทั ?งสิ ?น 1,852-2-59.6 ไร่ (ข้อมลู ณ วนัที,1มีนาคม 2556) 
สว่นโครงการที,จงัหวดัลาํปาง บริษัทจดัซื ?อที,ดินสว่นใหญ่จํานวน 2,050-0-68 ไร่ แล้ว (ข้อมลู ณ วนัที, 1มีนาคม 2556) ซึ,ง
เพียงพอตอ่การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แล้ว แตใ่นสว่นของโครงการที,จงัหวดัพิษณโุลก ปัจจบุนัได้เริ,ม
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จดัซื ?อที,ดินไปบางสว่นแล้วประมาณ 1,035-2-44 ไร่ (ข้อมลู ณ วนัที, 1มีนาคม 2556)  โดยมีเป้าหมายการจดัซื ?อที,ดิน
ทั ?งหมดสาํหรับดําเนินโครงการรวมทั ?งสิ ?นประมาณ 2,000 ไร่ จึงทําให้บริษัทยงัมีความเสี,ยงจากการจดัหาที,ดินเพื,อให้
เพียงพอตอ่การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ หรือมีความเสี,ยงที,ราคาที,ดินอาจสงูขึ ?นกวา่ราคาตลาดหรือ
ราคาที,ควรจะเป็น อยา่งไรก็ตามหากบริษัทเลอืกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลกึ (Crystaline Solar Cells) ใน
การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จงัหวดัพิษณโุลก จํานวนที,ดินขนาดประมาณ 1,000 ไร่ถือวา่เพียงพอตอ่
การดําเนินโครงการแล้ว แตท่ั ?งนี ?บริษัทมีเป้าหมายที,จะซื ?อที,ดินเพิ,มเนื,องจากจะทําให้บริษัทสามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีที,
หลากหลายได้มากขึ ?นในอนาคต  

 
4.2    ความเสี�ยงในเรื�องเอกสารในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

ปัจจบุนับริษัทเข้าทําสญัญาซื ?อขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) สาํหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ จํานวน 1 โครงการ และเข้าทําสญัญาซื ?อขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ
โครงการละ 90 เมกะวตัต์ ในจงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัพิษณโุลก รวม 3 โครงการทั ?ง เพื,อจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าที,ผลติได้ทั ?งหมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐดงักลา่วเป็นที,เรียบร้อย
แล้ว จึงถือวา่บริษัทไมม่ีความเสี,ยงเรื,องการจดัทําสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แตอ่ยา่ง
ใด แตท่ั ?งนี ? บริษัทจะต้องดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้แล้วเสร็จก่อนการเริ,มดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี ? หากบริษัทไมก่่อสร้างภายในระยะเวลาที,วางแผนไว้ อาจสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถดําเนินการ
ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทนัตามที,กําหนดในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย (กฟผ.)  

 
4.3     ความเสี�ยงในการจัดหาเงนิทุนสาํหรับใช้ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

เนื,องจากบริษัทมีแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลงั
การผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์ ซึ,งตั ?งอยูที่,จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัพิษณโุลก ในปี 2556 ปี 2557 
และ ปี 2558 ตามลาํดบั โดยมีงบลงทนุประมาณ 6,680 ล้านบาท  6,680 ล้านบาท และ 6,780 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ,ง
เป็นมลูคา่งบลงทนุที,สงูมาก ทําให้บริษัทอาจมีความเสี,ยงในการที,จะไมส่ามารถจดัหาเงินทนุทั ?งจากสว่นของทนุ และสว่น
ของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพื,อนํามาใช้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วได้ ดงันั ?น บริษัทจึงมีความเสี,ยงเกี,ยวกบัการ
จดัหาเงินทนุเพื,อนํามาใช้ดําเนินโครงการให้ทนัตามระยะเวลาที,กําหนดไว้ ซึ,งหากเกินกําหนดระยะเวลาที,กําหนดไว้ ก็จะ
สง่ผลให้ผลประกอบการ การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามที,คาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้จดัหาที,ปรึกษาทางการเงินใน
การจดัหาเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึ,งที,ปรึกษาทางการเงินดงักลา่วเป็นสถาบนัการเงินในประเทศ โดยจะทําหน้าที,การ
เป็นที,ปรึกษาและประสานงานการจดัหาเงินกู้ยืมให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทั ?ง 3 แหง่ ได้แก่ จงัหวดั
นครสวรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัพิษณโุลก ให้กบับริษัท เพื,อเป็นทางเลอืกให้แก่บริษัทสาํหรับใช้ในการดําเนิน
โครงการ (Project Finance)โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์ในจงัหวดั
นครสววรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัพิษณโุลก ตามลาํดบัแล้ว 

 
โดยสาํหรับเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทั ?ง 3 โครงการข้างต้น 

บริษัทได้จดัหาที,ปรึกษาทางการเงินในการจดัหาเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทสาํหรับใช้ในการดําเนินโครงการ 
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(Project Finance)โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทั ?ง 3 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์แล้ว  บริษัทจึง
คาดวา่ความเสี,ยงที,จะไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางการเงินในสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวมีคอ่นข้างตํ,า ซึ,งจะมีการดําเนินการใน
การขอสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินในโครงการจงัหวดันครสวรรค์ก่อนเป็นลาํดบัแรก แล้วจึงดําเนินการขอ
สนบัสนนุทางการเงินในจงัหวดัลาํปางภายหลงัจากโครงการในจงัหวดันครสวรรค์แล้วเสร็จ และโครงการในจงัหวดัพิษณโุลก
เป็นลาํดบัสดุท้าย ซึ,งบริษัทมีความเสี,ยงเกี,ยวกบัการจดัหาเงินทนุเพื,อนํามาใช้ดําเนินโครงการให้ทนัตามระยะเวลาที,กําหนด
ไว้ ซึ,งหากเกินกําหนดระยะเวลาที,กําหนดไว้ ก็จะสง่ผลให้การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามที,คาดการณ์ไว้ได้ 

 
4.4    ความเสี�ยงทางการเงนิจากการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

เนื,องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจงัหวดัลพบรีุของบริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ได้มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบนัการเงินเพื,อสนบัสนนุทางการเงินสาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในสดัสว่นหนี ?สนิตอ่ทนุ
เทา่กบั 3 : 1 เทา่ ซึ,งสงูกวา่สดัสว่นหนี ?สนิตอ่ทนุรวมตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 ที,มีสดัสว่น
หนี ?สนิตอ่ทนุเทา่กบั 1.23 : 1 เทา่  และการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลงั
การผลติโครงการละ 90 เมกะวตัต์ ซึ,งตั ?งอยูที่,จงัหวดันครสววรรค์ จงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัพิษณโุลกของบริษัทก็จะมี
สดัสว่นหนี ?สนิตอ่ทนุเทา่กบั 3 : 1 เทา่ เช่นกนั สง่ผลให้ในอนาคตบริษัทจะมีภาระหนี ?สงูขึ ?น และจะสง่ผลให้สดัสว่นหนี ?สนิ
ตอ่ทนุโดยรวมของบริษัทเพิ,มสงูขึ ?นด้วยเช่นกนั 

 
4.5     ความเสี�ยงที�ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ เริ,มขายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟภ. ตั ?งแตเ่ดือนตลุาคม 2555 จากประมาณการทางการเงินของโครงการคาดวา่รายได้เต็มปีในปี 2556 จะมีรายได้
ประมาณ 149.17 ล้านบาทตอ่ปี และกําไรสทุธิประมาณ 63.49 ล้านบาทตอ่ปี นอกจากนี ? บริษัทคาดวา่จะมีรายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ ในปลายปี 2556 โดยคาดวา่จะมีรายได้เต็มปีในปี 2557 ประมาณ 1,586.35 ล้านบาท
ตอ่ปี และกําไรสทุธิประมาณ 915.75 ล้านบาทตอ่ปี ซึ,งหากมีปัจจยัที,สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินโครงการ 
ก็อาจทําให้ผลตอบแทนที,จะได้รับจากโครงการตํ,ากวา่ที,คาดการณ์ไว้ได้ ปัจจยัที,อาจสง่ผลให้ผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามที,
คาดการณ์ดงักลา่วได้แก่ อตัราการปรับราคาคา่ไฟฟ้าลดตํ,าลงกวา่ที,เป็นอยูใ่นปัจจบุนั (อตัราคา่ไฟฟ้าขายสง่ช่วง Peak ที,
เทา่กบั 3.8548 บาท/หนว่ย และ อตัราคา่ไฟฟ้าขายสง่ช่วง Off-Peak ที,เทา่กบั 2.0424 บาท/หนว่ย)  (โดยที,ช่วง Peak คือ 
เวลา 09.00 – 22.00 น. ของวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ และช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 – 09.00 น. ของวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 
และ เวลา 00.00 – 24.00 น. ของวนัเสาร์ – วนั อาทิตย์ วนัแรงงานแหง่ชาติและวนัหยดุราชการตามปกติ ที,ไมร่วมวนัหยดุ
ชดเชยและวนัพืชมงคล) ภยัธรรมชาติ หรือจํานวนหนว่ยไฟฟ้าที,ผลติได้จากโครงการที,น้อยกวา่ที,คาดการณ์ไว้ จากคา่ความ
เข้มแสงอาทิตย์ที,โครงการผลติได้น้อยกวา่ที,คาดการณ์ไว้ที,ความเข้มแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) เฉลี,ยเทา่กบั 5 หนว่ย
ตอ่กิโลวตัต์ชั,วโมงตอ่ตารางเมตรตอ่วนั (kWh/sq.m./day) หรือต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการที,เพิ,มขึ ?น อาทิ 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษา คา่เบี ?ยประกนัภยั เป็นต้น นอกจากนี ? เนื,องจากบริษัทเพิ,งเริ,มมีประสบการณ์
ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุเป็นโครงการแรก โดย
ยงัไมม่ีประสบการณ์หรือความเชี,ยวชาญในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะ
วตัต์ซึ,งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาก่อน จึงอาจสง่ผลให้บริษัทคาดการณ์งบลงทนุรวมหรือคา่ใช้จ่ายของโครงการ
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ตํ,ากวา่ความเป็นจริงได้ ซึ,งจะสง่ผลให้ต้นทนุการก่อสร้างโครงการสงูขึ ?น และสง่ผลกระทบให้ผลตอบแทนที,บริษัทคาดวา่จะ
ได้รับตํ,ากวา่ที,คาดการณ์ไว้ได้ 

 
4.6     ความเสี�ยงด้านความสาํเร็จในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

สาํหรับเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ถือวา่เป็นธุรกิจพลงังานทดแทนที,มี
การพึ,งพาเทคโนโลยีเป็นอยา่งมาก  ประกอบกบัอยูใ่นช่วงเริ,มต้นการพฒันาและดําเนินการผลติในเชิงพาณิชย์อยา่งเป็น
รูปธรรม ดงันั ?นบริษัทจึงจําเป็นต้องจดัหาผู้ ที,มีความรู้ ความเชี,ยวชาญเพียงพอในการดําเนินธุรกิจเพื,อให้สามารถบริหาร
จดัการด้านการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลติที,ใช้ ตลอดจนมี
การวางแผนเพื,อการป้องกนัความเสี,ยงด้านตา่ง ๆ ที,อาจจะเกิดขึ ?นกบัโครงการในอนาคต เพื,อให้บริษัทประสบความสาํเร็จ
ในการดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าซึ,งเป็นธุรกิจที,บริษัทยงัไมเ่คยมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อน อยา่งไรก็ตาม ในสว่น
ของโครงการโรงไฟฟ้าจงัหวดัลพบรีุซึ,งได้เริ,มจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตลุาคม 2555 แล้วนั ?น บริษัทได้
ศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและวา่จ้างที,ปรึกษาอิสระซึ,งเป็นผู้ เชี,ยวชาญด้านเทคนิคของธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนเพื,อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื ?องต้น  รวมถึงการวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการที,มีความ
เชี,ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจดัการ (Operation and Maintainance Service : O&M) โครงการให้แก่
บริษัทในช่วง 5 ปีแรก ซึ,งจะช่วยให้บริษัทสามารถนําประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
โครงการแรกมาประยกุต์ใช้กบัโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายโครงการในอนาคตให้มีประสทิธิภาพมากขึ ?นได้  อีกทั ?งบริษัทยงั
มีการเจรจาให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการรับประกนัปริมาณพลงังานไฟฟ้าที,จะผลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์แหง่นี ?เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื,อเป็นการสร้างความมั,นใจในการดําเนินงานและช่วยลดความเสี,ยงในความไม่
แนน่อนของรายได้ของบริษัทในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระดบัหนึ,ง อีกทั ?งบริษัทยงัมีการจดัทําการประกนัภยัความเสี,ยงภยัทกุ
ชนิดของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ตั ?งแตเ่ริ,มการก่อสร้างจนกระทั,งโครงการแล้วเสร็จและดําเนินงานไปอีก 1 ปี และสาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดันครสววรรค์ จงัหวดั ได้มีการวา่จ้างที,
ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการและด้านการประกนัภยัโครงการ รวมถึงมีการวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการที,มีความ
เชี,ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารจดัการ (Operation and Maintainance Service : O&M) ให้กบั
โครงการ นอกจากนี ? ยงัมีการเลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลติที,มีชื,อเสยีงในประเทศจีน ที,มีการรับประกนั
ประสทิธิภาพในการผลติพลงังานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output Guarantee) จากโรงงานผู้ผลติตลอด
อายกุารใช้งาน 25 ปี และการรับประกนัสนิค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี และเลอืกใช้ Inverter ที,มี
เทคโนโลยีการผลติที,ทนัสมยั โดยมีการรับประกนัสนิค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั ?งยงัมี บริษัท เอ็น
เนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทที,ดําเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและดแูลรักษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ เพื,อให้บริษัทมีบคุลากรที,มีประสบการณ์ ความเชี,ยวชาญในด้านการโยธาและการติดตั ?งโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ในระยะยาวอีกด้วย 

 
4.7     ความเสี�ยงที�โครงการอาจดาํเนินการล่าช้ากว่าที�คาดการณ์ไว้  

บริษัทอาจมีความเสี,ยงที,โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะดําเนินการลา่ช้ากวา่ที,คาดการณ์ไว้จาก
ปัจจยัหลาย ๆ ด้าน เช่น การที,ไมส่ามารถจดัหาที,ดินได้ทนัตามที,กําหนดไว้ การไมส่ามารถจดัหาเงินทนุมาใช้ดําเนิน
โครงการได้ตามเวลาที,กําหนด การที,ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการอาจมีความลา่ช้าจากปัญหาสภาพภมูิอากาศ เช่น 
ฝนตก นํ ?าทว่ม หรือปัญหาด้านเทคนิค ซึ,งอาจสง่ผลให้ระยะเวลาการก่อสร้างอาจลา่ช้ากวา่ที,คาดการณ์ไว้ และอาจทําให้
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ไมส่ามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทนัตามวนัเริ,มต้นซื ?อขายไฟฟ้าที,ระบไุว้ในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้า (Scheduled 
Commercial Operation Date : SCOD) ได้ ซึ,งในสว่นของการดําเนินการเชิงพาณิชย์ที,ลา่ช้าอาจสง่ผลให้บริษัทรับรู้
รายได้จากโครงการลา่ช้าตามไปด้วย แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทสามารถยื,นขอขยายระยะเวลาการจําหนา่ยไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)ได้ ซึ,งจะได้รับการอนมุตัิให้ผอ่นผนัจาก กฟผ. โดยไมถื่อวา่เป็นการผิดสญัญาซื ?อ
ขายไฟฟ้า โดยบริษัทจะต้องระบเุหตผุลและรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้ กฟผ. ทราบ
อยา่งตอ่เนื,อง 
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โครงสร้างเงินทนุ 
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 373,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสบิสามล้านบาท) 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,730,000,000 หุ้น มีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 317,000,000 บาท (สามร้อยสบิเจ็ด
ล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,170,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) ภายหลงัจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนเมื,อวนัที, 24 มกราคม 2556 บริษัทมีทนุที,ชําระแล้วเพิ,มเป็น 373,000,000 บาท (สามร้อย
เจ็ดสบิสามล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,730,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 
2. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น  

 

รายชื,อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที, 19 มีนาคม 2556 มีดงันี ? 
 

รายชื�อ จาํนวนหุน้ 
 รอ้ยละของหุน้         
ที�เรยีกชาํระแลว้ 

1. กลุ่มอาหนัุย                   1,655,268,083  44.38% 
    นายสมโภชน์ อาหุนยั                   1,509,660,186  40.47% 
    นายสมบรูณ์ อาหุนยั                       64,959,188  1.74% 
    นายจุลนิทร ์อาหุนยั                       29,448,053  0.79% 
    นางบลงักา้ ซหูลาน หวาง                       25,983,607  0.70% 
    นางสาวสภุาภรณ์ อาหุนยั                       23,697,049  0.64% 
    นางวไิล อาหุนยั                   1,520,000 0.04% 
2. FIRST ASIA INVESTMENT LIMITED                     470,628,593  12.62% 
3. กลุ่มเจียรนิลกลุชยั                     209,615,603  5.62% 
    นางมุกดา บุญเสี�ยง                     146,118,154  3.92% 
    นายวุฒเิลศิ เจยีรนิลกุลชยั                       63,497,449  1.70% 
4. กลุ่มทรพัยท์วีกลุ                     146,928,309  3.94% 
    นายอมร ทรพัยท์วกุีล                     105,868,316  2.84% 
    นายอาณตั ิทรพัยท์วกุีล                       27,827,206  0.75% 
    นางสาววสัสา รมิชลา                       13,232,787  0.35% 
5. นายลุชยั ภุขนัอนนัต ์                     126,809,508  3.40% 
6. นางสาวศรนิรา ฝึกการคา้                       74,954,098  2.01% 
7. นายสมเกยีรต ิธนตัถเ์จรญิกุล                       30,933,000  0.83% 
8. นายปฐมภพ ชื�นพาณิชยก์จิ                       23,100,000  0.62% 
9. นายสมาน เตชะอทิธพิร                       21,300,000  0.57% 
10. นายณฐัภพ ภูรเิดช                       20,000,000  0.54% 
11. นายศุภศกัดิ R จริเสวนุีประพนัธ ์                       18,757,200  0.50% 



บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  /  รายงานประจําปี 2555 

 

52 
 

รายชื�อ จาํนวนหุน้ 
 รอ้ยละของหุน้         
ที�เรยีกชาํระแลว้ 

12. อื�นๆ 2/                     931,705,606  24.98% 

      รวมทั 0งสิ0น                   3,730,000,000  100.00% 
 
 

หมายเหต:ุ /1 : FIRST ASIA INVESTMENT LIMITED มีผู้ ถือหุ้นที,แท้จริง (Ultimate Shareholder) คือ Mr. Lee Chee Seng, 
Christopher ซึ,งเป็นผู้ ถือหุ้นสญัชาตสิิงคโปร์ โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน Green Prosperity Holding Limited 

 /2 :  อื,นๆ หมายถงึ ผู้ ถือหุ้นจํานวน 11,822 ราย  
 

3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินได้และหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที,ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามที,กฎหมายกําหนด ทั ?งนี ? 
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ โดยจะขึ ?นอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื,อนไขและข้อกําหนด
ในสญัญาตา่ง ๆ ที,บริษัทผกูพนัอยู ่ รวมทั ?งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็น และความเหมาะสมอื,น ๆ ในอนาคต ทั ?งนี ? 
มติของคณะกรรมการของบริษัทที,อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพื,อขออนมุตัิจากที,ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็น
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ,งคณะกรรมการของบริษัท  มีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ และให้รายงาน
ให้ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยนั ?น ทางคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย จะพิจารณา
ประกาศการจ่ายเงินปันผลเป็นคราว ๆ ไป ทั ?งนี ? หากเป็นบริษัทยอ่ยที,ถกูจดัตั ?งขึ ?นเพื,อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ จะต้องพิจารณาประกอบกบัเงื,อนไขการดํารงสดัสว่นความสามารถในการชําระคืนหนี ? (Debt Service 
Coverage Ratio : DSCR) ตามที,เจ้าหนี ?สถาบนัการเงินผู้ให้การสนบัสนนุสนิเชื,อสาํหรับดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์กําหนดไว้ด้วย โดยปัจจบุนั บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ในฐานะบริษัทยอ่ยที,ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ จงัหวดัลพบรีุ มีเงื,อนไขดํารงสดัสว่น DSCR ที, 1.1 เทา่  
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การจัดการ 
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1. โครงสร้างองค์กร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555  
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 

ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

ฝ่ายสํานกับริหาร 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ 

ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านการตลาด ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านการลงทนุ ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายโรงงาน 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

ฝ่ายจดัซื ?อและจดัสง่ 

ฝ่ายขาย 

ฝ่ายวางแผนการตลาด ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายวางแผนการลงทนุ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 
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2. โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัอยูภ่ายใต้คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื,อ
คณะกรรมการแตล่ะชดุ และขอบเขตอํานาจหน้าที, ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ? 

 
1      คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสมใจนกึ  เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสธุรรม  สง่ศิริ กรรมการบริษัท 
3. นายวฒุิเลศิ  เจียรนิลกลุชยั กรรมการบริษัท 
4. นายสมโภชน์  อาหนุยั กรรมการบริษัท 
5. นายอมร  ทรัพย์ทวีกลุ  กรรมการบริษัท 
6. นายชยัวฒัน์  พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
7. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. นายบรรณรัตน์  พิชญากร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวศรินทร โรจน์อารยานนท์ เป็นเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

หมายเหต ุ: - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

                  - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 5/2555 เมื,อวนัที, 7 สิงหาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งพลอากาศเอกชยันนัท์ 
ธรรมสจุริต ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

                  - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 2/2556 เมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมตแิตง่ตั ?งนางสาวศรินทร 
โรจนอารยานนท์ เป็นเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื,อแทนบริษัท 
กรรมการซึ,งมีอํานาจลงลายมือชื,อแทนบริษัท คือ กรรมการ 2 คน จาก 3 คน ลงลายมือชื,อร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท โดยมีรายชื,อของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ได้แก่ นายสมโภชน์  อาหนุยั   นายวฒุิเลศิ  เจียรนิลกลุชยั 
และนายอมร  ทรัพย์ทวีกลุ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที,ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติ

ของที,ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื,อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,กําหนดนโยบายและทิศทางดําเนินงานของบริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที,กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื,อเพิ,มมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอยา่งยั,งยืน 

3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,พิจารณาตดัสนิในเรื,องที,มีสาระสาํคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ การซื ?อขายกิจการ อํานาจการบริหาร และรายการอื,นใดที,กฎหมายกําหนด 
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4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดคา่ตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,รับผิดชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความ

ตั ?งใจและระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน 
6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,รับผิดชอบจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที,

เชื,อถือได้ รวมทั ?งดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที,มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล การบริหารจดัการความเสี,ยง การรายงานทางการเงิน 
และการติดตามผล 

7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,รับผิดชอบไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีของบริษัท 

8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,รับผิดชอบกํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 
9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที,รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัทํารายงานทางการ

เงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุในเรื,องสาํคญัๆ ตาม
นโยบายข้อพงึปฏิบตัิที,ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ทั ?งนี ? คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ,งหรือหลายคนหรือบคุคลอื,นใดปฏิบตัิการอยา่ง

หนึ,งอยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แตก่ารมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ
หรือการมอบอํานาจช่วงที,ทําให้คณะกรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนมุตัิรายการที,
ตนหรือบคุคลที,อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใด หรือมี
ความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที,เป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ที,ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิไว้แล้ว 

 
2      คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย  

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายชยัวฒัน์  พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ  
3. นายบรรณรัตน์  พิชญากร กรรมการตรวจสอบ  
4. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: - ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 5/2555 เมื,อวนัที, 7 สิงหาคม 2555 มีมตอินมุตักิารแตง่ตั ?ง 
                    พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
  
 

  โดยมีนายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ  เป็นผู้ ที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะทําหน้าที,ในการสอบทาน
ความนา่เชื,อถือของงบการเงิน และมีนายรุ่งโรจน์  ไพโรจน์พีระไพศาล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที,และความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ,ง

สอดคล้องกบัข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท ทั ?งนี ?สามารถสรุปหน้าที,และความรับผิดชอบได้ดงันี ? 

1) รายงานทางการเงิน 
- สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมลูที,คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

และประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที,ใช้ในรายงานทางการเงิน 
- สอบทานประเด็นเกี,ยวกบัการบญัชีและรายงานทางการเงินที,มีสาระสาํคญั รวมทั ?งรายการที,มีความ

ซบัซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที,ต้องใช้วิจารณญานในการตดัสนิ 
- สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีเกี,ยวกบัผลการตรวจสอบความเสี,ยงที,สาํคญัเกี,ยวกบัรายงานทาง

การเงินและแผนที,จะลดความเสี,ยงดงักลา่ว 
- สอบทานประสทิธิภาพการควบคมุภายในเกี,ยวกบักระบวนการการจดัทํางบการเงิน 

2) การควบคมุภายใน 
1. สอบทานวา่ฝ่ายบริหารได้กําหนดให้มีการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคมุภายในของระบบควบคมุ

เทคโนโลยีที,เหมาะสม และแนวทางการสื,อสารความสาํคญัของการควบคมุภายในและการบริหารความ
เสี,ยงทั,วทั ?งบริษัท 

2. สอบทานเพื,อให้มั,นใจได้วา่ข้อเสนอแนะเกี,ยวกบัการควบคมุภายในที,ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี
เสนอนั ?นฝ่ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3) การตรวจสอบภายใน 
- สอบทานและอนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนบคุลากรและทรัพยากรที,จําเป็นในการ

ปฏิบตัิงาน 
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งเป็นอิสระ 
- สอบทานประสทิธิภาพของผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในวา่ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 
4) การกํากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ 

- พิจารณากฎหมาย ระเบียบตา่ง ๆ ที,มีการเปลี,ยนแปลงและมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทที,
นําเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่งสมํ,าเสมอ 

- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที,มีหน้าที,ในการกํากบัดแูลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึง
รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ 

- สอบทานประสทิธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ
แก้ไขในกรณีที,ไมม่ีการปฏิบตัิตาม 

5) การบริหารความเสี,ยง 
- สอบทานความเพียงพอของการกํากบัดแูลนโยบายและหน้าที,ที,เกี,ยวข้องกบัการบริหารความเสี,ยงของ

บริษัท และกลุม่ธุรกิจของบริษัท 
- สอบทานประสทิธิภาพของระบบการบริหารความเสี,ยงของบริษัท และกลุม่ธุรกิจของบริษัท 
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6) พิจารณาเปิดเผยของบริษัทในกรณีที,เกิดรายการเกี,ยวโยงหรือรายการที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

7) คดัเลอืก เสนอ แตง่ตั ?ง และพิจารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตั ?ง และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

8) การปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน 
- สอบทานให้มั,นใจวา่หลกัจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายในการ

ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บริหารและพนกังานทกุคน
รับทราบ 

- สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

9) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ,งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

10) ความรับผิดชอบอื,นๆ 
- ปฏิบตัิงานอื,นตามที,คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
- สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ,าเสมอ และนําเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทเมื,อมีการแก้ไข 
- จดัให้มีการประเมินตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั ?ง และนําเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
3.   คณะกรรมการบริหาร 

   ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน  5 ทา่น ประกอบด้วย  

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานกรรมการบริหาร 
2  นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการบริหาร 
3. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริหาร 
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการบริหาร 
5. นางดจุดาว ลกัษณาวิวฒัน์ กรรมการบริหาร 

               โดยมี นางสาวศรินทร  โรจน์อารยานนท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

หมายเหต ุ: -  ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 1/2554 เมื,อวนัที, 7 เมษายน 2554 มีมตแิตง่ตั ?งนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ เป็น
กรรมการบริหาร  

 -  ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งนางดจุดาว ลกัษณาววิฒัน์ 
เป็นกรรมการบริหาร  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที,และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาและกลั,นกรองทิศทางดําเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทเพื,อพิจารณาอนมุตัิ 
2. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนินงานกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจและงบประมาณที,ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และกําหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้
คณะกรรมการบริษัท เพื,อพิจารณานโยบายตามที,กําหนด 

3. พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบตัิ คูม่ือการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัท เพื,อให้การดําเนินงานที,
เกี,ยวข้องมีการปฏิบตัิเป็นไปตามที,หนว่ยงานราชการกํากบัดแูลกําหนด 

4. จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบบริหารความเสี,ยงที,มีประสทิธิภาพ พร้อมทั ?งมีระบบการกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ รวมทั ?งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

5. พิจารณานําเสนอนโยบายทางด้านการบญัชี การลงทนุเพิ,ม การตดัหนี ?สญู หรือการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิของ
บริษัท ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื,อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

6. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานตา่ง ๆ ตามที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ทําหน้าที,หรือปฏิบตัิหน้าที,เป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตวัแทนของบริษัทเพื,อประสานงาน

กบัหนว่ยงานกํากบัดแูลของภาครัฐ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เป็นต้น 

8. พิจารณาเพื,ออนมุตัิการวา่จ้าง ย้าย ปลด อนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้บริหาร ซึ,งรวมถึงการกําหนดบทลงโทษทาง
วินยั การชดใช้คา่เสยีหายและการอนมุตัิการลาออกของผู้บริหาร เว้นแตไ่ด้มีการแตง่ตั ?งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 

9. มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ?ง โดยต้องมีผู้ เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ,งหนึ,งของจํานวน
กรรมการบริหารทั ?งหมด 
 

ทั ?งนี ? อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอื,นที,คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะไมร่วมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที,ตนหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องซึ,งอาจมี
ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใด หรือมีความขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) หรือรายการที,ไมอ่ยูภ่ายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทั,วไปของบริษัท ซึ,ง
การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที,ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที,ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื,อ
พิจารณาและอนมุตัิตามที,ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้องกําหนด 

 
4      เลขานกุารบริษัท 

  ในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 2/2556 เมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติแตง่ตั ?งนางสาวศรินทร โรจนอารยานนท์ ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัที,มีการแก้ไขเพิ,มเติม เพื,อทําหน้าที,จดัทําและ
จดัเก็บเอกสารสาํคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ
คณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการจดัเก็บ
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รายงานการมีสว่นได้เสยีที,รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดําเนินการอื,น ๆ ตามที,คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
5      คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านการตลาด (รักษาการ) 
2  นางดจุดาว ลกัษณาวิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านปฏิบตัิการ (รักษาการ) 
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านการลงทนุ 

ประธานเจ้าหน้าที,บริหารด้านบญัชีและการเงิน 
4. นายวีรศิลป์ สตัยาภกัดีวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
6 .นางบลงัก้า ซูหลาน หวาง ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นายพีระณฐั วรัทภพ ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซื ?อและจดัสง่ (รักษาการ) 
8. นายปฎิพทัธิ� ศกัดาวงศ์ศิวิมล ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 

หมายเหต:ุ - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทกุทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที,และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที,บริหาร  
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที,ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจน 

นโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบงัคบั และมติคณะกรรมการบริษัท  
2. ปฏิบตัิหน้าที,ด้วยความซื,อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
3. จดัทําแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดําเนินงานประจําปี รวมทั ?งปรับปรุงแก้ไขแผนการดําเนินงาน

ดงักลา่วในระหวา่งปี หากเห็นวา่จําเป็นเพื,อให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ที,เปลี,ยนแปลงไปและนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื,อพิจารณาอนมุตัิ 

4. ดําเนินการให้มีการนํานโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที,ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทไป
ปฏิบตัิให้บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมายที,กําหนดไว้ 

5. เสนอรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสาํหรับรายไตรมาสและประจําปี และรายงานอื,นที,
เห็นวา่มีความสาํคญัตอ่การดําเนินงานของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื,อพิจารณารับทราบหรือให้ความ
เห็นชอบ 

6. จดัทําหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั ?งกําหนดอํานาจหน้าที,ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที,อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื,อพิจารณาอนมุตัิ 

7. ควบคมุดแูลการบริหารงานทั,วไปของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทั ?งกํากบัดแูลให้พนกังานของ
บริษัทมีการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบงัคบั คําสั,ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอยา่ง
เคร่งครัด 

8. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิหรือดําเนินการในเรื,องตา่ง ๆ ตามที,กําหนดไว้ในตารางการมอบหมายอํานาจ
ดําเนินการ ที,คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้แล้ว ทั ?งนี ?การใช้อํานาจอนมุตัิดงักลา่วไมส่ามารถกระทําได้ใน
กรณีที,บคุคลที,อาจมีความขดัแย้ง (ตามที,นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื,นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย  เว้นแตเ่ป็น
การอนมุตัิรายการธุรกิจปกติที,มีเงื,อนไขการค้าโดยทั,วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9. ปฏิบตัิหน้าที,อื,น ๆ ตามที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 ทั ?งนี ? อํานาจประธานเจ้าหน้าที,บริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอื,นที,ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร
เห็นสมควร จะไมร่วมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที,ตนหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องซึ,งอาจมี
ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใด  หรือมีความขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) หรือรายการที,ไมอ่ยูภ่ายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทั,วไปของบริษัท ซึ,ง
การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที,ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที,ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื,อ
พิจารณาและอนมุตัิตามที,ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้องกําหนด 

 
6      คณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 

            ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติแตง่ตั ?งคณะกรรมการ
จดัซื ?อวตัถดุิบหลกัขึ ?น เพื,อให้การจดัซื ?อซึ,งเป็นสว่นสาํคญัของธุรกิจมีประสทิธิภาพและเป็นไปเพื,อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทมากขึ ?น  

    โดย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย   

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 
2  นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 
3. นางดจุดาว ลกัษณาวิวฒัน์ กรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 
4. นายพีระณฐั วรัทภพ กรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 

  
 

 โดยมีการประชมุคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัครั ?งแรก เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั 
1) ร่วมกนัพิจารณาคดัเลอืก ตอ่รองเงื,อนไขการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั ในเรื,องของคณุสมบตัิ ปริมาณ และราคา

ของวตัถดุิบหลกั เพื,อให้เพียงพอและเหมาะสม สามารถสนบัสนนุการผลติได้อยา่งตอ่เนื,อง เป็นไปตาม
นโยบายที,บริษัทกําหนด โดยมีระดบัอํานาจการอนมุตัิ ตามรายละเอียด ดงันี ? 
1) อนมุตัิการสั,งซื ?อวตัถดุิบในประเทศ  ไมเ่กิน 40,000,000 บาท 
2) อนมุตัิการสั,งซื ?อวตัถดุิบตา่งประเทศ ไมเ่กิน 40,000,000 บาท 
3) อนมุตัิปริมาณการสั,งซื ?อวตัถดุิบในประเทศ ไมเ่กินปริมาณยอดขายลว่งหน้า 2 สปัดาห์ (หากเกินอํานาจ

ดงักลา่ว ต้องขออนมุตัิจากที,ประชมุคณะกรรมการบริหาร) 
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ทั ?งนี ? อํานาจของคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกั ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอื,นที,
คณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุิบหลกัเห็นสมควร จะไมร่วมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที,
ตนหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องซึ,งอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,น
ใด หรือมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) หรือรายการที,ไมอ่ยูภ่ายใต้การดําเนิน
ธุรกิจปกติทั,วไปของบริษัท ซึ,งการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที,ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที,
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื,อพิจารณาและอนมุตัิตามที,ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้องกําหนด 
 

หมายเหตุ : การมอบอาํนาจดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคัญ เป็นการมอบอาํนาจโดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและผ่านการอนุมัติเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ตารางการมอบอาํนาจ
ดาํเนินการที�สาํคัญ มีรายละเอียดดังนี & 

 
1. ธุรกรรมที,เป็นธุรกิจปกต ิ

ประเภทธุรกรรม วธีิปฏิบัต ิ
1. การสั,งซื ?อวถัตดุบิหลกั อนมุตัริายการโดยคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุบิหลกั โดยกําหนด 

- อนมุตักิารสั,งซื ?อวตัถดุบิในประเทศ ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท 
- อนมุตักิารสั,งซื ?อวตัถดุบิจากตา่งประเทศ ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท 
- อนมุตัปิริมาณการสั,งซื ?อวตัถดุบิในประเทศของปริมาณยอดขาย 

ล่วงหน้า 2 สปัดาห์ หากเกินกวา่นั ?นต้องขออนมุตัคิณะกรรมการบริหาร 
2. การสั,งซื ?ออปุกรณ์โรงงาน วตัถดุบิอื,น 

และการสั,งซื ?ออื,น ๆ การวา่จ้างผู้ รับเหมา 
อนมุตัริายการโดยประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 
กรณีการจ้างงานที,มีมลูคา่เกินกวา่ 5.00 ล้านบาท ต้องจดัทําสญัญาจ้าง 

3. การจ่ายชําระหนี ? โดยการโอนเงิน  
- ทางอินเตอร์เน็ต 
 
- การสั,งจ่ายเช็ค 

 
จํากดัวงเงินตอ่ครั ?งไม่เกิน 50.00 ล้านบาท อนมุตัริายการโดยผู้ มีอํานาจ
ลงนามอนมุตัริายการร่วมกนัรวมเป็น 2 ทา่น* 
ไม่จํากดัวงเงิน อนมุตัริายการโดยผู้ มีอํานาจลงนามอนมุตัริายการร่วมกนั
รวมเป็น 2 ทา่น* 

 
2. ธุรกรรมที,ไมใ่ช่ธุรกิจปกติ 
 

ประเภทธุรกรรม วธีิปฏิบัต ิ
1. การลงนามสญัญาทางการเงิน  ลงนามโดยกรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื,อร่วมกนั พร้อมประทบัตรา

สําคญัของบริษัท 
2. การสั,งจ่ายเช็ค ไม่จํากดัวงเงิน อนมุตัริายการโดยผู้ มีอํานาจลงนามอนมุตัริายการร่วมกนั

รวมเป็น 2 ทา่น* 
3. การเบกิเงินทดรองจ่ายสั,งซื ?อวตัถดุบิใน

ประเทศ (กรณีเร่งดว่น นอกเหนือจาก
ใบสั,งซื ?อปกต)ิ 

อนมุตัริายการโดยคณะกรรมการจดัซื ?อวตัถดุบิหลกั โดยกําหนดให้ไม่เกิน 
2.00 ล้านบาทตอ่ครั ?ง 

หมายเหตุ : *ผู้ มีอํานาจลงนามอนมุตัิรายการร่วมกนั ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหนุยั นายวฒิุเลิศ เจียรนิลกลุชยั นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
และนางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั 
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3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท  

1. บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ  โดยคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน  แตไ่มเ่กิน 15 คน ซึ,งกรรมการไมน้่อยกวา่กึ,งหนึ,งของจํานวน
กรรมการทั ?งหมดนั ?น ต้องมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกตาม
เกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที,เกี,ยวข้อง นอกจากนี ?ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถที,เกี,ยวข้องกบัธุรกิจ จากนั ?นจึงนํารายชื,อเสนอที,ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื,อพิจารณาแตง่ตั ?ง 

2. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั ?ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ,งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการที,จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที,ใกล้ที,สดุกบัสว่นหนึ,งในสามของ
คณะกรรมการที,จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที,สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั ?น ให้จบัฉลากกนั
วา่ผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที,อยูใ่นตําแหนง่นานที,สดุนั ?น
เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยกรรมการซึ,งพ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั ?งใหมไ่ด้ 

3. ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั ?งกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัตอ่ไปนี ? 
 3.1  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ,งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที,ตนถือ 

 3.2  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที,มีอยูท่ั ?งหมดตามข้อ 3.1 เลอืกตั ?งบคุคลเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 3.3  บคุคลซึ,งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกตั ?งเป็นกรรมการเทา่จํานวน
กรรมการที,ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตั ?งในครั ?งนั ?น ในกรณีที,บคุคลซึ,งได้รับเลอืกตั ?งในลาํดบัถดั  
ลงมา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที,ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตั ?งในครั ?งนั ?น  ให้
ประธานในที,ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี ?ขาด 

4. ในกรณีที,ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 เลอืกบคุคลซึ,งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหนง่กรรมการที,วา่งในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึ,งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ,ง จะอยูใ่นตําแหนง่
กรรมการได้เพียงเทา่วาระที,ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ,งตนแทน 

5. ที,ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที,มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ,งหนึ,งของจํานวนหุ้นที,ถือโดยผู้ ถือหุ้นที,มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ,งได้รับการแตง่ตั ?งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีคณุสมบตัิตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที,ตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั ?งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ,งประกอบด้วยสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน  โดยทกุ
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั ?งนี ? กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน  
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คณุสมบตัิคณะกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที,มีสทิธิออกเสยีงทั ?งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั ?งนี ? ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที,เกี,ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั ?น ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที,ปรึกษาที,ได้รับเงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 
ปี ทั ?งนี ?ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที,กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที,ปรึกษา ของสว่น
ราชการซึ,งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที,มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที,เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี,น้อง และบตุร รวมทั ?งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลที,จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั ?ง
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที,มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที,มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที,มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซึ,งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ,งรวมถึงการให้บริการเป็นที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ,งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที,มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั ?นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที,ได้รับการแตง่ตั ?งขึ ?นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึ,งเป็นผู้ ที,เกี,ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที,มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที,มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที,มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที,มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที,
ปรึกษาที,รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที,มีสทิธิออกเสยีงทั ?งหมดของบริษัทอื,น 
ซึ,งประกอบกิจการที,มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที,มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื,นใดที,ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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คณุสมบตัิคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  ไมเ่ป็นกรรมการที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และ 
2.  ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที,เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทําหน้าที,ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั ?งนี ? ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อยหนึ,งคนที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทําหน้าที,ในการสอบทาน
ความนา่เชื,อถือของงบการเงินได้ 

4.  มีหน้าที,ในลกัษณะเดียวกบัที,กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ,งได้รับการแตง่ตั ?งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที,คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที,คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตั ?งกรรมการบริหารคน
หนึ,งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ,าเสมอ (อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครั ?ง) และมีการประชมุ
พิเศษเพิ,มเติมตามความจําเป็น โดยการประชมุแตล่ะครั ?ง บริษัทได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการ
สง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้า 7 วนั เพื,อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทั ?งได้มีการจดบนัทกึประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุที,ผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั ?งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที,เกี,ยวข้องเข้าตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  /  รายงานประจําปี 2555 

 66 
 

 

หน่วย : จํานวนครั ?ง 

รายชื�อคณะกรรมการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

การประชุม เข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม 
1. นายสมใจนกึ เองตระกลู 4 4 4 4 8 8 
2. นายสธุรรม ส่งศริิ 4 3 4 4 8 7 
3. นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั 4 4 4 3 8 6 
4. นายสมโภชน์ อาหนุยั 4 4 4 3 8 8 
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ/1 - - - - 8 6 
6. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ 4 4 4 4 8 8 
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั/2 - - 4 4 8 8 
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร 4 4 4 4 8 8 
9. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต/3     - - - - 8 3 
10. นายสาธิต รังคสิริ/4 4 1 - - - - 
11. นายสวุชิา พานิชผล/5 4 4 4 4 8 1 
12. นายสมบรูณ์ อาหนุยั/6 - - 4 3 8 3 
13. นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั/7 4 4 4 1 - - 

ที,มา : ข้อมลูจากบริษัท  
หมายเหต ุ- /1 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ เข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการ  โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในฐานะกรรมการบริษัท
ในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 3/2555 เมื,อวนัที, 5 มิถนุายน  2555 

 /2 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 4/2553 เมื,อวนัที, 26 พฤศจิกายน 2553  มีมตแิตง่ตั ?งหม่อมราชวงศ์บวรฉตัร 
ฉตัรชยั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยัได้เข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 1/2554 เมื,อวนัที, 7 เมษายน 2554 

 /3 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 5/2555 เมื,อวนัที, 7 สิงหาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งพลอากาศเอกชยันนัท์ 
ธรรมสจุริต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต ได้เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 

 /4 : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื,อวนัที, 23 พฤศจิกายน 2553 
 /5 : นายสวุชิา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื,อวนัที, 31 มีนาคม 2555 
 /6 : นายสมบรูณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื,อวนัที, 1 สิงหาคม 2552 และกลบัเข้าดํารงตําแหน่งแทน

นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั  ที,ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 
26  เมษายน 2554 และเมื,อวนัที, 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบรูณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

 /7 : นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 
26 เมษายน 2554 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 
1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

หน่วย : บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู 100,000 - 100,000 - 175,000 - 
2. นายสธุรรม ส่งศริิ 60,000 - 80,000 - 120,000 - 
3. นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั 80,000 - 60,000 - 120,000 - 
4. นายสมโภชน์ อาหนุยั 80,000 - 60,000 - 140,000 - 
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ/1 - - - - 100,000 - 
6. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ 80,000 100,000 80,000 75,000 140,000 100,000 
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั/2 - - 80,000 80,000 140,000 80,000 
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000 80,000 
9. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต/3     - - - - 40,000 40,000 
10. นายสาธิต รังคสิริ/4 20,000 20,000 - - - - 
11. นายสวุชิา พานิชผล/5 80,000 - 80,000 - 20,000 - 
12. นายสมบรูณ์ อาหนุยั/6 - - 60,000 - 60,000 - 
14. นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั/7 80,000 - 20,000 - - - 
ที,มา : ข้อมลูจากบริษัท  
หมายเหต ุ- /1 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555 เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ เข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการ  โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกลุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในฐานะกรรมการบริษัท
ในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 3/2555 เมื,อวนัที, 5 มิถนุายน  2555 

 /2 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 4/2553 เมื,อวนัที, 26 พฤศจิกายน 2553  มีมตแิตง่ตั ?งหม่อมราชวงศ์บวรฉตัร 
ฉตัรชยั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยัได้เข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 1/2554 เมื,อวนัที, 7 เมษายน 2554 

 /3 : ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 5/2555 เมื,อวนัที, 7 สิงหาคม 2555 มีมตแิตง่ตั ?งพลอากาศเอกชยันนัท์ 
ธรรมสจุริต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต ได้เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งแรกในที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 

 /4 : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื,อวนัที, 23 พฤศจิกายน 2553 
 /5 : นายสวุชิา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื,อวนัที, 31 มีนาคม 2555 
 /6 : นายสมบรูณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื,อวนัที, 1 สิงหาคม 2552 และกลบัเข้าดํารงตําแหน่งแทน

นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั  ที,ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 
26  เมษายน 2554 และเมื,อวนัที, 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบรูณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

 /7 : นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 
26 เมษายน 2554 
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 ทั ?งนี ? ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั ?งที, 1/2555 เมื,อวนัที, 25 เมษายน 2555 มีมติอนมุตัิการกําหนดเบี ?ยประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย สาํหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดงันี ? 

2) เบี ?ยประชมุคณะกรรมการบริษัท กําหนดเบี ?ยประชมุ คือ ประธานกรรมการ 25,000 บาทตอ่ครั ?ง และ 
กรรมการ 20,000 บาทตอ่ครั ?ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที,เข้าร่วมประชมุ 

3) เบี ?ยประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ 

•   คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดเบี ?ยประชมุ คือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่ครั ?ง 
และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครั ?ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที,เข้าร่วมประชมุ 

•  คณะกรรมการบริหาร กําหนดเบี ?ยประชมุ คือ 10,000 บาทตอ่ครั ?ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที,เข้าร่วม
ประชมุ และสาํหรับกรรมการที,ไมไ่ด้เป็นพนกังานประจําและไมไ่ด้รับเงินเดือนประจําเทา่นั ?น 

โดยกําหนดคา่เบี ?ยประชมุกรรมการ รวมกนัไมเ่กินปีละ 1,500,000 บาท และ คา่ที,ปรึกษาของกรรมการและ
คา่ตอบแทนอื,น ๆ รวมกนัไมเ่กินปีละ 2,500,000 บาท  

 
4) คา่ตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน โบนสั ผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน คา่ที,ปรึกษา คา่เบี ?ยประชมุ
กรรมการบริหาร เป็นต้น 

17 19,510,930 16 24,436,295 17 22,391,770 

ที,มา : ข้อมลูจากบริษัท  
 
       ค่าตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงนิ 
 - ไมม่ี – 
 
6. การกาํกับดูแลกิจการ 

 
บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที,ดี (Good Corporate Governance) ปีพ.ศ. 2549 ตามที,

กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงได้นําหลกัการดงักลา่วใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท  เพื,อให้มี
ระบบการบริหารจดัการที,มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ,งช่วยสร้างความเชื,อมั,นและความมั,นใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
ผู้มสว่นได้เสยี และผู้ ที,เกี,ยวข้องทกุฝ่าย ซึ,งมีสาระสาํคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ? 

 
หมวดที� 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 
 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทผา่นการแตง่ตั ?งคณะกรรมการให้ทําหน้าที,แทนตน และมีสทิธิใน
การตดัสนิใจเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงที,สาํคญัของบริษัท บริษัทจึงมีการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตนอยา่งเต็มที, 

สทิธิขั ?นพื ?นฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซื ?อขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในกําไรของกิจการ การได้รับขา่วสารข้อมลู
ของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื,อใช้สทิธิออกเสยีงในที,ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื,อแตง่ตั ?งหรือถอดถอนกรรมการ 
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แตง่ตั ?งผู้สอบบญัชี และเรื,องที,มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอื
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ,มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

 ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ และข้อมลูที,เพียงพอตอ่การพิจารณาในแตล่ะวาระ
ก่อนการประชมุตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการทั ?งในที,ประชมุและสง่คําถามลว่งหน้า มีโอกาสเสนอวาระการ
ประชมุ และมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อื,นเข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และไมไ่ด้กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
 

หมวดที� 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทั ?งผู้ ถือหุ้นที,เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที,ไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมทั ?งผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ได้รับการปฏิบตัิที,
เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  

การสร้างความมั,นใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมั,นใจในการลงทนุกบับริษัท คณะกรรมการจึงได้กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ 
และปกป้องสทิธิขั ?นพื ?นฐานที,ได้กลา่วไว้แล้วในหลกัข้อแรกอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการได้จดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที,สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่
เทียมกนั  โดยกําหนดเป็นนโยบาย อาทิ ให้บริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมทั ?งข้อมลูประกอบการประชมุให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื,อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วนก่อนวดัประชมุผู้
ถือหุ้น  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื,อบคุคลเพื,อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการลว่งหน้าในเวลาอนั
สมควร นอกจากนั ?นได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที,ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยมอบฉนัทะ
ให้ผู้ อื,นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทน 

คณะกรรมการได้มีมาตรการป้องกนักรณีที,กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื,อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้ อื,นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ,งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอื,น เช่น การซื ?อขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู
ภายใน (Insider  trading) การนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยกบับคุคลที,เกี,ยวข้องกบักรรมการและผู้บริหารซึ,งก่อให้เกิดความ
เสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

คณะกรรมการได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเกี,ยวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ เกี,ยวข้อง 
เพื,อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื,อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั ?งนี ? กรรมการและผู้บริหารที,มีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมที,ทํากบับริษัทไมค่วรมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจทําธุรกรรม 

 
หมวดที� 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
 

ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิที,มีตามกฎหมายที,เกี,ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มี
กระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความมั,งคั,ง ความมั,นคงทางการเงิน และ
ความยั,งยืนของกิจการ 

ในระบบการกํากบัดแูลกิจการมีผู้มีสว่นได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั ที,สาํคญั ได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ลงทนุ เจ้าหนี ? และชมุชนที,บริษัทตั ?งอยู ่สงัคม หรือภาครัฐ  กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีอื,น ได้แก่ คูแ่ขง่ และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น 
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คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ โดยคํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี
ดงักลา่วตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที,มีกบับริษัท และไมก่ระทําการใด ๆ ที,เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นั ?น 
และได้กําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการได้พฒันากลไลการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพื,อ
สร้างความมั,นคงยั,งยืนให้กบักิจการ และได้เปิดเผยข้อมลูสาํคญัที,เกี,ยวข้องให้ผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นั ?นได้รับทราบอยา่ง
เพียงพอเพื,อให้สามารถทําหน้าที,ในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการได้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการ ในประเด็นเกี,ยวกบัการทําผิดกฎหมาย ความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที,บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที,สามารถนําสง่
ให้คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล์ สนเทห์่ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความ
สมเหตสุมผล รวมถึงแนวทางการพิจารณาข้อมลูที,ได้รับแจ้งดงักลา่วตอ่ไป และได้มีกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการมีนโยบายในการดแูลสิ,งแวดล้อมและสงัคมอยา่งชดัเจน 
 

หมวดที� 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการได้ดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสาํคญัที,เกี,ยวข้องกบับริษัท ทั ?งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที,มิใช่
ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางที,เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนั และ
นา่เชื,อถือ 

ข้อมลูสาํคญัของบริษัท รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมลูที,มิใช่ข้อมลูทางการเงินตา่ง ๆ ตามข้อกําหนดของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลูอื,น ๆ ที,เกี,ยวข้อง เช่น การทําหน้าที,ในรอบปีที,ผา่นมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายเกี,ยวกบัการดแูลสิ,งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็นต้น 

คณุภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื,องที,ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกให้ความสาํคญั คณะกรรมการมีความมั,นใจ
วา่ ข้อมลูที,แสดงในรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที,รับรองโดยทั,วไป และผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที,เป็นอิสระ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ทําหน้าที, “โฆษก” ของบริษัท ซึ,งได้ทําหน้าที,ด้วยความระมดัระวงั
นอกจากนี ? ในอนาคต คณะกรรมการจะได้จดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานเกี,ยวกบั “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์” เพื,อสื,อสารกบัผู้
ลงทนุและบคุคลภายนอก เช่น ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที,เกี,ยวข้องอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
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หมวดที� 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพื,อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที,ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื,อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้จดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที,ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการที,
ชดัเจน และดแูลให้บริษัทมีระบบงานที,ให้ความเชื,อมั,นได้วา่กิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะที,ถกูต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที,มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทั ?งในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้าน ที,เป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทั ?งการอทิุศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที, เพื,อเสริมสร้างให้บริษัทมี
คณะกรรมการที,เข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเพื,อเสนอตอ่ที,ประผู้ ถือหุ้น ผู้แตง่ตั ?งมีความโปร่งใส ปราศจาก
อิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที,มีอํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ และสร้างความมั,นใจให้กบับคุคลภายนอก 

เพื,อให้การปฏิบตัิหน้าที,ของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ในอนาคตคณะกรรมการมีแนวทางใน
การที,จะจดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ เพื,อช่วยศกึษาและกลั,นกรองงานตามความจําเป็น โดยเฉพาะในกรณีที,ต้อง
อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉยั และจะกําหนดนโยบาย บทบาท หน้าที,รับผิดชอบ กระบวนการทํางาน เช่น การ
ดําเนินการประชมุและการรายงานตอ่คณะกรรมการไว้โดยชดัเจน 

กรรมการทกุคนเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที,ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
พร้อมที,จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา กรรมการปฏิบตัิหน้าที,ด้วย
ความซื,อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยได้รับ
ข้อมลูที,ถกูต้องและครบถ้วน นอกจากนี ? กรรมการทกุคนได้อทิุศเวลาให้เพียงพอเพื,อที,จะสามารถปฏิบตัิหน้าที,ตามความ
รับผิดชอบได้อยา่งเต็มที, เป็นหน้าที,ของกรรมการที,ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครั ?ง ยกเว้นกรณีที,มีเหตผุลพิเศษเทา่นั ?น 

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นเรื,องเกี,ยวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงมิได้อนมุตัิ
คา่ตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการได้มีกระบวนการกําหนดคา่ตอบแทนที,โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ระดบั
และองค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพียงพอที,จะจงูใจและรักษากรรมการที,มีคณุภาพ
ตามที,ต้องการและหลกีเลี,ยงการจ่ายที,เกินสมควร 
 
7. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลและป้องกนัการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื,อประโยชน์สว่นตน รวมทั ?งเพื,อ

การซื ?อขายหลกัทรัพย์ ดงันี ? 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงคูส่มรสและบตุรที,ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนบคุคลที,เกี,ยวข้อง

ตามมาตรา 258 ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในซึ,งยงัมิได้เปิดเผยเพื,อทําการซื ?อ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของ
บริษัท ก่อนที,ข้อมลูนั ?นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน  ทั ?งนี ? การซื ?อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรที,ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนบคุคลที,เกี,ยวข้องตาม มาตรา 258 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบคุคลดงักลา่ว จะต้องรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือ
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หลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน  3 วนัทําการนบัแตว่นัที,มีการซื ?อ ขาย 
โอน และรับโอนหลกัทรัพย์นั ?น หากฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามระเบียบหลกัเกณฑ์หรือไมด่ําเนินการดงักลา่ว จะมีโทษตรา
มาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 500,000 บาท 
และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที,ยงัมิได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง นอกจากนี ?กรรมการและผู้บริหารบริษัท จะต้อง
จดัสง่สาํเนารายงานดงักลา่วจํานวน 1 ชดุ ให้แก่บริษัท เพื,อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ทั ?งนี ? กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทซึ,งอยูใ่นหนว่ยงานที,ได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัทต้องไมใ่ช้
ข้อมลูดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และจะต้องไมทํ่าการซื ?อ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที,งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  และหลงัการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วอยา่งน้อย 1 วนัทําการ รวมถึงห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที,เป็นสาระสาํคญันั ?นตอ่บคุคลอื,น 

 
8. บุคลากร 

 
1  จาํนวนพนักงาน 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจํานวนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหารของบริษัท) ทั ?งหมด 139 

คน โดยสามารถแบง่แยกจํานวนพนกังานตามฝ่ายงานได้ ดงันี ? 
(หนว่ย จํานวนพนกังาน : คน) 

ฝ่าย 
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 

รายวนั ประจํา รวม รายวนั ประจํา รวม รายวนั ประจํา รวม 

ฝ่ายบญัชี 0 5 5 0 4 4 0 4 4 

ฝ่ายการเงิน 0 1 1 0 2 2 0 3 3 

ฝ่ายจดัซื ?อและจดัสง่ 0 3 3 0 5 5 0 4 4 

ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด 0 2 2 0 3 3 0 3 3 

ฝ่ายบคุคลและธุรการ 1 18 19 3 17 20 2 23 25 

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ฝ่ายโรงงาน 8 73 81 10 74 84 4 85 89 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 2 6 8 5 6 11 2 5 7 

ฝ่ายสาํนกับริหารและ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 0 2 2 0 6 6 0 3 3 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

รวมทั &งหมด 11 112 123 18 118 136 8 131 139 
      ที,มา : ข้อมลูจากบริษัท 
 

ทั ?งนี ? ในปีที,ผา่นมา บริษัทไมม่ีการเปลี,ยนแปลงจํานวนบคุลากรอยา่งมีนยัสาํคญัที,อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
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2  ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน  
(หนว่ย : บาท) 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
คา่ตอบแทนของพนกังาน ในรูปของเงินเดือน โบนสั คา่
ลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุสาํรองเลี ?ยงชีพ และ
สวสัดิการตา่ง ๆ 

26,630,356 29,720,575 35,340,685 

ที,มา : ข้อมลูจากบริษัท 
 

ทั ?งนี ? บริษัทได้จดัตั ?งกองทนุสาํรองเลี ?ยงชีพกบั กองทนุสาํรองเลี ?ยงชีพ เค มาสเตอร์ พลูฟันด์ ภายใต้การจดัการ
ของ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั เมื,อวนัที, 15 ตลุาคม 2553 

 
 

 

3  ข้อพิพาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา  
–  ไมม่ี –  

อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที, 1 ของปี 2553 บริษัทพบวา่เจ้าหน้าที,โรงงานของบริษัทร่วมทจุริตกบั
พนกังานขบัรถขนสง่วตัถดุิบทําให้บริษัทเสยีหายมลูคา่ 4,116,200 บาท ซึ,งตอ่มาบริษัทได้เจรจาตอ่รองกบับริษัทผู้ขนสง่
วตัถดุิบดงักลา่ว โดยบริษัทผู้ รับจ้างขนสง่ยินดีชดใช้คา่เสยีหายให้ โดยหกัชําระจากการลดคา่ขนสง่เป็นจํานวนร้อยละ 10 
ของคา่ขนสง่ในแตล่ะเดือนจนกวา่จะครบมลูคา่  ซึ,งปัจจบุนับริษัทไมป่ระสบปัญหาการทจุริตดงักลา่วแล้ว โดยได้วางแผน
ระบบการป้องกนัและตรวจสอบการทจุริตที,รัดกมุมากขึ ?น เช่น การติดตั ?งมิเตอร์การรับจ่ายวตัถดุิบ (Mass Flow Meter) 
เพื,อทําการตรวจสอบปริมาณคงเหลอื (Mass Balance) ในการรับวตัถดุิบเพื,อเปรียบเทียบกบัข้อมลูของตาชั,งนํ ?าหนกั  การ
ตรวจสอบการรับจ่ายวตัถดุิบจากตาชั,งนํ ?าหนกัมาเปรียบเทียบกบัข้อมลูในรายงาน   การจดัทํารายงานอตัราผลผลติ 
(yield) ของการผลติเป็นรายวนัเพื,อให้สามารถติดตามความผิดพลาดที,เกิดขึ ?นได้ทนัการณ์ โดย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 
ยงัเหลอืยอดคงค้างของคา่เสยีหายดงักลา่วเทา่กบั 1,385,780.09 บาท 

 

4  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 ทางบริษัทมีนโยบายการพฒันาบคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนื,อง  เพื,อให้เกิดการพฒันาประสทิธิภาพ

การทํางานของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื,อง ทั ?งนี ? รวมถึงการปรับเปลี,ยนตําแหนง่งาน เพื,อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัทกัษะและความชํานาญของแตล่ะบคุคลที,จะปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื,อให้องค์กรก้าวหน้าตาม
วิสยัทศัน์และแผนงานของผู้บริหาร โดยในปี 2555 แผนการพฒันาบคุลากรของบริษัทจะมุง่เน้นในประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของแตล่ะตําแหนง่ โดยเน้นการประเมินผลงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั ?ง และประเมินพฒันาการเรียนรู้และความ
ชํานาญทกุสว่นงาน เพื,อวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของแตล่ะตําแหนง่  โดยใน
ภาพรวม บริษัทมีแผนงานการบริหารบคุลากรในการพฒันาและปรับปรุงอตัรากําลงัคนขององค์กร ดงันี ? 

1. แผนการปรับจํานวนพนกังานให้มีความเหมาะสม บริษัทมีแผนการเพิ,มบคุลากรโดยเฉพาะฝ่ายการเงิน การ
ลงทนุ และ ฝ่ายธุรกิจที,เกี,ยวข้องกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

2. แผนการปรับเปลี,ยนตําแหนง่พนกังานให้มีความเหมาะสม 
3. แผนการฝึกอบรมเพื,อเพิ,มประสทิธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดให้พนกังานได้รับการอบรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

60 ของพนกังานทั ?งหมด หรือ พนกังานในระดบับงัคบับญัชา ควรได้รับการอบรมอยา่งน้อย 1 หลกัสตูรตอ่ปี 
4. แผนการประเมินประสทิธิภาพการทํางานปีละ 1 ครั ?ง 
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การควบคมุภายใน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั ?งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ,งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ทา่น และแตล่ะทา่น 
ไมไ่ด้เป็นพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที,ความรับผิดชอบในการสอบทานความถกูต้องเชื,อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที,เกี,ยวข้อง รวมถึงรายการที,อาจ 
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื,อทําหน้าที,ตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย โดยมีการจดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงาน (Work Book) และนําระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ 
เพื,อควบคมุและประเมินการทํางานของแผนกตา่งๆ และนําหลกัการบริหารความเสี,ยงตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) มาใช้เพื,อประเมินความเสี,ยงและจดัทําแผน 
การบริหารความเสี,ยงและการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
และความเห็นในเรื,องที,เกี,ยวข้องกบัการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในทกุ 
ไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 2/2556 เมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ,งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชมุด้วยนั ?น คณะกรรมการได้ร่วม 
ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในระหวา่งปี 2555 ของบริษัทฯ 
ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน ดงันี ?คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2. การบริหารความเสี,ยง 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื,อสารข้อมลู 
5. ระบบติดตาม 

 
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน กลา่วคือ โดยรวม 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบการควบคมุภายในที,มีประสทิธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยไมพ่บ 
ข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในที,จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ความถกูต้อง และความนา่เชื,อถือได้ 
ของรายงานทางการเงินและประสทิธิภาพประสทิธิผลในการบรรลเุป้าหมายขององค์กร รวมทั ?งมีระบบการควบคมุภายใน 
เกี,ยวกบัการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที,เกี,ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอและ 
เหมาะสม 

ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสาํคญักบัการกํากบัดแูลกิจการที,ดี การควบคมุภายใน 
และการบริหารความเสี,ยงอยา่งตอ่เนื,อง เพื,อให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการที,ดี มีการควบคมุภายในที,เพียงพอ 
เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี,ยงในระดบัที,ยอมรับได้ มีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินที,ถกูต้อง 
เชื,อถือได้ รวมทั ?งมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที,เกี,ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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รายการระหว่างกัน 
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1. รายการระหว่างกัน    
       
              

                       รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบคุคลที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที,เกิดขึ ?นในรอบบญัชีปี 2554 และรอบบญัชีปี 2555 มีดงันี ? 
บริษัทมีการทํารายการระหวา่งกนักบันิติบคุคลและบคุคลที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที, โดยสามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ? 

บริษัท/บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกัน (มี=����, ไม่มี=����) 

งวดปี 2554 
สิ &นสุด  31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
สิ &นสุด 31 ธ.ค. 55 

บริษัทย่อยที�มีบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10% : - ไม่มี - 
บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย : 
1. บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จํากดั 

ธุรกิจ : ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คนประกอบด้วย 
1) นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกลุชยั 
3) นางสาวชลฐัพร เจียรนิลกลุชยั 
4) นางพรรณิภา ชนกนําชยั 
5) นางสาวองัคนา บรูณะวฒันากลู 

- เป็นบริษัทของนายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั และเครือญาตนิายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั 
- นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 2.00 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  

25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร 

���� ���� 

2. บริษัท มาลีออยล์ จํากดั 
ธุรกิจ : ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย 
1) นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกลุชยั 
3) นางสาวชลฐัพร เจียรนิลกลุชยั 
4) นางพรรณิภา ชนกนําชยั 
5) นางสาวองัคนา บรูณะวฒันากลู 

- เป็นบริษัทของนายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั และเครือญาตนิายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั 
- นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 2.00 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  

25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร 

���� ���� 

3. บริษัท ท ูพลสั วนั ออยล์ จํากดั - เป็นบริษัทของนายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั และเครือญาตนิายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั ���� ���� 
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บริษัท/บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกัน (มี=����, ไม่มี=����) 

งวดปี 2554 
สิ &นสุด  31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
สิ &นสุด 31 ธ.ค. 55 

ธุรกิจ : ขายสง่นํ ?ามนัเชื ?อเพลิง 
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย 
1) นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกลุชยั 
3) นางสาวชลฐัพร เจียรนิลกลุชยั 
4) นางพรรณิภา ชนกนําชยั 
5) นางสาวองัคนา บรูณะวฒันากลู 

- นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 2.00 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร 

4. บริษัท อาร์.เอ.โลจิสตคิส์ จํากดั 
ธุรกิจ : บริการขนสง่เชื ?อเพลิง 
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย 
1) นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 
2) นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 
3) นางสาวสายชล สมัฤทธิจามร 
4) นางสาวชมพนูชุ เคารพกิตติวงศ์ 
5) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์ 

- เป็นบริษัทที,นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10.00 ของทนุชําระแล้วของบริษัท อาร์.เอ.
โลจิสตคิส์ จํากดั และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

- เป็นบริษัทที,นายสมโภชน์ อาหนุยั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 .00 ของทนุชําระแล้วของบริษัท อาร์.เอ.โลจิ
สตคิส์ จํากดั 

- นายวฒุเิลิศ เจียรนิลกลุชยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 2.00 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  
25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหน่งในบริษัทเป็น กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร 

- นายสมโภชน์ อาหนุยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  25 
กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหน่งในบริษัทเป็น กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 
หมายเหต ุ: ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555  เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555   มีมตอินมุตักิารเลิก
ดําเนินกิจการขายผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสิ ?นเดือนเมษายน 2555 ทําให้ในไตรมาสที, 3/2555 
เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทดงักล่าวแล้ว  

���� ���� 

5. บริษัท สตาร์ แก๊ส จํากดั 
ธุรกิจ : ขายสง่เชื ?อเพลิง 
คณะกรรมการบริษัทมี 3 คน ประกอบด้วย 
1) นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ์ 

- เป็นบริษัทที,นางสาวณิชมน เคารพกิตตวิงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
- นางสาวณิชมน เคารพกิตตวิงศ์ เป็นภรรยาของนายสวุชิา พานิชผล ซึ,งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อย

ละ 4.65  ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที,  25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหน่งในบริษัทเป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ในช่วงปี 2554 และไตรมาสที, 1 ปี 2555 (ปัจจบุนันายสวุชิา พานิช

���� ���� 
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บริษัท/บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกัน (มี=����, ไม่มี=����) 

งวดปี 2554 
สิ &นสุด  31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
สิ &นสุด 31 ธ.ค. 55 

2) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์ 
3) นางสาวสายชล สมัฤทธิจามร 

ผลลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทแล้ว มีผลตั ?งแตว่นัที, 31 
มีนาคม 2555 เป็นต้นไป) 
หมายเหต ุ: ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555  เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555   มีมตอินมุตักิารเลิก
ดําเนินกิจการขายผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสิ ?นเดือนเมษายน 2555 ทําให้ในไตรมาสที, 3/2555 
เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทดงักล่าวแล้ว 

6. บริษัท ออนไลน์แอสเซท็ จํากดั 
ธุรกิจ : บริการข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตและ
จําหน่ายสินค้าเกี,ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริษัทมี 4 คน ประกอบด้วย 
1) นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 
2) นางสาวสมบตัิศิริ บาลี 
3) นายพฒันศกัดิ� เชาวกลุ 
4) นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั 

- เป็นบริษัทที,นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 
- นางสาวสภุาภรณ์ อาหนุยั เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 0.75 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที, 

25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหน่งในบริษัทเป็นผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน และเป็นน้องสาวของนาย
สมโภชน์ อาหนุยั ซึ,งเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที,บริหาร
ของบริษัท 

���� ���� 

7. บริษัท ทพิยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจ : รับประกนัภยัตา่งๆ 
คณะกรรมการบริษัทมี 15 คน ประกอบด้วย 
1) นายสมใจนึก เองตระกลู  
2) นายวรชยั ปิยสนุทราวงษ์  
3) นางพรรณขนิตตา บญุครอง  
4) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์  
5) นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั  
6) นายประสิทธิ� ดํารงชยั  
7) นายวินยั ลํ ?าเลิศ  

- เป็นบริษัทที,นายสมใจนกึ เองตระกลู ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
- นายสมใจนกึ เองตระกลู ดํารงตําแหน่งในบริษัทเป็น ประธานกรรมการ 

���� ���� 
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บริษัท/บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายการระหว่างกัน (มี=����, ไม่มี=����) 

งวดปี 2554 
สิ &นสุด  31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
สิ &นสุด 31 ธ.ค. 55 

8) นายสีมา สีมานนัท์  
9) นางพชัรศิริ เกียรติกําจาย  
10) นางจรี วฒุิสนัติ  
11) นางพรรณี สถาวโรดม  
12) นายสมพร สืบถวิลกลุ  
13) นายมารุต สิมะเสถียร  
14) นางปริศนา ประหารข้าศกึ  
15) นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ 

8. นายสมใจนกึ เองตระกลู - ประธานกรรมการบริษัท ���� ���� 
9. นายสมโภชน์ อาหนุยั - กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที,บริหารของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นใน

บริษัทในสดัส่วนร้อยละ 47.62 ของทนุจดทะเบียนที,ชําระแล้วของบริษัท (ณ วนัที,  25 กรกฎาคม 2555) 
���� ���� 

10. นายสธุรรม ส่งศริิ - กรรมการ  กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.08 ของทนุจดทะเบียนที,ชําระ
แล้วของบริษัท (ณ วนัที,  25 กรกฎาคม 2555) 

���� ���� 

11. นายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ - เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 23.33 ของทนุชําระแล้วของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั 

- ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท สรุชยั (1997) โซล่าร์ จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
- เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 14.70 ของทนุชําระแล้วของบริษัท อีเอ โซล่า จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท อีเอ โซล่า จํากดั 
หมายเหต ุ: ปัจจบุนั คณุสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการในบริษัท สรุชยั (1997) 
จํากดั, บริษัท สรุชยั (1997) โซล่าร์ จํากดั และบริษัท อีเอ โซล่า จํากดั นบัตั ?งแตว่นัที, 3 กนัยายน 2555 เป็น
ต้นไป เนื,องจากนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ได้ขายหุ้นทั ?งหมดให้แก่บริษัทเมื,อวนัที, 20 สิงหาคม 2555 

���� ���� 
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          รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบคุคลที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที,เกิดขึ ?นในรอบบญัชีปี 2554 และงวดบญัชีปี 2555 มีดงันี ? 
 
 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

1. บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จํากดั 
 

- บริษัทขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B4) ให้แก่ลกูค้าทั ?ง 3 ราย 
โดยใช้ต้นทนุราคานํ ?ามนัเฉลี,ยทั ?งสปัดาห์ในการคิดคํานวณ 
ซึ,งโครงสร้างราคาดงักลา่ว ทางกลุม่ลกูค้าซึ,งเป็นบริษัทที,
เกี,ยวข้องกบันายวฒุิเลิศฯ สามารถยอมรับโครงสร้างต้นทนุ
ราคาดงักลา่ว ที,จะรับรู้ความผนัผวนของราคาตลอดทั ?ง
สปัดาห์ได้ (เป็นโครงสร้างต้นทนุราคาที,บริษัทได้รับจาก
ผู้ขายนํ ?ามนัดีเซล (B0) รายหนึ,ง) ทั ?งนี ?โครงสร้างต้นทนุราคา
ที,บริษัทได้รับจากผู้ขายนํ ?ามนัดีเซล (B0) รายอื,นจะมีความ
แตกตา่งกนั โดยรายอื,นจะคิดต้นทนุราคา B0 แบบ Spot 
Rate และการจําหน่ายให้กบัลกูค้าของบริษัท จะขึ ?นอยู่กบั
ระดบัการยอมรับความเสี,ยงของโครงสร้างต้นทนุที,แตกตา่ง
กนั 

- บริษัทมียอดลกูหนี ?การค้าจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?น
งวดบญัชี 

 

135.26 
63.15 

112.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
--- 

(7.59)* 

--- 
--- 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
--- 
--- 

เพื,อเป็นการเพิ,มมลูคา่รายได้และกําไรให้กบับริษัท บริษัทจึงได้เสนอ
ขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B4) ตามโครงสร้างต้นทนุนํ ?ามนัดีเซล 
(B0) ที,บริษัทซื ?อจากผู้ ค้ารายหนึ,ง ซึ,งโครงสร้างต้นทนุดงักลา่วมี
เพียง 3 บริษัทนี ?ที,ยอมรับเงื,อนไขราคาดงักลา่วได้ ซึ,งเป็นราคาที,ต้อง
ยอมรับความผนัผวนจากราคาเฉลี,ยทั ?งสปัดาห์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความ
สมเหตสุมผล 
     อย่างไรก็ตาม ที,ประชมุกรรมการบริหารครั ?งที, 8/2555 เมื,อวนัที, 
16 สิงหาคม 2555 มีการอนมุตัิระงบัการทําธุรกิจขายนํ ?ามนัดีเซล
หมนุเร็วกบับริษัทที,เกี,ยวข้องกบันายวฒุิเลิศจนกวา่จะสามารถหา
มาตรการในการกําหนดราคาเพื,อให้เกิดความเหมาะสมและ
สามารถเปรียบเทียบกบัราคาตลาดได้ เนื,องจากบริษัทยงัไม่
สามารถเปรียบเทียบราคาซื ?อขายกบับริษัทที,เกี,ยวข้องกนักบัราคา
ตลาดได้ จากโครงสร้างต้นทนุนํ ?ามนัดีเซล (B0) ที,แตกตา่งกนั 
    ทั ?งนี ? ที,ปรึกษาทางการเงินได้ตรวจสอบแล้ววา่ การขายสินค้า
ให้แก่บริษัทที,เกี,ยวข้องกบันายวฒุิเลิศข้างต้น มีอตัรากําไรขั ?นต้นไม่
แตกตา่งจากการขายให้แก่ลกูค้ารายอื,น ๆ และในอนาคตบริษัทจะ
ไมข่ายสินค้าให้กบับคุคลที,เกี,ยวข้อง / บริษัทที,เกี,ยวข้อง ในกรณีที,
ไมส่ามารถหาราคาตลาดเพื,อเปรียบเทียบได้ 

2. บริษัท มาลีออยล์ จํากดั 
 
3. บริษัท ท ูพลสั วนั ออยล์ 
จํากดั 
 

  * บริษัท ท ูพลสั วนั ออยล์ จํากดั ได้ซื ?อสินค้าจากบริษัท แตย่งัทําการขนสินค้าออกจากคลงัไมแ่ล้วเสร็จ ปรากฏวา่ เมื,อวนัที, 
26 สิงหาคม 2554 รัฐบาลได้ประกาศชดเชยให้แก่ผู้ ค้านํ ?ามนัทั,วไปที,มีสินค้าคงเหลืออยู่ ณ วนัที, 27 สิงหาคม 2554 ทั ?งในรูป
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

นํ ?ามนัดีเซลพื ?นฐาน (B0) และนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว สง่ผลให้ บริษัท ท ู พลสั วนั ออยล์ จํากดั ซึ,งมีสินค้าคงเหลือ ณ 
วนัที,ดงักลา่ว ได้รับการชดเชยในสว่นนี ? บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการขอเงินชดเชยนํ ?ามนัดงักลา่วแทนบริษัท ท ู พลสั วนั ออยล์ 
จํากดั และทําการตั ?งบญัชี บริษัท ท ูพลสั วนั ออยล์ จํากดั เป็นรายการเจ้าหนี ?อื,นจํานวน 7.59 ล้านบาทจากกรณีดงักลา่วนี ? 

4. บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ 
จํากดั 
 

- บริษัทวา่จ้าง บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จํากดั ให้ขนสง่ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

- บริษัทมียอดเจ้าหนี ?อื,นจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด
บญัชี 

33.59 
 

4.64 

11.04 
 

--- 

เนื,องจากบริษัทไมต่้องการรับความเสี,ยงในเรื,องรถขนสง่ในธุรกิจ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบกบั ธุรกิจ LPG ของบริษัทอยู่
ในช่วงเริ,มต้นและการศกึษาความเป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจ จึง
ไมต่้องการใช้เงินลงทนุสงูในเรื,องรถขนสง่ บริษัทจึงได้วา่จ้าง บริษัท 
อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จํากดั ในการขนสง่แทน โดยบริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบอตัราคา่ขนสง่กบัผู้ รับจ้างรายอื,น พบวา่คา่บริการที,
เสนอมาตํ,ากวา่บริษัทอื,นซึ,งไมไ่ด้เป็นบริษัทที,เกี,ยวข้อง ทั ?งนี ? 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความ
สมเหตสุมผล และมีราคาคา่ขนสง่ตํ,ากวา่ราคาตลาด 
 อย่างไรก็ตาม ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555 
เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมติอนมุตัิการเลิกดําเนินธุรกิจจําหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสิ ?นเดือนเมษายน 2555 เพื,อให้บริษัท
มุง่เน้นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์หลกัเป็นสําคญั 

5. บริษัท สตาร์ แก๊ส 
จ◌ํากดั 
 

- บริษัทจ่ายคา่นายหน้าให้แก่ บริษัท สตาร์ แก๊ส จํากดั ใน
การเป็นตวัแทนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

- บริษัทมียอดเจ้าหนี ?อื,นจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด
บญัชี 

11.86 
 

1.15 

3.39 
 

--- 

เนื,องจากบริษัทไมม่ีความเชี,ยวชาญในธุรกิจขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และไมม่ีบคุลากรที,จะดําเนินการ อีกทั ?งเพื,อหลีกเลี,ยง
ความเสี,ยงเกี,ยวกบัลกูหนี ?การค้า บริษัทจึงตกลงให้ บริษัท สตาร์ 
แก๊ส จ◌ํากดั เป็นตวัแทนขายปลีก และรับประกนัการชําระหนี ?
ทั ?งหมดของลกูหนี ?การค้า ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และผลตอบแทน
ของแตล่ะฝ่ายได้พิจารณาจากความเสี,ยงที,แตล่ะฝ่ายเป็นผู้ รับอย่าง
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

เหมาะสมแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ?งที, 2/2555 
เมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2555 มีมติอนมุตัิการเลิกดําเนินธุรกิจจําหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสิ ?นเดือนเมษายน 2555 เพื,อให้บริษัท
มุง่เน้นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์หลกัเป็นสําคญั 

6. บริษัท ออนไลน์แอสเซท็ 
จํากดั 
 

- บริษัทวา่จ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซท็ จํากดั ในการให้
คําปรึกษา ดแูล แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  
-  ระยะเวลาสญัญา 1 ปี (ตั ?งแต ่1 กนัยายน 2554 ถึง 30 

สิงหาคม 2555) คา่บริการ 25,000 บาทตอ่เดือน  
-  ระยะเวลาสญัญาตั ?งแต ่1 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป 

คา่บริการ 30,000 บาทตอ่เดือน ประกอบด้วย คา่ดแูล 
ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์  

-  บริษัทวา่จ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซท็ จํากดั ในการ
ออกแบบเวบ็ไซต์ของบริษัท 

- บริษัทมียอดเจ้าหนี ?อื,นจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด
บญัชี 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

0.03 

0.32 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 
 

0.03 
 

เนื,องจากบริษัทยงัไมส่ามารถสรรหาบคุลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) เข้ามารับรองการปฏิบตัิงานภายในบริษัทตาม
โครงสร้างองค์กรที,กําหนดไว้ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นในการ
วา่จ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซท็ จํากดั เข้ามาดแูลงานทางด้าน IT ซึ,ง
บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาการวา่จ้างตามอตัราโครงสร้าง
บคุลากรและเงินเดือนที,บริษัทกําหนดไว้ให้กบับคุลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อย่างเหมาะสม และสําหรับการออกแบบ
เวบ็ไซต์ให้กบับริษัทก็มีราคายตุิธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมี
ความจําเป็น มีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์กบัธุรกิจ
ของบริษัท 

7. บริษัท ทิพยประกนัภยั 
จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

- บริษัทมีการทําการประกนัความเสี,ยงภยัทรัพย์สินของ
โรงงานผลิตนํ ?ามนัไบโอดีเซล กบั บริษัท นําสินประกนัภยั 
จํากดั (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที,ใช้เงื,อนไขการประกนัภยั
ร่วม ระหวา่ง บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั (มหาชน)ใน
อตัราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกนัภยั และ บริษัท ทิพย
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 50 ของวงเงิน

0.16 
 
 
 
 
 

0.38 
 
 
 
 
 

เป็นการทําประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัภายนอกที,ไมเ่ป็นบริษัทที,
เกี,ยวข้องกบับริษัทแตม่ีเงื,อนไขการทําประกนัภยัร่วมกบับริษัท
ประกนัภยัที,เป็นบริษัทที,เกี,ยวข้องกนั ซึ,งเป็นไปตามราคาตลาด
โดยทั,วไป นอกจากนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความจําเป็น สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัท มีคา่เบี ?ยประกนัภยัคุ้มคา่ (เพิ,มการประกนัอทุกภยั)  
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอาประกนัภยั  
-  ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่19 สิงหาคม 2554 ถึง 

18 สิงหาคม 2555) โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม 
740.00 ล้านบาท  

-  ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่19 สิงหาคม 2555  ถึง 
19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม 
700.00 ล้านบาท  

- บริษัทมีการทําการประกนัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก
ของโรงงานผลิตนํ ?ามนัไบโอดีเซล กบั บริษัท นําสิน
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที,ใช้เงื,อนไข
การประกนัภยัร่วม ระหวา่ง บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน)ในอตัราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกนัภยั และ 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 50 
ของวงเงินเอาประกนัภยั ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่
19 สิงหาคม 2555  ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอา
ประกนัภยัรวม 20.00 ล้านบาท 

- บริษัทมีคา่เบี ?ยประกนัจ่ายลว่งหน้าจากรายการดงักลา่ว ณ 
วนัสิ ?นงวดบญัชี (ซึ,งคา่เบี ?ยประกนัภยัโรงงานดงักลา่วถกู
บนัทึกเป็นต้นทนุขาย – คา่ใช้จ่ายในการผลิต) 

- บริษัทมีคา่เบี ?ยประกนัค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ 
วนัสิ ?นงวดบญัชี (ซึ,งคา่เบี ?ยประกนัภยัโรงงานดงักลา่วถกู
บนัทึกเป็นต้นทนุขาย – คา่ใช้จ่ายในการผลิต) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.27 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.63 
 
 

1.06 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

 - บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) มีการทําการประกนั
ความเสี,ยงภยัทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์กบั 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที,
ใช้เงื,อนไขการประกนัภยัร่วม ระหวา่ง บริษัท 
ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 70 ของ
วงเงินเอาประกนัภยั และ บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) ในอตัราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกนัภยั 
ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่17 ตลุาคม 2555 ถึง 17 
ตลุาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม 780.00 ล้าน
บาท  

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) มีการทําประกนั 
ภยัพิบตัิของโรงงานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์กบั บริษัท 
ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที,ใช้
เงื,อนไขการประกนัภยัร่วม ระหวา่ง บริษัท ทิพยประกนัภยั 
จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 70 ของวงเงินเอา
ประกนัภยั และ บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ใน
อตัราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกนัภยั ระยะเวลา
ประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่ 17 ตลุาคม 2555 ถึง 17 ตลุาคม 
2556) โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม 100.00 ล้านบาท 

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) มีการทําประกนัภยั 
คุ้มครองทรัพย์สินจากภยัธรรมชาติทั,วไปและภยัพิบตัิ  
สว่นเกินกองทนุของโรงงานไฟฟ้าพลงังแสงอาทิตย์กบั 
บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที,

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการทําประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัที,เกี,ยวข้องกบับริษัท   
ร่วมกบับริษัทภายนอกที,ไมม่ีความเกี,ยวข้องกบับริษัท โดยมีเงื,อนไข
การทํารายการเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั,วไป ซึ,งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความจําเป็น 
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

ใช้เงื,อนไขการประกนัภยัร่วม ระหวา่ง บริษัท 
ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 70 ของ
วงเงินเอาประกนัภยั และ บริษัท นําสินประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) ในอตัราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกนัภยั 
ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี (ตั ?งแต ่17 ตลุาคม 2555 ถึง 17 
ตลุาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวม 100.00 ล้าน
บาท 

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) มีคา่เบี ?ยประกนั    
จ่ายลว่งหน้าจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวดบญัชี (ซึ,ง 
คา่เบี ?ยประกนัภยัดงักลา่วถกูบนัทึกเป็นต้นทนุขาย) 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

2.05 

8. นายสมใจนึก เองตระกลู 
 

- บริษัทวา่จ้างนายสมใจนึก เองตระกลู เป็นที,ปรึกษาพฒันา
ธุรกิจ โดยจ่ายคา่ที,ปรึกษามลูคา่ 100,000 บาทตอ่เดือน 
ระยะเวลาสญัญาดงันี ? 

  - 1 มี.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  - 1 มี.ค. 54 ถึง 28 ก.พ. 55 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  - 1 มี.ค. 55 ถึง 28 ก.พ. 56 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
- บริษัทมีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?น

งวดบญัชี 

1.20 
 
 
 
 
 

--- 
 

1.20 
 
 
 
 
 

--- 
 

เพื,อให้คําปรึกษาในการพฒันาธุรกิจขององค์กร โดยได้มีมติอนมุตัิ
จากที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 
2554 และที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื,อวนัที, 25 
เมษายน 2555 แล้ว นอกจากนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัท 

9. นายสมโภชน์ อาหนุยั 
 
 
 
 

- บริษัทกู้ ยืมเงินจากนายสมโภชน์ อาหนุยั เพื,อใช้เป็น
หลกัประกนัในการคํ ?าประกนัการยื,นข้อเสนอขายไฟฟ้าตอ่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสําหรับการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าพลงังานลมของบริษัทในอนาคต ในรูปตั�วสญัญา
ใช้เงิน ลงวนัที, 2 กมุภาพนัธ์ 2555 จํานวนเงิน 40.00 ล้าน

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 40.00 

ชําระคืน (40.00) 
ยอดปลายงวด --- 

 

การกู้ ยืมดงักลา่วเกิดขึ ?นจากความจําเป็นในการออกหนงัสือคํ ?า
ประกนัเพื,อเป็นหลกัประกนัในการยื,นข้อเสนอการขายไฟฟ้าใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของบริษัท และเป็นแหลง่เงินทนุที,
สามารถจดัหาได้ในระยะเวลาอนัสั ?นเพื,อให้ดําเนินการได้ทนัท่วงที 
โดยมีการพิจารณาอตัราดอกเบี ?ยโดยใช้อตัราดอกเบี ?ย MLR เฉลี,ย



บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  /  รายงานประจําปี 2555 

 87 
 

 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 7.25 ตอ่ปี โดยกําหนดให้
ดําเนินการจ่ายชําระเงินกู้ จํานวนนี ?เมื,อบริษัทได้ดําเนินการ
กู้ ยืมเงินกบัธนาคารแล้วเสร็จ ทั ?งนี ? ณ วนัที, 30 กนัยายน 
2555 บริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ครบทั ?งจํานวนแล้ว 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

 
 
 
 

--- 
--- 

 
 
 
 

0.88 
--- 

ของ 3 ธนาคารใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน), 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และอตัราดอกเบี ?ยใช้คา่เฉลี,ย
ของอตัราดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน 

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหนุยั ในรูปตั�วสญัญาใช้เงิน ลงวนัที, 23 
เมษายน 2555 จํานวน 19 ล้านบาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 
6.50 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเมื,อทวงถาม เพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?ไป
คืนเงินกู้ ให้แก่ บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) 
จํานวน 12 ล้านบาท และเพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี จํานวน 
6.30 ล้านบาท   

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 
 
 
 
 

--- 
--- 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 19.00 

ชําระคืน (19.00) 
ยอดปลายงวด --- 

 
 
 
 
 

0.44 
--- 

เพื,อให้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั นําเงินกู้ ยืมจํานวน 19 ล้านบาทนี ? 
ไปคืนเงินกู้ ให้แก่ บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) จํานวน 
12 ล้านบาท และนําไปให้กู้แก่บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ 
จงัหวดัลพบรุี อีกจํานวน 6.30 ล้านบาท ตามเงื,อนไขของสญัญา
เงินกู้ลงวนัที, 19 เมษายน 2555 ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยมติที,ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลกัการที,จะขอพิจารณาเพื,อขอปรับลดอตัรา
ดอกเบี ?ยจากนายสมโภชน์ อาหนุยั จากเดิมอตัราร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 
เป็นร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ซึ,งตํ,ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของอตัรา
ดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลงัไปนบัตั ?งแตว่นัที,ทํา
การกู้ ยืม ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหนุยั ในรูปตั�วสญัญาใช้เงิน ลงวนัที, 21 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 14.47 

เพื,อให้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั นําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงั
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

พฤษภาคม 2555 จํานวน 14.47 ล้านบาท อตัราดอกเบี ?ย
ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี เพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงั
การผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี กําหนดชําระคืนเมื,อทวง
ถาม 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 
 
 

--- 
--- 

ชําระคืน (14.47) 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

 
0.26 

--- 
 

การผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี จํานวน 14.47 ล้านบาท ตาม
สญัญาเงินกู้ลงวนัที, 15 พฤษภาคม 2555 เพื,อให้การดําเนินงาน
เสร็จทนัตามกําหนดเงื,อนไข ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยมติที,ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลกัการที,จะขอพิจารณาเพื,อขอปรับลดอตัรา
ดอกเบี ?ยจากนายสมโภชน์ อาหนุยั จากเดิมอตัราร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 
เป็นร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ซึ,งตํ,ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของอตัรา
ดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลงัไปนบัตั ?งแตว่นัที,ทํา
การกู้ ยืม ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหนุยั ในรูปตั�วสญัญาใช้เงิน ลงวนัที, 7 มิถนุายน 
2555 จํานวน 2.80 ล้านบาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 6.50 ตอ่
ปี เพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลิต 
8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี กําหนดชําระคืนเมื,อทวงถาม 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

--- 
--- 

 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 2.80 

ชําระคืน (2.80) 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

0.04 
--- 

เพื,อให้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั นําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงั
การผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี จํานวน 2.80 ล้านบาท ตาม
สญัญาเงินกู้ลงวนัที, 7 มิถนุายน 2555 เพื,อให้การดําเนินงานเสร็จ
ทนัตามกําหนด   ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยมติที,ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลกัการที,จะขอพิจารณาเพื,อขอปรับลดอตัรา
ดอกเบี ?ยจากนายสมโภชน์ อาหนุยั จากเดิมอตัราร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 
เป็นร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ซึ,งตํ,ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของอตัรา
ดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลงัไปนบัตั ?งแตว่นัที,ทํา
การกู้ ยืม ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
- บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินจากนาย

สมโภชน์ อาหนุยั ลงวนัที, 21 มิถนุายน 2555 จํานวน 6.60 
ล้านบาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 6.50 ตอ่ปี เพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?
ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี 
กําหนดชําระคืนเมื,อทวงถาม 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

--- 
--- 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 6.60 

ชําระคืน (6.60) 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

0.08 
--- 

เพื,อให้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั นําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงั
การผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี จํานวน 6.60 ล้านบาท ตาม
สญัญาเงินกู้ลงวนัที, 20 มิถนุายน 2555 เพื,อให้การดําเนินงานเสร็จ
ทนัตามกําหนด ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยมติที,ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลกัการที,จะขอพิจารณาเพื,อขอปรับลดอตัรา
ดอกเบี ?ยจากนายสมโภชน์ อาหนุยั จากเดิมอตัราร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 
เป็นร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ซึ,งตํ,ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของอตัรา
ดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลงัไปนบัตั ?งแตว่นัที,ทํา
การกู้ ยืม ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 - บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหนุยั ลงวนัที, 9 กรกฎาคม 2555 จํานวน 2.30 
ล้านบาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 6.50 ตอ่ปี เพื,อนําเงินกู้ ยืมนี ?
ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี 
กําหนดชําระคืนเมื,อทวงถาม 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน --- 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

--- 
--- 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 2.30 

 ชําระคืน (2.30) 
ยอดปลายงวด --- 

 
 

0.02 
--- 

เพื,อให้ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั นําเงินกู้ ยืมนี ?ไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงั
การผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรุี จํานวน 2.30 ล้านบาท ตาม
สญัญาเงินกู้ลงวนัที, 4 กรกฎาคม 2555 เพื,อให้โครงการเสร็จทนั
ตามกําหนด ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล โดยมติที,ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 6/2555 เมื,อวนัที, 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลกัการที,จะขอพิจารณาเพื,อขอปรับลดอตัรา
ดอกเบี ?ยจากนายสมโภชน์ อาหนุยั จากเดิมอตัราร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

เป็นร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ซึ,งตํ,ากวา่อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของอตัรา
ดอกเบี ?ยสถาบนัการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลงัไปนบัตั ?งแตว่นัที,ทํา
การกู้ ยืม ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

10. นายสธุรรม สง่ศิริ 
 

- บริษัทวา่จ้างนายสธุรรม สง่ศิริ เป็นผู้ เชี,ยวชาญด้านการ
พฒันาบคุลากร โดยจ่ายคา่ที,ปรึกษามลูคา่ 75,000บาทตอ่
เดือน ระยะเวลาสญัญา 1 กมุภาพนัธ์ 2554 ถึง 31 
กรกฎาคม 2554 และ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ตลุาคม 
2554  รวมระยะเวลา 9 เดือนสําหรับปี 2554 
   สําหรับปี 2555  บริษัททําสญัญาวา่จ้างนายสธุรรม สง่ศิริ 
เป็นผู้ เชี,ยวชาญด้านการพฒันาบคุลากร โดยจ่ายคา่ที,
ปรึกษามลูคา่ 40,000 บาทตอ่เดือน  ระยะเวลาสญัญา 1 ปี 
(ตั ?งแต ่1 มีนาคม  2555 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2556) ซึ,งตั ?งแต่
วนัที, 31 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทได้บรรจนุายสธุรรม 
สง่ศิริ  เป็นพนกังานบริษัท ซึ,งได้รับคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนในฐานะพนกังาน ทําให้ในปี 2555 ไมม่ีรายการ
ระหวา่งกนัแล้ว 

- บริษัทมีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?น
งวดบญัชี 

0.68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

เพื,อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร โดยได้มีมติอนมุตัิจากที,
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2554 
และที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื,อวนัที, 25 เมษายน 
2555 แล้ว นอกจากนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่
รายการดงักลา่วมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และ
ปัจจบุนับริษัทได้บรรจนุายสธุรรม สง่ศิริ  เป็นพนกังานบริษัทแล้ว
เมื,อเดือนมีนาคม 2555  

11. นายสรุชยั งามสกลุ
รุ่งโรจน์ 
 
 

- บริษัทได้ให้เงินกู้ ยืมแก่ นายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ตาม
สญัญาเงินกู้ลงวนัที, 1 กนัยายน 2554 วงเงิน 60.00 ล้าน
บาท อตัราดอกเบี ?ยร้อยละ 12.00 ตอ่ปี โดยกําหนดครบ
ชําระเงินกู้วนัที, 31สิงหาคม 2565 หรือก่อนหน้า 

ยอดต้นงวด --- 
ให้กู้ เพิ,ม 60.00 
รับชําระคืน --- 

ยอดปลายงวด 60.00 

ยอดต้นงวด 60.00 
ให้กู้ เพิ,ม --- 

รับชําระคืน (60.00) 
ยอดปลายงวด --- 

เนื,องจากก่อนบริษัทดําเนินการเข้าซื ?อกิจการใน บริษัท สรุชยั(1997) 
จํากดั นายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท 
สรุชยั(1997) จํากดั และตามข้อตกลงในการซื ?อขายกิจการ บริษัท
ได้ให้สิทธิแก่กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมที,จะเข้ามาร่วมลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยรับจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างรับจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 
 

- นายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ได้จํานําหุ้นสามญัของ บริษัท อี
เอ โซลา่ จํากดั ที,ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�จํานวน 
294,000 หุ้น ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหนึ,ง เมื,อวนัที, 25 
ตลุาคม 2554 เพื,อคํ ?าประกนัการชําระหนี ?เงินกู้ ยืมสําหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท อีเอ  
โซลา่ จํากดั และจํานําเป็นลําดบัสองให้แก่เงินกู้ ยืมจาก
บริษัทจนกวา่จะได้ชําระหนี ?เตม็จํานวน และยอมมอบสิทธิ
การรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที,จะได้รับจาก บริษัท 
อีเอ โซลา่ จํากดั เพื,อเป็นการชําระหนี ?เงินต้นและดอกเบี ?ย
จนกวา่จะครบมลูคา่ ซึ,งตอ่มาเมื,อวนัที, 20 สิงหาคม 2555  
ได้บริษัทได้ซื ?อหุ้นสามญัจากนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ทั ?ง
จํานวนแล้ว 

2.41 
2.41 

 
 

--- 
  

4.59 
--- 

 
 

--- 
 

30 และผู้ ถือหุ้นเดิมมีความต้องการที,จะลงทนุร่วมกบับริษัท แต่
เนื,องจากมีข้อจํากดัด้านการเงิน จึงได้ขอความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื,อการลงทนุในหุ้นของ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ซึ,งทาง
คณะผู้บริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นวา่ในการดําเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที,จงัหวดัลพบรุี บริษัทจําเป็นที,จะต้องมีผู้
ประสานงานในการดําเนินการเรื,องตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก และที,
ผา่นมานายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทจน
สามารถดําเนินการลลุว่งไปด้วยดี จึงมีความเห็นวา่ในอนาคต
ระหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั ?น หากบริษัทมีคนในพื ?นที,เข้าไป
ช่วยเหลือดแูลในเรื,องตา่งๆ น่าจะช่วยให้สามารถดําเนินการได้
สะดวกราบรื,นมากขึ ?น ประกอบกบัต้องการจะเร่งการก่อสร้างให้
เสร็จโดยเร็ว  หากจําเป็นที,จะต้องรอกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมในการ
ดําเนินการจดัหาเงินมาเพื,อร่วมลงทนุอาจทําให้โครงการไมส่ามารถ
เริ,มต้นได้ตามที,กําหนดไว้ ทั ?งนี ?ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 
2/2254 เมื,อวนัที, 6 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิเงินกู้ ยืมดงักลา่ว
แล้ว นอกจากนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่รายการ
ดงักลา่วมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทย่อย เพื,อให้
บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ได้ตามเงื,อนไขสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน
และมีอตัราดอกเบี ?ยที,ไมต่ํ,ากวา่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทและ
เพื,อเป็นการชดเชยความเสี,ยงในการให้กู้ ยืมของบริษัท 
 รวมทั ?งในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะดแูลมิให้มีการให้กู้ ยืมเงิน
แก่ผู้ ถือหุ้นเพื,อไปลงทนุในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในลกัษณะ
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล งวดปี 2554 
และ ณ 31 ธ.ค. 54 

งวดปี 2555 
และ ณ 31 ธ.ค. 55 

เช่นนี ?อีก 
- บริษัท สรุชยั(1997) จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงินระยะสั ?น

จากนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ เพื,อใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานทั,วไปของ บริษัท สรุชยั(1997) จํากดั โดยไมม่ี
การคิดดอกเบี ?ยระหวา่งกนั 
ทั ?งนี ? บริษัท สรุชยั(1997) จํากดั จะดําเนินการชําระคืนเงินกู้
จํานวนดงักลา่วภายในเดือนธนัวาคม 2555 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 0.24 
ชําระคืน --- 

ยอดปลายงวด 0.24 
 
 

--- 
--- 

ยอดต้นงวด 0.24 
กู้ เพิ,ม 0.01 
ชําระคืน --- 

ยอดปลายงวด 0.25 
 
 

--- 
--- 

เป็นการกู้ ยืมเพื,อใช้จ่ายในการดําเนินงานทั,วไปของบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความ
จําเป็น และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทย่อยเพื,อให้มีเงินหมนุเวียน
เพียงพอ 
 

 - บริษัท สรุชยั (1997) โซลา่ร์ จํากดั (บริษัทย่อย) กู้ ยืมเงิน
ระยะสั ?นจากนายสรุชยั งามสกลุรุ่งโรจน์ อตัราดอกเบี ?ยร้อย
ละ 2.25 ตอ่ปี เพื,อใช้ในการเพิ,มทนุของ บริษัท อีเอ โซลา่ 
จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

- บริษัทมีดอกเบี ?ยจ่ายจากรายการดงักลา่ว 
- บริษัทมีดอกเบี ?ยค้างจ่ายจากรายการดงักลา่ว ณ วนัสิ ?นงวด

บญัชี 

ยอดต้นงวด --- 
กู้ เพิ,ม 30.60 
ชําระคืน --- 

ยอดปลายงวด 30.60 
0.23 
0.23 

ยอดต้นงวด 30.60 
กู้ เพิ,ม --- 

ชําระคืน (30.60) 
ยอดปลายงวด --- 

0.44 
--- 

เพื,อใช้ในการเพิ,มทนุของ บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ให้เป็นไปตาม
เงื,อนไขการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์  ทั ?งนี ? คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
วา่รายการดงักลา่วมีความจําเป็นและป็นประโยชน์ตอ่บริษัทย่อย 
เพื,อให้เป็นไปตามเงื,อนไขในสว่นของทนุตามสญัญาเงินกู้กบั
สถาบนัการเงิน 
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2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2554 เมื,อวนัที, 2 เมษายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความสาํคญักบัการตรวจสอบรายการที,เกี,ยวโยงกนั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบยดึหลกัเกณฑ์วา่รายการที,เกิดขึ ?นและ
ยอมรับได้ต้องอยูใ่นกรอบหลกัเกณฑ์ 3 ประการ ดงันี ? 

1) เป็นรายการที,มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและรายใหญ่ โดยเทา่เทียมกนั 
2) มลูคา่สนิค้า/บริการที,แลกเปลี,ยนอยูใ่นหลกัเกณฑ์ราคาตลาด/มลูคา่ยตุิธรรม 
3) ดําเนินการตามระเบียบที,บริษัทกําหนดและ/หรือได้รับอนมุตัิจากผู้มีอํานาจอนมุตัิ 

สาํหรับการค้าขายสนิค้าของบริษัทกบับริษัทยอ่ยและบริษัทที,เกี,ยวโยงกนัใช้ราคาเช่นเดียวกบัการค้ากบั
บคุคลภายนอกทั,วไป สาํหรับการบริการให้แก่บริษัทยอ่ยก็เป็นราคาที,ตกลงร่วมกนัโดยคํานวณเป็นอตัราคงที,รายเดือนซึ,ง
ยอมรับได้ตามหลกัเกณฑ์ สว่นการให้กู้ยืมเงินใช้อตัราดอกเบี ?ยเฉลี,ยของธนาคารพาณิชย์แหง่ใหญ่เป็นเกณฑ์ 

 
3. มาตรการหรือขั &นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 
 บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การพิจารณารายการตา่ง ๆ อยา่งโปร่งใส และประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นสาํคญั ดงันั ?นจึงให้
ความสาํคญัตอ่การป้องกนัรายการที,อาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการที,เกี,ยวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั 
โดยมีหลกัเกณฑ์ที,สาํคญัในการพิจารณาอนมุตัิรายการที,เกี,ยวโยงกนั ดงันี ? 

- หลกัเกณฑ์ความจําเป็นในการเข้าทํารายการจะต้องเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
โดยจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ รวมถึงข้อบงัคบั ประกาศ คําสั,ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัเกณฑ์ราคายตุิธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที,ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนมุตัิวา่
มีเงื,อนไขตา่ง ๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกบัราคาที,เกิดขึ ?นกบั
บคุคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ให้พิจารณาอนมุตัิรายการตามความเหมาะสม ในกรณีที,คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการที,เกี,ยวโยงกนัที,เกิดขึ ?น จะให้บริษัทจดัให้มีผู้ เชี,ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี,ยวกบัรายการที,เกี,ยวโยงกนัดงักลา่ว เพื,อนําไปประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ซึ,งผู้ ที,อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสยีในการทํารายการที,เกี,ยวโยงกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิ
ทํารายการ กรณีที,รายการที,เกี,ยวโยงกนัมีมลูคา่ไมส่งูและไมส่ามารถสบืราคาได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาจากความคุ้มคา่ของรายการที,เกิดขึ ?น 

 
4. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอดีตที,ผา่นมา บริษัทมีการทํารายการระหวา่งกนับางรายการที,บริษัทไมส่ามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ เช่น 
การเสนอขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วให้กบับริษัทที,เกี,ยวข้องกนั ตามโครงสร้างต้นทนุนํ ?ามนัดีเซล (B0) ที,บริษัทซื ?อจากผู้ ค้าราย
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หนึ,ง ซึ,งโครงสร้างต้นทนุดงักลา่วมีเพียงบริษัทที,เกี,ยวข้องกนันี ?ที,ยอมรับเงื,อนไขราคาดงักลา่วได้ โดยเป็นราคาที,ต้องยอมรับ
ความผนัผวนจากราคาเฉลี,ยทั ?งสปัดาห์ และแตกต่างจากลกูค้ารายอื,น ๆ ของบริษัท ทําให้บริษัทไม่สามารถเสนอราคา
เปรียบเทียบได้ แต่บริษัทได้ใช้แนวทางในการพิจารณาเรื,องความเสี,ยงและผลตอบแทนที,ได้รับมาใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณาแทน อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทได้ยึดแนวทางการทํารายการที,เกี,ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการพิจารณาการทํารายการระหว่างกนัแล้ว  ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเห็นควรที,จะหยุดการทําธุรกรรมการซื ?อขายนํ ?ามนัดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที,เกี,ยวข้องกนัดงักล่าว เนื,องจากไม่
สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ โดยในปี 2555 บริษัทไมม่ีการซื ?อขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วกบับริษัทที,เกี,ยวข้องกนัดงักลา่ว
แล้ว และในอนาคตบริษัทจะไม่ขายสินค้าให้กบับคุคลที,เกี,ยวข้อง / บริษัทที,เกี,ยวข้อง ในกรณีที,ไม่สามารถหาราคาตลาด
เพื,อเปรียบเทียบได้ 

เมื,อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงข้อบงัคบั 
ประกาศ คําสั,ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี,ยวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการที,เกี,ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยซึ,งสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย รวมทั ?งปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานบญัชีที,กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีเกี,ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 

ทั ?งนี ? หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย เกิดขึ ?นกบับคุคลที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี,ยวกบัความจําเป็นของการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั ?น โดยพิจารณาดเูงื,อนไขตา่งๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที,เกิดขึ ?นกบับคุคลภายนอก ในกรณีที,
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที,อาจเกิดขึ ?น บริษัทจะดําเนินการให้
ผู้ เชี,ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือสาํนกังานกฎหมาย เป็นผู้ให้ความเห็นเกี,ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว
เพื,อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี 
ทั ?งนี ? บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที,ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท 
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1. งบการเงนิ  
 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบญัชีปี 2553 สิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2553 
ตรวจสอบโดย “สาํนกังาน ปีติเสวี” ซึ,งมีนายเสวี  วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที, 2219  เป็นผู้สอบบญัชี 

ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที,รับรองทั,วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถกูต้องตามที,
ควรในสาระสําคัญตามหลกัการบญัชีที,รับรองทั,วไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื,อนไข ผู้ สอบบญัชีได้ให้
ข้อสงัเกต ดงันี ? 

ในปี 2553 บริษัทได้เปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี,ยวการตีราคาสนิค้าคงเหลอื จากวิธีถวัเฉลี,ยถ่วงนํ ?าหนกั มา
เป็น วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน เนื,องจากผู้บริหารบริษัทเห็นวา่วิธีการคํานวณราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืด้วยวิธีเข้าก่อน-ออก
ก่อน เหมาะสมตอ่ธุรกิจของบริษัทที,มีความผนัผวนในราคาสนิค้าคอ่นข้างสงูมากกวา่วิธีถวัเฉลี,ยถ่วงนํ ?าหนกัเดิม การ
เปลี,ยนแปลงดงักลา่วเพื,อให้มลูคา่สนิค้าคงเหลอืสะท้อนข้อมลูที,แท้จริงสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที,
เปลี,ยนแปลง การเปลี,ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว มีผลให้มลูคา่สนิค้าคงเหลอืปลายงวดเพิ,มขึ ?น และต้นทนุขายใน
งบกําไรขาดทนุลดลงด้วยจํานวน 2.31 ล้านบาทเทา่กนั ซึ,งสง่ผลให้กําไรสทุธิในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสาํหรับ
ปีสิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2553 เพิ,มขึ ?นจํานวน 2.31 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 

 

 
หนว่ย : บาท 

วิธีถวัเฉลี,ยถ่วงนํ ?าหนกั วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
ผลตา่งมลูคา่สนิค้า 

เพิ,มขึ ?น (ลดลง) 
สนิค้าคงเหลอื    
   วตัถดุิบ 63,027,838.78 63,823,363.81 795,525.03 
   สนิค้าระหวา่งผลติ 69,092,402.72 70,254,574.79 1,162,172.07 
   สนิค้าสาํเร็จรูป 25,556,008.41 25,910,726.64 354,718.23 
   วสัดสุิ ?นเปลอืง 1,449,562.87 1,450,026.40 463.53 

รวม 159,125,812.78 161,438,691.64 2,312,878.86 

 
นอกจากนี ? บริษัทยงัได้ปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับปีสิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2552 ที,บนัทกึไว้สงูกวา่

ภาษีที,จ่ายชําระจริงจํานวน 3.60 ล้านบาท เนื,องจากบริษัทตดัสนิใจใช้สทิธิประโยชน์ตามที,ได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายหลงัจากที,ได้ออกงบการเงินแล้ว การปรับปรุงดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่งบดลุในงบ
การเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2552 โดยทําให้หนี ?สนิภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายลดลงจํานวน 
3.60 ล้านบาท กําไรสะสมเพิ,มขึ ?นจํานวน 3.60 ล้านบาท (กําไรตอ่หุ้นพื ?นฐานเพิ,มขึ ?น 0.001 บาทตอ่หุ้น) ซึ,งผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นวา่รายการปรับปรุงนั ?นมีความเหมาะสมและบริษัทได้ปรับปรุงรายการโดยถกูต้องแล้ว 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบญัชีปี 2554 สิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2554 
ตรวจสอบโดย “สาํนกังาน ปีติเสวี” ซึ,งมีนางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที, 4712  เป็นผู้สอบ

บญัชีที,ได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที,รับรอง
ทั,วไป ผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ถกูต้องตามที,ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที,รับรองทั,วไป โดยบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีที,ออกใหมซ่ึ,งออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯที,
กําหนดให้ถือปฏิบตัิกบั   งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือหลงัวนัที, 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื,อ
จดัทําและนําเสนอในงบการเงิน ทั ?งนี ? งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2553 ที,
นํามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหมเ่พื,อให้สอดคล้องกบังบการเงินสาํหรับปีสิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2554 
แล้ว 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบญัชีปี 2555 สิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 

ตรวจสอบโดย “สาํนกังาน ปีติเสวี” ซึ,งมีนางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที, 4712  เป็นผู้สอบ
บญัชีที,ได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที,รับรอง
ทั,วไป  โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทเห็นวา่ งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 ถกูต้องตามที,ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

สิ &นสุด 31 ธ.ค. 53 สิ &นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ &นสุด 31 ธ.ค. 55 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63.34  5.91% 181.30  10.51% 67.34  2.64% 
ลกูหนี ?การค้า– สทุธิ 302.73  28.26% 177.84  10.31% 158.23  6.22% 
ลกูหนี ?อื,น 11.85  1.11% 43.31  2.51% 7.91  0.31% 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั ?นแก่บคุคลและบริษัทอื,น -  - 10.63  0.62% 4.40  0.17% 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 161.19  15.05% 178.54  10.35% 161.13  6.33% 
เงินชดเชยจากกองทนุนํ ?ามนัเชื ?อเพลิงค้างรับ 10.20  0.95% 7.82  0.45% 0.22  0.01% 
เงินทดรองจ่ายคา่ซื ?อที,ดิน/1 -  - 13.79  0.80% 17.05  0.67% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื,น - สทุธิ 0.59  0.06% 11.38  0.66% 50.54  1.99% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 549.90  51.34% 624.61  36.21% 466.82  18.34% 
เงินฝากธนาคารที,ติดภาระคํ ?าประกนั 55.65  5.20% 56.10  3.25% 112.11  4.41% 
เงินจ่ายลว่งหน้าเพื,อซื ?อเงินลงทนุในบริษัทย่อย/2 - - - - 0.00 0.00% 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและบริษัทที,เกี,ยวข้องกนั -  - 60.00  3.48% -  - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคคลอื,น -  - 4.01  0.23% -  - 
ที,ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 464.80  43.39% 927.73  53.79% 1,896.29  74.51% 
สิทธิการใช้ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี/3 - - - - 14.73 0.58% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ - - 42.46  2.46% 42.11  1.65% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื,น-สทุธิ 0.75  0.07% 9.97  0.58% 13.00  0.51% 
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รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 521.20  48.66% 1,100.27  63.79% 2,078.24  81.66% 
สนิทรัพย์รวม 1,071.10  100.00% 1,724.88  100.00% 2,545.06  100.00% 

เงินกู้ ยืมระยะสั ?นสถาบนัการเงิน 180.67  16.87% 178.36  10.34% 445.43  17.50% 
เจ้าหนี ?การค้า    125.91  11.76% 102.21  5.93% 47.45  1.86% 
เจ้าหนี ?อื,น 3.50  0.33% 32.92  1.91% 18.76  0.74% 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที,ครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 46.69  4.36% 52.53  3.05% 114.62  4.50% 
หนี ?สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินที,ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ,งปี - - 0.23  0.01% 1.36  0.05% 
เจ้าหนี ?ตามสญัญาแฟคตอริ,ง 80.80  7.54% -   - -   - 
เงินกู้ ยืมระยะสั ?นจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั - - 30.60  1.77% -   - 
เจ้าหนี ?คา่ทรัพย์สิน 9.67  0.90% 65.80  3.81% 54.16  2.13% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 1.37  0.13% - - - - 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย - - - - - - 
เงินมดัจํารับลว่งหน้าคา่สินค้า 15.67  1.46% 29.15  1.69% 0.13  0.005% 
เงินประกนัผลงานก่อสร้าง/4 - - - - 73.11  2.87% 
หนี ?สินหมนุเวียนอื,น 25.92  2.42% 33.00  1.91% 12.47 0.49% 

รวมหนี ?สินหมนุเวียน 490.20  45.77% 524.80  30.43% 767.49  30.16% 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั - - 0.24  0.01% - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 42.87  4.00% 181.44  10.52% 631.71  24.82% 
หนี ?สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินสทุธิ - - 0.66  0.04% 2.93  0.11% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -   - 0.82  0.05% 1.11  0.04% 

รวมหนี ?สินไมห่มนุเวียน 42.87  4.00% 183.16  10.62% 635.75  24.98% 
รวมหนี &สนิ 533.07  49.77% 707.96  41.04% 1,403.24  55.14% 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน) (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

สิ &นสุด 31 ธ.ค. 53 สิ &นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ &นสุด 31 ธ.ค.55 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทนุจดทะเบียน /5 360.00  33.61% 360.00  20.87% 373.00  14.66% 
ทนุที,ออกและเรียกชําระแล้ว/5 279.38  26.08% 305.00  17.68% 317.00  12.46% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 219.42  20.49% 578.10  33.52% 746.10  29.32% 
กําไรสะสม             
   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 6.80  0.63% 12.40  0.72% 17.70  0.70% 
   ยงัไมจ่ดัสรร 32.42  3.03% 89.37  5.18% 105.72  4.15% 
องค์ประกอบอื,นของสว่นของผู้ ถือหุ้น -   - - - (46.94) (1.84%) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 538.02  50.23% 984.87  57.10% 1,139.58  44.78% 
สว่นได้เสียที,ไมมี่อํานาจควบคมุ 0.01  0.00% 32.03  1.86% 2.24  0.09% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 538.03  50.23% 1,016.90  58.95% 1,141.82  44.86% 
รวมหนี &สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,071.10  100.00% 1,724.88  100.00% 2,545.06  100.00% 

หมายเหต ุ: 
/1 : - เงินทดรองจ่ายคา่ซื ?อที,ดนิ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่ที,ดนิตามสญัญาจะซื ?อจะขายที,ดนิในจงัหวดั

นครสวรรค์ จงัหวดัลําปาง และจงัหวดัพิษณโุลก  โดยที,ดนิดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพื,อก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

/2 : - เมื,อวนัที, 11 กนัยายน 2555 บริษัทได้ดําเนินการซื ?อหุ้นสามญัของบริษัท เทพสถิต วนิด์ฟาร์ม จํากดั ซึ,งมีทนุจดทะเบียนและทนุ
ที,ชําระแล้ว 2,000,000 บาท ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เพื,อลงทนุในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ขนาดกําลงัการผลิต 90 เมกะ
วตัต์  จงัหวดัชยัภมูิ โดยได้ซื ?อหุ้นในกิจการดงักล่าวในราคา 1 บาท ตามสญัญาซื ?อขายหุ้น (Shares Sale and Purchase 
Agreement) กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ ลงวนัที, 20 กรกฎาคม 2555  เพื,อลงทนุในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เทพสถิต วนิด์ฟาร์ม 
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ขนาดกําลงัการผลิต 90 เมกะวตัต์  ซึ,งตั ?งอยู่ที,จงัหวดัชยัภมูิ โดยมีเงื,อนไขวา่บริษัทสามารถซื ?อหุ้นในกิจการดงักล่าวในราคา 1 
บาท (Purchase Price) และมีเงื,อนไขการจ่ายคา่หุ้นเพิ,มเตมิ(Revised Purchase Price)  ตามสญัญา 

/3 :    สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี เกิดขึ ?นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เม
กะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ ของบริษัท อีเอ โซล่า จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

/4 : - เงินประกนัผลงานก่อสร้าง ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 เป็นเงินประกนัผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลิต 8 
เมกะวตัต์ จ.ลพบรีุ จากผู้ รับเหมารายหนึ,ง โดยมีกําหนดจ่ายคืนพร้อมคา่งวดงานงวดสดุท้ายภายในไตรมาส 1 ปี 2556 

/5 : - ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้เรียกชําระคา่หุ้นจํานวน 293,800,000 หุ้น (มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ประกอบด้วย ส่วน
ที,เสนอขายหุ้นตอ่บคุคลในวงจํากดัจํานวน 243,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (มีส่วนเกินมลูคา่หุ้น หุ้นละ 0.90 บาท) 
และส่วนที,เสนอขายตอ่ผู้บริหารบริษัทจํานวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินคา่หุ้นทั ?งสิ ?น 
248,800,000 บาท บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นดงักล่าวครบทั ?งจํานวนแล้วในเดือนมีนาคม 2553 

/5 - ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2553 มีมตจิดัสรรหุ้นเพิ,มทนุส่วนที,เหลือจากการจองซื ?อครั ?งก่อน
จํานวน 256,200,000 หุ้น โดยแบง่เป็นการเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นใหม่ใน
ราคาหุ้นละ 1.20 บาท มีกําหนดเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 ปี (วนัที, 26 เมษายน 2554)  ทั ?งนี ? ได้กําหนดห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้น
เดมิที,ทําการซื ?อหุ้นจากการจดัสรรหุ้นเพิ,มทนุในครั ?งนี ?ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท จําหน่ายหุ้นที,ซื ?อมาเป็นเวลา 6 เดือน 

/5 - ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2554 ได้มีมตใิห้ดําเนินการขยายระยะเวลาขายหุ้นเพิ,มทนุส่วนที,
ยงัไม่รับการจดัสรรจํานวน 256,200,000 หุ้น ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่น้อยกวา่ที,เคยอนมุตัไิว้ 
ทั ?งนี ?ในเดือนมิถนุายน 2554 บริษัทได้ดําเนินการขายหุ้นดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิและผู้ ถือหุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท 
(มีส่วนเกินมลูคา่หุ้น หุ้นละ 1.40 บาท) รวมเป็นเงินคา่หุ้นทั ?งสิ ?น 384,300,000 บาท บริษัทรับชําระคา่หุ้นดงักล่าวครบทั ?ง
จํานวนแล้วในเดือนมิถนุายน 2554 

/5 - ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื,อวนัที, 25 เมษายน 2555 ได้มีมตอินมุตักิารลดทนุจดทะเบียนโดยวธีิตดัหุ้นจด
ทะเบียนที,ยงัมิได้นําออกจําหน่าย ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนลดลงจาก 360,000,000 บาท เหลือ 305,000,000 บาท และมีมติ
อนมุตักิารเพิ,มทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 305,000,000 บาท เป็น 373,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ,มทนุจํานวน 
680,000,000 หุ้น มลูคา่ที,ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทนุเพื,อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Rights 
Offering : RO) จํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นดงักล่าวครบทั ?งจํานวนแล้ว ส่งผล
ให้ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุชําระแล้วเทา่กบั 317,000,000 บาท หุ้นสามญัเพิ,มทนุส่วนที,เหลือจํานวน 
560,000,000 หุ้น จดัสรรเพื,อเสนอขายให้แก่ประชาชนครั ?งแรก (Initial Public Offering : IPO)  
 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้า - สทุธิ       
     รายได้จากการขายนํ ?ามนัไบโอดีเซล 1,851.55  70.54% 3,113.90  57.41% 3,133.03  70.19% 
     รายได้จากการขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 583.45  22.23% 1,149.62  21.20% 808.08  18.10% 
     รายได้จากการขายกลีเซอรีนบริสทุธิ� 67.70  2.58% 78.60  1.45% 17.54  0.39% 
     รายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว/1 117.14  4.46% 1,055.85  19.47% 366.28  8.21% 
     รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์/2 - - - - 10.61 0.24% 
     รายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า/2 - - - - 23.92 0.54% 
     รายได้จากการขายวตัถดุบิและผลพลอยได้/3 4.98  0.19% 26.01  0.48% 98.27 2.20% 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 2,624.82  100.00% 5,423.98  100.00% 4,457.73  99.86% 
รายได้จากการให้บริการ/4 - - -  - 6.18  0.14% 

รวมรายได้ 2,624.82  100.00% 5,423.98  100.00% 4,463.91  100.00% 
ต้นทนุขาย 2,504.05  95.40% 5,192.51  95.73% 4,199.71  94.08% 
ต้นทนุบริการ/4 -  - -  - 5.83 0.13% 

รวมต้นทุนขายและบริการ 2,504.05  95.40% 5,192.51  95.73% 4,205.54  94.21% 
กําไรขั &นต้น 120.77  4.60% 231.47  4.27% 258.37  5.79% 

รายได้อื,น/5 2.91  0.11% 7.34  0.14% 15.07 0.34% 
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 123.68  4.71% 238.81  4.40% 273.44  6.13% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 38.68  1.47% 104.02  1.92% 60.05  1.35% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 41.64  1.59% 56.09  1.03% 76.81  1.72% 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 43.36  1.65% 78.70  1.45% 136.58  3.06% 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุทางการเงิน 15.03  0.57% 17.58  0.32% 29.43  0.66% 
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 28.33  1.08% 61.12  1.13% 107.15  2.40% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1.42  0.05% -  - 0.05  0.00% 
กําไรสุทธิสําหรับปี 26.91  1.03% 61.12  1.13% 107.10  2.40% 

กําไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื,น -  - -  - - - 
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 26.91  1.03% 61.12  1.13% 107.10  2.40% 

การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวม             
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 26.91  1.03% 63.01  1.16% 107.05  2.40% 
ส่วนที,เป็นของส่วนได้เสียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -    (1.89)   (0.05)   
กําไรต่อหุ้นขั &นพื &นฐาน (บาท/หุ้น) /6 0.01    0.02    0.03   
มลูคา่หุ้นสามญัที,ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10    0.10    0.10   
จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 2,793.80    3,050.00    3,170.00    
ปรับปรุงกําไรสทุธิเป็นข้อมลูเตม็ปี (Annualize) และคํานวณการปรับฐานจํานวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO (Fully Dilute)  
กําไรต่อหุ้น-Fully Dilute (บาท/หุ้น)/7     0.02   
มลูคา่หุ้นสามญัที,ตราไว้ (บาท/หุ้น)     0.03   
จํานวนหุ้นสามญั-หลงัเสนอขาย IPO (ล้านหุ้น)     3,730.00   

หมายเหต ุ: 
/1 : บริษัทเริ,มมีรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในไตรมาสที, 3 ปี 2553 และได้หยดุดําเนินธุรกิจแล้วในเดือนเมษายน 2555 

เพื,อให้บริษัทมุ่งเน้นการจําหน่ายไบโอดีเซล ซึ,งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสําคญั 
/2: บริษัทเริ,มมีรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในไตรมาสที, 4 ปี 2555 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ ของบริษัท อีเอ โซล่า จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และมี
รายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า(Adder) จากโครงการดงักล่าวในอตัรา  8  บาท  ตอ่กิโลวตัต์    เป็นระยะเวลา 10 ปี
นบัตั ?งแตว่นัเริ,มต้นซื ?อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วย  

/3 : รายได้จากการขายวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์พลอยได้ ประกอบด้วย รายได้จากการขายนํ ?ามนัปาล์ม กลีเซอรีนดบิ (Crude 
Glycerine) และกรดไขมนั (Free Fatty Acid) 

/4 : รายได้จากการให้บริการและต้นทนุบริการเกิดขึ ?นในไตรมาสที, 1 ปี 2555 จํานวน 6.18 ล้านบาท เป็นรายได้บริการและต้นทนุ
บริการงวดสดุท้ายจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายได้ที,
เกิดขึ ?นเป็นไปตามสญัญาจ้างการปรับปรุงโรงเรียนแหง่หนึ,งในปี 2553 ที,เกิดขึ ?นก่อนวนัที,บริษัทเข้าดําเนินการซื ?อหุ้นสามญัใน
บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั และจะไม่มีรายได้จากการให้บริการและต้นทนุบริการนี ?เกิดขึ ?นอีกในอนาคต 

/5 : รายได้อื,น  ได้แก่ กําไรจากอตัราแลกเปลี,ยน กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน รายได้ดอกเบี ?ยรับ และรายได้จากการขายเศษวสัด ุ 
เป็นต้น 

/6 : กําไรตอ่หุ้นขั ?นพื ?นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิส่วนที,เป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ ?าหนกัของ 
หุ้นสามญัที,ออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างปี 

/7 : กําไรตอ่หุ้น-Fully Dilute คํานวณโดยการหารกําไรสทุธิส่วนที,เป็นของบริษัทใหญ่งวดปี 2555 สิ ?นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2555 
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัทั ?งหมดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ,มทนุตอ่ประชาชนแล้ว  

 
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 
 งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ8 จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 
รายการปรับกระทบ กําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คา่เสื,อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี 
คา่ตดัจําหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า 
คา่ตดัจําหน่ายสิทธิในสญัญาซื ?อขายไฟฟ้า 
กลบัรายการหนี ?สงสยัจะสญู 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
28.33 

 
48.71 

- 
- 
- 
- 

 
61.13 

 
50.90 

- 
- 
- 

0.36 

 
107.15 

 
61.35 
0.12 
0.35 

(1.42) 
0.29 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

คา่เผื,อ/(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการลดราคาสินค้าและสินค้าที,เคลื,อนไหวช้า 
ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 
กลบัรายการคา่เผื,อหนี ?สงสยัจะสญู 
ต้นทนุทางการเงิน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี &สินดาํเนินงาน 
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ &น) ลดลง 
 ลกูหนี ?การค้าและลกูหนี ?อื,น 
 สินค้าคงเหลือ 
 เงินชดเชยจากกองทนุนํ ?ามนัเชื ?อเพลิงค้างรับ 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื,น 
 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื,น 
หนี &สินดาํเนินงาน (เพิ�มขึ &น) ลดลง 

เจ้าหนี ?การค้าและเจ้าหนี ?อื,น 
เจ้าหนี ?คา่ทรัพย์สิน 
เงินมดัจํารับล่วงหน้าคา่สินค้า 
เงินประกนัผลงานก่อสร้าง  
หนี ?สินหมนุเวียนอื,น 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 
 จ่ายดอกเบี ?ย 
 จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคล 

(1.15) 
- 
- 
- 

15.03 
90.92 

 
 

(178.66) 
(58.46) 
(10.11) 
(1.61) 

0.00 
 

100.07 
 (29.04) 

14.76 
- 

25.34 
(46.76) 
(15.62) 
(0.21) 

(0.25) 
0.01 

- 
- 

17.58 
129.74 

 
 

96.04 
(17.10) 

2.39 
(9.32) 

 (9.23) 
 

5.49 
 (9.67) 
13.48 

- 
6.78 

208.61 
(17.35) 
(2.82) 

- 
0.02 

(0.16) 
(1.00) 
23.86 

190.56 
 
 

56.44 
17.42 
7.59 

(38.88) 
(2.03) 

 
(68.93) 
(18.71) 

 (29.02) 
73.11 

(20.75) 
166.79 
(23.52) 
(0.33) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (62.59) 188.43 142.94 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 

เงินฝากประจําที,ตดิภาระคํ ?าประกนั 
จ่ายเงินล่วงหน้าเพื,อซื ?อเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
เงินลงทนุระยะยาวอื,น 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั ?นแก่บคุคลอื,น 
รับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะสั ?นแก่บคุคลอื,น 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลอื,นที,เกี,ยวข้องกนั 
รับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทที,เกี,ยวข้องกนั 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลอื,น 
ซื ?อเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
เงินสดรับจากผู้ มีส่วนเสียได้เสียแตไ่ม่มีอํานาจควบคมุบริษัทย่อยจากการ
ลงทนุเพิ,มในบริษัทย่อย 
เงินทดรองจ่ายคา่ซื ?อที,ดนิ 
ซื ?ออสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทนุ 
ซื ?อสินทรัพย์ถาวร 
ซื ?อสิทธิการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า 
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 

 
(0.37) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

(48.39) 
- 

0.12 

 
(0.44) 

- 
0.38 

(10.63) 
- 

(60.00) 
- 

(4.01) 
(50.25) 

 
33.91 

 (13.79) 
- 

(439.51) 
- 
- 

 
(56.01) 

0.00 
- 

(123.06) 
133.30 

- 
60.00 

- 
 (75.35) 

 
- 

(3.26) 
(107.57) 
(913.92) 
(14.86) 

0.64 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (48.64) (544.34) (1,100.09) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินกู้ ยืมระยะสั ?นจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ ?น(ลดลง) 
 

4.54 
 

(2.31) 
 

267.07 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม / ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เจ้าหนี ?ตามสญัญาแฟคเตอริ,งเพิ,มขึ ?น(ลดลง) 
รับเงินกู้ ยืมระยะสั ?นจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั ?นจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั 
รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที,เกี,ยวข้องกนั 
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ่ายเงินปันผล 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 
เงินสดรับจากส่วนเกินมลูคา่หุ้น 

80.80 
- 

(54.00) 
- 
- 
- 

(34.18) 
 (75.00) 

29.38 
219.42 

(80.80) 
30.60 

- 
183.18 

0.24 
(2.57) 

(38.77) 
- 

25.62 
358.68 

- 
85.17 

(115.77) 
564.89 

0.01 
(0.25) 

(52.53) 
 (85.40) 

12.00 
168.00 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 170.97 473.87 843.19 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ &น (ลดลง) – สุทธิ 59.73 117.96 (113.96) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 3.61 63.34 181.30 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ &นงวด 63.34 181.30 67.34 
 
 (ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ   ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า         1.12          1.19  0.61  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า         0.75          0.68                0.29 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า        (0.15)         0.37                0.22  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ?การค้า เท่า       12.21        22.57              26.57  

ระยะเวลาเก็บหนี ?เฉลี,ย วนั       29.48        15.95              13.55  

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า       19.06        30.57              24.73  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี,ย วนั       18.89        11.78              14.56  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ? เท่า       33.65        45.52              56.12  

ระยะเวลาชําระหนี ? วนั       10.70          7.91  6.41 

Cash cycle วนั       37.67        19.82  21.69  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขั ?นต้น % 4.60% 4.27% 5.79% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 1.65% 1.45% 3.06% 

อตัรากําไรอื,น % 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % -144.36% 239.40% 104.66% 

อตัรากําไรสทุธิ % 1.03% 1.16% 2.40% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 6.15% 8.28% 10.08% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.95% 4.51% 5.01% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ   ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 14.63% 14.05% 10.63% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า         2.88          3.88                2.09 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนี ?สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า         0.99          0.72  1.23  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี ?ย เท่า        (3.07)       11.72  5.86 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis เท่า         0.40         0.38             0.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผล/1 % 100.50% 92.60% 34.84% 

หมายเหตุ : 
/1 : - ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2553 มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากกําไรสะสม ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2552 

ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั ?งสิ ?น 75,000,000 บาท (เป็นการจา่ยปันผลจากกําไรสะสมสว่นที,ได้รับ BOI จํานวน 5,400,000 
บาท และสว่นที,ไมไ่ด้รับ BOI จํานวน 69,600,000 บาท) 

 - ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื,อวนัที, 25 เมษายน 2555 มีมติจา่ยปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.028 บาท คิดเป็นเงินปัน
ผลจา่ยทั ?งสิ ?นจํานวน 85,400,000 บาท โดยแบง่เป็นการจา่ยจากผลการดําเนินงานปี 2553 จํานวนเงิน 27,048,913.27 บาท และจากผล
การดําเนินงานปี 2554 จํานวนเงิน 58,351,086.73 บาท (เป็นการจา่ยปันผลจากกําไรสะสมสว่นที,ได้รับ BOI จํานวน 74,250,437.95 
บาท และ กําไรสะสมสว่นที,ไมไ่ด้รับ BOI จํานวน 11,149,562.05 บาท) 

     -  ที,ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ?งที, 1/2556 เมื,อวนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท คิด
เป็นจํานวนเงินปันผลจา่ยทั ?งสิ ?นจํานวน 37,300,000 บาท ทั ?งนี ? การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วได้ จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที,
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ที,จะมีขึ ?นในวนัที, 19 เมษายน 2556 ด้วย 

 
 
2. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
2.1 ผลการดาํเนินงาน 

 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B2,B3,B4,B5) กลเีซอรีนบริสทุธิ� 
วตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)  โดยสาํหรับธุรกิจจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว บริษัทได้เริ,ม
ธุรกิจในไตรมาสที, 3 ของปี 2553 และได้หยดุดําเนินธุรกิจแล้วในเดือนเมษายน ปี 2555 เพื,อให้บริษัทมุง่เน้นการ
จําหนา่ยไบโอดีเซล ซึ,งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทเป็นสาํคญั  

สาํหรับภาพรวมของอตุสาหกรรมในช่วง 3 ปีที,ผา่นมา อตุสาหกรรมไบโอดีเซลมีแนวโน้มการแขง่ขนัที,รุนแรง และ
ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอ้างอิงกบันโยบายรัฐ โดยในปี 2553 ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลยงัคงผนัผวน และมีผู้ผลิต
รายใหญ่เข้ามาในตลาดมากขึ ?น ส่งผลให้อุปทานในตลาดสงูขึ ?น และมีการแข่งขนัด้านราคาเพิ,มมากขึ ?น นอกจากนี ?
ในช่วงไตรมาสที, 4 ของปี 2553 เกิดภาวะผลผลิตนํ ?ามนัปาล์มตกตํ,าเนื,องจากเหตุการณ์อุทกภยัในภาคใต้ ผลผลิตที,
ออกสู่ตลาดมีน้อยกว่าที,คาดการณ์ไว้ ทําให้สต๊อคสาํรองของนํ ?ามนัปาล์มลดลงอย่างมากในปลายปี 2553 
 ในปี 2554 มีการเปลี,ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลในการสนบัสนนุไบโอดีเซลเนื,องจากนํ ?ามนัปาล์มที,ใช้ในการ
บริโภคขาดแคลน ไมเ่พียงพอตอ่การจําหนา่ยในประเทศและมีราคาสงูขึ ?น นอกจากนี ? รัฐบาลมีการยกเลกิการสนบัสนนุการ
ใช้ไบโอดีเซลเพื,อผลติเป็นนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B5* และ B3* คงเหลอืแตก่ารใช้นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B2* ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ปี 2554 ซึ,งทําให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดลดลงเป็นอยา่งมาก ตอ่มาในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม ปีเดียวกนัรัฐบาลได้มีการประกาศการเพิ,มสดัสว่นการใช้นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วเป็น B4* 
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หมายเหต ุ:  * นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B2 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ในสดัสว่นร้อยละ 2 กบั
นํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 98   

  * นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B3 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ในสดัสว่นร้อยละ 3 กบั
นํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 97  

  * นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B4 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ในสดัสว่นร้อยละ 4 กบั
นํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 96  

  * นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว B5 คือ นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว (B0) ที,มีสว่นผสมของนํ ?ามนัไบโอดีเซล (B100) ในสดัสว่นร้อยละ 5 กบั
นํ ?ามนัดีเซล ร้อยละ 95   

 
สาํหรับปี 2555 นบัเป็นปีที,มีปัจจยับวกสาํหรับธุรกิจไบโอดีเซล เนื,องจากมีผู้ผลติไบโอดีเซลบางรายในตลาดหยดุ

การดําเนินธุรกิจ ประกอบกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 
2564) ของภาครัฐบาลที,มีเป้าหมายในการสนบัสนนุการใช้ไบโอดีเซลมากขึ ?นเพื,อทดแทนการใช้นํ ?ามนัดีเซล 

นอกจากนี ?บริษัทได้จดัตั ?งบริษัทยอ่ยเพื,อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้ว 2 
บริษัท สาํหรับดําเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการ จากทั ?งหมด 4 โครงการ ได้แก่ บริษัท 
อีเอ โซลา่ จํากดั และบริษัท อีเอ โซลา่ นครสวรรค์ จํากดั โดยจะจดัตั ?งบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ตอ่ 1 โครงการ ทั ?งนี ? โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทรวม 4 โครงการ จะมขีนาดกําลงัการผลติรวมทั ?งสิ ?น 278 เมกะวตัต์ เพื,อจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าที,ผลติได้ทั ?งหมดให้แก่การไฟฟ้าของภาครัฐบาล ปัจจบุนั บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั ซึ,งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
เริ,มมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบรีุ ตั ?งแตว่นัที, 17 ตลุาคม 
2555 ที,ผา่นมา ทั ?งนี ? ผลการดําเนินงานใน 3 ปีที,ผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นรายได้จากการดําเนินธุรกิจจาก
สนิค้า 6 ประเภท ได้แก่ 

1) รายได้จากการจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล 
2) รายได้จากการจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 
3) รายได้จากการจําหนา่ยกลเีซอรีนบริสทุธิ� 
4) รายได้จากการจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) (เริ,มมีรายได้ในไตรมาสที, 3 ของปี 2553 ถึง 

ไตรมาสที, 2 ของปี 2555)  
5) รายได้จากการจําหนา่ยวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ 
6) รายได้จากการจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (เริ,มมีรายได้ในไตรมาสที, 4 ของปี 

2555)  
 
 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม 

รายได้จากการขายสนิค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 2,624.82 ล้านบาท 5,423.98 
ล้านบาท และ 4,457.73 ล้านบาท (รวมรายได้เงินสนบัสนนุสว่นเพิ,มราคารับซื ?อไฟฟ้า) ตามลาํดบั ในปี 2554 รายได้จาก
การขายสนิค้าเพิ,มขึ ?นร้อยละ 106.64 จากปี 2553 เนื,องมาจากการเพิ,มขึ ?นของรายได้จากการจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล 
และก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นหลกั และ.ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายสนิค้า 4,457.73 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 17.81 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตสุาํคญัจากการ ที,บริษัทหยดุดําเนินธุรกิจจําหนา่ยก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว ตั ?งแตเ่ดือนเมษายน 2555 ที,ผา่นมา โดยมีมลูคา่การจําหนา่ยลดลงจากปีก่อน 689.57 ล้านบาท หรือ



บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  /  รายงานประจําปี 2555 

 105 
 

 

ลดลงร้อยละ 65.31 สาเหตรุองลงมาคือ การจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วลดลงจากปีก่อน 341.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 29.71 

 
 รายได้จากการขายสนิค้า 

ประเภทรายได้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
 รายได้จากการขายสินค้า       
  1. นํ ?ามนัไบโอดีเซล 1,851.55 70.46 3,113.90 57.33 3,133.03 69.95 
  2. นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 
  3. กลีเซอรีนบริสทุธิ� 

583.45 
67.70 

22.20 
2.58 

1,149.61 
78.60 

21.17 
1.45 

808.08 
17.54  

18.04 
0.39 

  4. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 117.14 4.46 1,055.85 19.44 366.28 8.18 
  5. วตัถดุิบและผลิตภณัฑ์พลอยได้ 4.98 0.19 26.01 0.48 98.27 2.19 
  6. ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์       
  6.1การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10.61 
 

0.24 
  6.2 รายได้เงินสนบัสนนุสว่นเพิ,มราคารับ

ซื ?อไฟฟ้า 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23.92 
 

0.53 
รวมรายได้จากการขายสินค้า 2,624.81 99.89 5,423.98 99.86 4,457.73 99.53 

  รายได้จากการให้บริการ - - - - 6.18 0.14 
  รายได้อื,น 2.92 0.11 7.34 0.14 15.08 0.34 

รายได้รวม 2,627.73 100.00 5,431.32 100.00 4,478.99 100.00 
 
 เมื,อพิจารณาสดัสว่นรายได้จากการขายสนิค้า บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการจําหนา่ยนํ ?ามนัไบโอดีเซล คิดเป็น
สดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 50 ซึ,งเป็นสดัสว่นรายได้ที,สงูที,สดุเมื,อเปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์อื,น ๆ โดยรายได้จากการขาย
นํ ?ามนัไบโอดีเซล ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2555 มีสดัสว่นรายได้จากการขายนํ ?ามนัไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 70.46 ร้อยละ 
57.33 และร้อยละ 69.95 ตามลาํดบั รองลงมาคือรายได้จากผลติภณัฑ์นํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และ 
อื,นๆ ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางข้างต้น  โดยสรุปการเปลี,ยนแปลงของรายได้ที,สาํคญั  มีดงันี ? 
  ในปี 2554 รายได้จากการขาย 5,423.98 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ ?นจากปี 2553 ร้อยละ 106.64 จากการเพิ,มขึ ?นของ
รายได้จากทกุผลติภณัฑ์  โดยรายได้จากไบโอดีเซลเติบโตร้อยละ 68.18 จากราคาขายที,สงูขึ ?นและปริมาณขายที,เพิ,มขึ ?น 
รายได้จากก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเติบโตร้อยละ 801.35 จากการรับรู้รายได้เต็มปี และรายได้จากนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วเติบโต
ร้อยละ 97.04  
 ในปี 2555 รายได้จากการขายสนิค้า 4,457.73 ล้านบาท หรือลดลงจากปี  2554  ร้อยละ 17.81โดยสาเหตสุาํคญั 
มาจากรายได้จากก๊าซปิโตรเลยีมเหลวลดลง 689.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.31 เมื,อเทียบกบัปี 2554 เนื,องจาก
บริษัทได้ยตุิการดําเนินกิจการขายผลติภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตั ?งแตเ่ดือนเมษายน 2555 เพื,อให้บริษัทมุง่เน้นการ
จําหนา่ยไบโอดีเซลซึ,งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท ทําให้บริษัทจึงไมม่ีรายได้จากการจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตั ?งแต่
เดือนเมษายนปี 2555 เป็นต้นไป 
 สาเหตสุาํคญัรองลงมาได้แก่ รายได้จากนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วลดลงจาก341.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.71 
เมื,อเทียบกบัปี 2554 เนื,องจากการยตุิการทําธุรกิจขายนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วกบับริษัทที,เกี,ยวข้องกนั (บริษัทของคณุวฒุิเลศิ 
เจียรนิลกลุชยั (รวมถึงบริษัทในเครือญาติ) ซึ,งคณุวฒุิเลศิฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท 
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และกรรมการบริหารของบริษัท) นอกจากนี ?ในช่วงที,ผา่นมา ธุรกิจนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็วมีการแขง่ขนัด้านราคาอยา่งรุนแรง 
ทําให้บางเดือนบริษัทไมม่ียอดการจําหนา่ยนํ ?ามนัดีเซลหมนุเร็ว 
  อยา่งไรก็ตาม ปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายไบโอดีเซลเพิ,มขึ ?นจากปี 2554 ร้อยละ 0.61 เนื,องมาจาก
ปริมาณขายที,เพิ,มขึ ?น แม้วา่ราคาขายตอ่หนว่ยจะลดลงจากปี 2554 ก็ตาม นอกจากนี ?บริษัทยงัมีรายได้จากวตัถดุิบและ

ผลติภณัฑ์พลอยได้ 98.27 ล้านบาท เพิ,มขึ ?นจากปี 2554 ร้อยละ 277.79 อีกด้วย 
 
 รายได้จากการขายวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ 
              รายได้จากการขายวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 4.98 
ล้านบาท 26.01 ล้านบาท และ 98.27 ล้านบาท ตามลาํดบั สาํหรับรายได้จากการขายวตัถดุิบและผลติภณัฑ์พลอยได้มี
รายละเอียด ดงันี ? 

 

ตารางรายละเอียดประเภทรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์พลอยได้ 

 
 

ประเภทรายได้จากการขายวัตถุดิบและ 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้       
  1. รายได้จากการขายกรดปาล์ม 2.99 60.13 - - - - 
  2. รายได้จากการขายกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) 1.99 39.87 26.01 100.00 98.14 99.87 
  3. อื,น ๆ - - - - 0.13 0.13 
รวมรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 4.98 100.00 26.01 100.00 98.27 100.00 
 

รายได้จากการขายกรดปาล์ม ที,เกิดขึ ?นในช่วงปี 2553 สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายกรดไขมนัอิสระ (Free 
Fatty Acid : FFA) โดยที,ผา่นมาก่อนการขยายกําลงัการผลติในสว่นการผลตินํ ?ามนัปาล์มดิบกึ,งบริสทุธิ� (RBD) ใน
กระบวนการผลติบริษัทจะได้กรดไขมนัปาล์ม PFAD (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) น้อยมาก เนื,องจาก PFAD จะ
เกิดในช่วงการผลติจากนํ ?ามนัปาล์มดิบ (CPO) มาเป็นนํ ?ามนัปาล์มดิบกึ,งบริสทุธิ� (RBD) โดยในภายหลงัเมื,อบริษัทสามารถ
พฒันากระบวนการผลติเพื,อนํา FFA และ PFAD กลบัมาใช้ในการผลติไบโอดีเซลได้ นบัตั ?งแตช่่วงต้นปี 2554 บริษัทจึงไมม่ี
รายได้จากการขายกรดปาล์มอีกตอ่ไป 

นอกจากนี ? สาเหตทีุ,ในช่วงปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีแนวโน้มการจําหนา่ยกลเีซอรีนดิบ (Crude Glycerine) 
สงูขึ ?น เนื,องจากกระบวนการผลติกลเีซอรีนบริสทุธิ�อยูใ่นช่วงปรับปรุงแก้ไขเพื,อเพิ,มประสทิธิภาพการผลติให้ดีขึ ?น  โดยคาด
วา่การจําหนา่ยกลเีซอรีนดิบคาดวา่จะลดน้อยลงจากเดิมภายหลงัที,บริษัทสามารถดําเนินสายการผลติกลเีซอรีนบริสทุธิ�ได้
อยา่งเต็มรูปแบบแล้ว  
 

รายได้จากการให้บริการ และ รายได้อื,น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการให้บริการซึ,งเกิดขึ ?นในไตรมาสที, 1 ปี 2555 จํานวน 6.18 ล้านบาท ซึ,งเป็น

รายได้งวดสดุท้ายจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยเป็น
รายได้ที,เกิดขึ ?นตามสญัญาจ้างการปรับปรุงโรงเรียนแหง่หนึ,งซึ,งรับงานมาตั ?งแตปี่ 2553 ที,เกิดขึ ?นก่อนวนัที,บริษัทเข้า
ดําเนินการซื ?อหุ้นสามญัในบริษัท สรุชยั (1997) จํากดั และบริษัทจะไมม่ีรายได้จากการให้บริการนี ?เกิดขึ ?นอีกในอนาคต 
 รายได้อื,นของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ 0.50 ของรายได้รวมมาจากกําไรจากอตัราแลกเปลี,ยน กําไรจากการ
จําหนา่ยทรัพย์สนิ รายได้ดอกเบี ?ย และรายได้จากการขายเศษวสัด ุเป็นต้น 
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ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการและกาํไรขั &นต้น 
ต้นทนุขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 2,504.05 ล้านบาท และ 5,192.51 ล้านบาท 

และ 4,199.72 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 95.40 ร้อยละ 95.73  และร้อยละ 94.08 ของรายได้รวม
ตามลาํดบั สดัสว่นของต้นทนุขายตอ่รายได้ที,เพิ,มขึ ?นในปี 2554 เนื,องจากราคาวตัถดุิบปรับตวัสงูขึ ?นในช่วงต้นปี   และปี 
2555 มีสดัสว่นของต้นทนุขายตอ่รายได้ลดลงจากความสามารถในการบริหารการผลติ สนิค้าคงคลงั และกระบวนการ
จดัซื ?อวตัถดุิบที,มีประสทิธิภาพมากขึ ?น สาํหรับปี 2555 บริษัทมีต้นทนุบริการการรับจ้างปรับปรุงโรงเรียนแหง่หนึ,งของบริษัท 
สรุชยั (1997) จํากดั 5.82 ล้านบาท รวมเป็นต้นทนุขายและบริการ 4,205.54 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.21 ของรายได้
รวม  โดยลดลงร้อยละ 19.01 จากต้นทนุขาย 5,192.51 ล้านบาท ในปี 2554   

กําไรขั ?นต้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 120.77 ล้านบาท 231.47 ล้านบาท  และ 
258.37 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.60  ร้อยละ 4.27 และร้อยละ 5.79 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
โดยสาํหรับปี 2555 บริษัทมีอตัรากําไรขั ?นต้นที,สงูกวา่ในปีที,ผา่นมา สาเหตสุาํคญัเนื,องมาจากบริษัทมีรายได้จากการ
จําหนา่ยกลเีซอรีนดิบ (Crude Glycerine) ในระหวา่งช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ,งกลเีซอรีนดิบมีอตัราการทํากําไรที,คอ่นข้างดี 
รวมไปถึง การเริ,มมีรายได้ในธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตั ?งแต ่ 17 ตลุาคม ซึ,งทําให้ 
อตัรากําไรขั ?นต้นโดยรวมของบริษัทเพิ,มสงูขึ ?น  

รายได้และต้นทนุขาย แยกตามประเภทสว่นงานทางธุรกิจหลกั 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํ ?ามนั 
ไบโอดีเซล ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ สามารถแสดง
ได้ดงันี ? 

ประเภทรายได้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล  
(รวมวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์พลอยได้) 
- รายได้จากการขาย 
- ต้นทนุขาย 
- กําไรขั ?นต้น 

 
 

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 

 
 

4,056.91 
3,847.12 

209.79 

 
 

90.88 
86.18 
4.70 

ธุรกิจจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- รายได้จากการขาย 
- ต้นทนุขาย 
- กําไรขั ?นต้น 

 
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 

 
8.21 
7.72 
0.49 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทติย์(รวมรายได้เงนิ
สนับสนุนส่วนเพิ�มราคารับซื &อไฟฟ้า) 
- รายได้จากการขาย 
- ต้นทนุขาย 

     
 
 

34.53 
8.01 

 
 
 

0.77 
0.18 
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ประเภทรายได้ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้บริการ (บริษัทย่อย) 
- รายได้จากการบริการ 
- ต้นทนุบริการ 
- กําไรขั ?นต้น 

     
6.18 
5.83 
0.35 

 
0.14 
0.13 
0.01 

รวมรายได้จากการขาย 2,624.82 100.00 5,423.98 100.00 4,463.91 100.00 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 80.32 ล้านบาท 160.10 

ล้านบาท และ 136.86 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 3.06 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 3.07 ของรายได้
รวมตามลาํดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารที,เพิ,มขึ ?นในปี 2554 เกิดจากคา่ธรรมเนียมในการศกึษาระบบไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ขนาดกําลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ในจงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัลาํปาง (คา่ธรรมเนียม 2 โครงการรวม 3.00 
ล้านบาท) และเงินเดือนพนกังานที,เพิ,มสงูขึ ?น และในปี 2555 บริษัทได้ยกเลกิดําเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตั ?งแต่
เมษายน 2555 ทําให้คา่ขนสง่และคา่นายหน้าที,ในธุรกิจก๊าซปิโตรเลยีมเหลวลดลงจากจาก 45.46 ล้านบาท ในปี 2554 
เหลอืเพียง 14.43 ล้านบาท ในปี 2555 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั 15.03  ล้านบาท 17.58 ล้านบาท และ

29.43 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยต้นทนุทางการเงินที,สงูขึ ?นในปี 2554 เนื,องจากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั ?นมากขึ ?นเพื,อเป็น
เงินทนุหมนุเวียนรองรับการขายสนิค้าที,เพิ,มขึ ?น และการใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื,อขยายกําลงัการผลติ
ของโรงงานไบโอดีเซล และต้นทนุทางการเงินที,สงูขึ ?นในปี   2555 เนื,องจากบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั ?นเพื,อเป็น
เงินทนุหมนุเวียนสาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การวางเงินคํ ?าประกนัในการยื,นข้อเสนอเพื,อจําหนา่ย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การวางเงินมดัจําและการทําสญัญาซื ?อขายที,ดิน
สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ การลงทนุในบริษัทยอ่ย เป็นต้น นอกจากนี ?บริษัทยงัมียอดเงินกู้ยืมระยะยาว
เพิ,มขึ ?นเป็น 746.33 ล้านบาท  เกิดจากบริษัทยอ่ยมีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพื,อดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ จงัหวดัลพบรีุ 

กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 
 ในปี 2553 – ปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิเทา่กบั 26.91 ล้านบาท 63.01 ล้านบาท และ 107.05 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 1.03 ร้อยละ 1.16 และร้อยละ 2.40 ของรายได้รวมตามลาํดบั โดยในปี 
2554 โดยมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึ ?นเลก็น้อยจากปี 2553 เนื,องจากบริษัทมีสดัสว่นของต้นทนุทางการเงินและภาษีที,ตํ,าลง  
และปี 2555 อตัรากําไรสทุธิเพิ,มขึ ?นจากปี 2554 สาเหตทีุ,สาํคญัจากที,บริษัทมีรายได้จากการขายวตัถดุิบและผลติภณัฑ์
พลอยได้เพิ,มขึ ?นอยา่งมีนยัสาํคญั และความสามารถในการบริหารต้นทนุการผลติที,มีประสทิธิภาพขึ ?น และ การลดลงของ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากการยกเลกิธุรกิจจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และ เริ,มรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวตัต์ ที,จงัหวดัลพบรีุ เป็นผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ,มสงูขึ ?น 
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ทั ?งนี ? สามารถแสดงกราฟรายได้จากการขายสินค้ารวม และกําไรสทุธิ (เฉพาะส่วนที,เป็นของบริษัทใหญ่) 
ตั ?งแต่ไตรมาสที, 1 ของปี 2552 ถึงไตรมาสที, 4 ของปี 2555 ได้ดงันี ?  

 

หมายเหต ุ: รายได้จากการขายสินค้ารวมข้างต้น ไม่รวมรายได้จากการให้บริการและรายได้อื,น 

 

จากกราฟข้างต้นแสดงรายได้จากการขายสนิค้ารวม และกําไรสทุธิรายไตรมาสโดยรายได้จากการขายและกําไร
สทุธิของบริษัทโดยภาพรวม จะลดลงในช่วง Low Season คือช่วงไตรมาสที, 3 ของแตล่ะปี  ซึ,งเป็นช่วงฤดฝูน ที,ผู้บริโภค
สว่นใหญ่ในภาคการขนสง่ การก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากฤดฝูน จึงสง่ผลให้ปริมาณการใช้นํ ?ามนัดีเซลลดลงไปด้วย 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2553 – ปี 2555 เทา่กบั ร้อยละ 6.15 ร้อยละ 8.28  

และร้อยละ 10.08 ตามลาํดบั ซึ,งสะท้อนความสามารถทํากําไรและประสทิธิภาพในการบริหารจดัการของบริษัทที,ดีขึ ?น 

 

2.2   ฐานะทางการเงนิของบริษัท 
 
สินทรัพย์ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม ของปี 2553 – ปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 1,071.10 ล้านบาท 
1,724.88 ล้านบาท และ 2,545.06 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของสนิทรัพย์รายการสาํคญัดงันี ? 
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- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณสิ ?นปี 2553-2555 เท่ากับ  63.34 ล้านบาท  , 181.30 
ล้านบาท และ  67.34 ล้านบาท ตามลาํดบั  โดยสิ ?นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของสนิทรัพย์รวม 

 
- ลกูหนี ?การค้า และลกูหนี ?อื,น 

บริษัทมียอดลกูหนี ?การค้า-สทุธิ ณ สิ ?นปี 2553เทา่กบั 302.73 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.26 ของ
สนิทรัพย์รวม  และลดลงเป็น 177.84 ล้านบาท และ 158.23 ล้านบาท ณ สิ ?นปี 2554 และ สิ ?นปี 2555 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 10.31 และ 6.22 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบัระยะเวลาเรียกเก็บหนี ?เฉลี,ย
ในปี 2553 – 2555 เทา่กบั 29.48 วนั 15.95 วนั และ 13.55 วนั ตามลาํดบั  ณ สิ ?น ปี 2553,2554 และ 
2555 บริษัทมียอดลกูหนี ?อื,นเทา่กบั 11.85 ล้านบาท 43.31 ล้านบาท และ 7.91 ล้านบาท ตามลาํดบั 
ประกอบด้วย เงินมดัจําจ่ายคา่สนิค้า คา่เบี ?ยประกนัจ่ายลว่งหน้า คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า เป็นต้น 
 

- สนิค้าคงเหลอื 
รายการสนิค้าคงเหลอืของบริษัท ประกอบด้วย วตัถดุิบ สนิค้าระหวา่งผลติ สนิค้าสาํเร็จรูป และวสัดุ
สิ ?นเปลอืง โดยมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 ลดลงจากเดิม จากบริษัทเริ,มดําเนิน
นโยบายบริหารจดัการสนิค้าคงเหลอืไบโอดีเซลให้มีประสทิธิภาพมากขึ ?นตั ?งแตช่่วงไตรมาสที, 3 ปี 2555 
โดยพยายามลดระยะเวลาในการจดัเก็บสต็อกสนิค้า ให้สอดคล้องกบัแผนการขาย โดยบริษัทเริ,มนโยบาย
ดงักลา่ว  ซึ,งสนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบและสนิค้าระหวา่งผลติ 
 

- ที,ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที,ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ เทา่กบั 464.80 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.39 ของสนิทรัพย์รวม และเพิ,มขึ ?นอยา่งตอ่เนื,องเป็น 927.73 ล้านบาท และ 
1,896.29 ล้านบาท ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 และ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 ตามลาํดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.79 และร้อยละ 74.51 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั ทั ?งนี ? สามารถสรุปยอดที,ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์แยกตามประเภทสนิทรัพย์ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2555 ได้ดงันี ? 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

ที,ดนิ  244.35 78.10 
อาคารและส่วนปรับปรุง  56.93 90.31 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  6.19 5.41 

เครื,องจกัร  293.48 314.19 

อปุกรณ์และเครื,องมือเครื,องใช้ในโรงงาน  14.49 10.05 

อปุกรณ์และเครื,องตกแตง่สํานกังาน  3.71                             6.00 

ยานพาหนะ  1.67 5.35 

สินทรัพย์ให้เช่า - 272.01 
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ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพย์ระหวา่งตดิตั ?ง 306.91 382.85 

โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงังานไฟฟ้าและเครื,องมือ
เครื,องใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

- 732.02 

รวม 927.73 1,896.29 
 

โดยในช่วงปี 2553 – ปี 2555 บริษัทมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการลงทนุเพื,อขยายและปรับปรุงกระบวนการ
ผลติ รวมถึงการการใช้เงินลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ? 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ไบโอดีเซลและส่วนกลาง 51.07 102.58  141.18  
หอปาล์ม CPO - 87.86  31.15  
กลีเซอรีนบริสทุธิ� 5.99 53.98  53.29  
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ - 275.56  824.68  
รวม (ยอดตามงบกระแสเงนิสดจาก
กิจกรรมลงทุน) 

57.06 519.98 1,050.30-  

 

- สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน – สทุธิ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2554 และ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน
เทา่กบั 42.46 ล้านบาท และ 42.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 และร้อยละ 1.65 ของสนิทรัพย์
รวมตามลาํดบั โดยรายการสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเกิดขึ ?นจากที, บริษัทได้ลงทนุซื ?อหุ้นสามญัของบริษัท สรุชยั 
(1997) จํากดั ในเดือนพฤษภาคม 2554 มลูคา่ 50,250,000 บาท มีสว่นของต้นทนุการซื ?อเงินลงทนุที,สงู
กวา่มลูคา่สทุธิตามบญัชี (สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน) เทา่กบั 42,461,197.39 บาท เพื,อแลกกบัผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที,คาดวา่จะได้รับจากสญัญาซื ?อขายไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก สาํหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวตัต์ ในจงัหวดัลพบรีุของบริษัท โดยจะได้รับสว่นเพิ,มราคา
รับซื ?อไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทตอ่หนว่ย ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริ,มต้นซื ?อขายไฟฟ้า 

 
สภาพคล่อง 

สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 549.90 ล้านบาท และเพิ,มขึ ?นเป็น 624.61 ล้าน
บาท ณ สิ ?นปี 2554  จากการเพิ,มขึ ?นของรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเป็นสาํคญั และ ณ สิ ?นปี 2555 บริษัทมี
สนิทรัพย์หมนุเวียน 466.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.34 ของสนิทรัพย์รวม จากการลดลงของรายการเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด และลกูหนี ?อื,น เป็นสาํคญั  

ณ สิ ?นปี 2553 บริษัทมีหนี ?สินหมุนเวียน 490.20 ล้าน และเพิ,มขึ ?นเป็น  524.80 ล้านบาท และ 767.49 
ล้านบาท ณ  สิ ?นปี 2554  และ 2555 ตามลําดับ สาเหตุจากการเพิ,มขึ ?นของเจ้าหนี ?ค่าทรัพย์สินสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการผลติเพื,อขยายกําลงัการผลิตของธุรกิจไบโอดีเซล และขณะนั ?นอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ จงัหวดัลพบรีุ  และสําหรับปี 2555 หนี ?สินหมนุเวียนของบริษัทเพิ,มขึ ?นอย่างมีนยัสําคญัจากเงินกู้ยืมระยะสั ?น
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จากสถาบนัการเงิน สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การนําเงินไปวางคํ ?าประกนัใน
สว่นการยื,นข้อเสนอเพื,อขายไฟฟ้า และ การวางเงินมดัจําสาํหรับสญัญาซื ?อขายที,ดิน  เป็นต้น 
 จากการเปลี,ยนแปลงดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่น    สภาพคลอ่ง เทา่กบั 1.12 เทา่ในปี 2553 และ
เพิ,มขึ ?นเป็น 1.19 เทา่ในปี 2554 และลดลงเป็น 0.61 เทา่ ในปี 2555  
 เมื,อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทและบริษัทย่อยจะพบว่า ในปี 2553 บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 
37.67 วนั และลดลงเป็น 19.82 วนั ในปี 2554 จากระยะเวลาเก็บหนี ?เฉลี,ยที,ลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี,ยที,ลดลง 
และในปี 2555 บริษัทมี Cash Cycle เพิ,มขึ ?นเป็น 21.69 วนั โดยมีสาเหตสุําคญัจากระยะเวลาเก็บหนี ?เฉลี,ยลดลงจากเดิม 
16 วนั เป็น 14 วนั และระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี,ยที,เพิ,มขึ ?นจาก 12 วนั เป็น 15 วนั 
  

แหล่งที�มาของเงนิทุน 
 
 หนี &สิน 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม ของปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนี ?สนิรวมเทา่กบั 533.07  
ล้านบาท 707.97 ล้านบาท และ 1,403.24 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 49.77  ร้อยละ 41.04 และร้อย
ละ 55.14 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของหนี ?สนิรายการสาํคญัดงันี ? 
 

- เงินกู้ยืมระยะสั ?นจากสถาบนัการเงิน 
ณ สิ ?นปี 2553 ปี 2554 และปี 2555  บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั ?นจากสถาบนัการเงิน 180.67 ล้านบาท, 
178.36 ล้านบาท และ 445.43 ล้านบาท โดยเพิ,มขึ ?นอยา่งมีนยัสาํคญัในปี 2555 จากรายการเงินกู้ยืม
ระยะสั ?น เพื,อใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สาํหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนของบริษัทเป็นสาํคญั 
 

- เจ้าหนี ?การค้า 
ณ สิ ?นปี 2553 บริษัทมียอดเจ้าหนี ?การค้า 125.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.76  ของสินทรัพย์รวม และ
ลดลงเป็น 102.21 ล้านบาท และ 47.45 ล้านบาท หรือคิดร้อยละ 5.93 และร้อยละ 1.86  ของสินทรัพย์
รวม ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั   ระยะเวลาชําระหนี ?เฉลี,ยในปี 2553 – ปี 2555  เป็น 11 วนั 8 วนั 
และ 6 วนั ลดลงตามลําดบั จาก นโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากขึ ?น โดย
ลดระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้า เน้นการสั,งซื ?อที,ได้รับสินค้า และส่งมอบสินค้าให้กับลกูค้าใน
ระยะเวลาที,สั ?นที,สดุ  

 
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมสว่นที,ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี) ณ สิ ?นปี 2553 เทา่กบั 
89.56 ล้านบาท เพิ,มขึ ?นเป็น 233.97 ล้านบาท และ 746.33 ล้านบาท ณ สิ ?นปี 2554 และ 2555 
ตามลาํดบั  คิดเป็น ร้อยละ 13.56 และร้อยละ 29.32 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั จากเงินกู้ ที,เพิ,มขึ ?นเพื,อ
ขยายกําลงัการผลติของธุรกิจไบโอดีเซล และในปี 2555 จากการเบิกใช้เงินกู้ยืมสาํหรับโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังาน 8 เมกะวตัต์ ในจงัหวดัลพบรีุ 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ สิ ?นปี 2553 – ปี 2555 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ,มสงูขึ ?นอยา่งตอ่เนื,อง เทา่กบั 538.03 ล้านบาท 
1,016.90 ล้านบาท และ 1,141.82 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 50.23 ร้อยละ 58.95 และร้อยละ 44.86 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์รวมตามลาํดบั จากการเพิ,มทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 279.38 ล้านบาท ณ สิ ?นปี 2553 เป็น 305.00 
ล้านบาท และ 317.00 ล้านบาท ณ สิ ?นปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั โดยเสนอขายหุ้นสามญัในราคาที,สงูกวา่มลูคา่ที,ตรา
ไว้ สง่ผลให้บริษัทมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นดงัที,แสดงในงบการเงิน  
 ในปี 2553 ที,ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 
2552 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจํานวนเงิน 75 ล้านบาท และในปี 2555 มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.028 
บาท รวมเป็นเงินทั ?งสิ ?น 85.40ล้านบาท โดยมาจากกําไรจากผลการดําเนินงานเป็นหลกั 
 ทั ?งนี ? ณ สิ ?นปี2555 สว่นของผู้ ถือหุ้น จะปรากฏรายการองค์ประกอบอื,นของสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ติดลบ 
46.94 ล้านบาท จากสว่นเกินทนุจากการซื ?อเงินลงทนุในบริษัทย่อย (บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั) เพิ,มขึ ?นในราคาที,ตํ,ากว่า
มลูคา่ทางบญัชีของบริษัทย่อย ณ วนัที,ซื ?อ มลูค่าเท่ากบั 0.99 ล้านบาท และสว่นตํ,ากว่าทนุจากการซื ?อเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ย (บริษัท อีเอ โซลา่ จํากดั) เพิ,มในราคาที,สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทย่อย ณ วนัที,ซื ?อ มลูค่าเท่ากบั ติดลบ 47.94 
ล้านบาท  อตัราสว่นหนี ?สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ ?นปี2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 0.99 เท่า 0.72 
เทา่ และ 1.23 เทา่ ตามลาํดบั จากการเปลี,ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เป็นสาํคญั 
 

 กระแสเงนิสด 

 กระแสเงินสดสทุธิ จากการดําเนินงานใน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เทา่กบั -62.59 ล้านบาท 188.43 
ล้านบาท และ 142.94 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2554 เกิดจากการเปลี,ยนแปลงของรายการลกูหนี ?การค้า สนิค้า
คงเหลอื และเจ้าหนี ?การค้าเป็นสาํคญั และสาํหรับปี 2555 เกิดการเปลี,ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากรายการกําไรก่อน
ภาษีเงินได้ที,เพิ,มขึ ?นจากเดิม  รายการลกูหนี ?การค้า สนิค้าคงเหลอื และเงินสดรับจากเงินประกนัผลงานก่อสร้างที,เกิดจาก
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จงัหวดัลพบรีุ 
 สําหรับกระแสเงินสดสุทธิ ในการลงทุนมีการเปลี,ยนแปลงหลักจากการขยายโรงงานไบโอดีเซลและ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นสาํคญั 
 และสาํหรับกระแสเงินสดสทุธิในกิจกรรมจดัหาเงิน ได้เพิ,มขึ ?นอยา่งตอ่เนื,อง ในปี 2553  ปี 2554 และ ปี 
2555 เทา่กบั 170.97 ล้านบาท 473.87 ล้านบาท และ 843.19 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2555 จากการเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินที,เพิ,มขึ ?นเพื,อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัและสว่นเกิน
มลูคา่หุ้น   

 
 

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2553 – 2555 ให้แก่

สาํนกังานปีติเสวี ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ? 
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                             หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญชี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1. บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  640,000 670,000  750,000 

2. บริษัท อีเอ โซล่า จํากดั - 80,000/1 330,000 

3. บริษัท สรุชยั (1997) จํากดั - 190,000/1 35,000 

4. บริษัท สรุชยั (1997) โซล่าร์ จํากดั - 28,000/1 35,000 

5. บริษัท ปิโตรแพลเนต จํากดั 27,000 27,000 27,000 

6. บริษัท คอนตเินนตลั ออยล์ จํากดั   27,000 27,000 27,000 

7. บริษัท สหพาณิชย์ ปิโตรเลียม จํากดั 27,000 27,000 27,000 

8. บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลชูั,น เมเนจเมนท์ จํากดั - - 100,000/2 

9. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จํากดั - - 47,000 /2 

รวม 721,000 1,049,000 1,378,000 
หมายเหต ุ:  /1 : เป็นคา่สอบบญัชีสําหรับไตรมาสที, 2-3 ของปี 2554 และประจําปี 2554 

/2 : เป็นคา่สอบบญัชีสําหรับไตรมาสที, 3 ของปี 2555 และประจําปี 2555 

 
2. คา่บริการอื,น ๆ (Non Audit Fee) 

บริษัทมีค่าบริการตรวจและจดัทํารายงานเอกสารที,เกี,ยวกับการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื,อนไขของบตัร
การส่งเสริมการลงทุน  จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สําหรับงวดบัญชีปี 2553 - ปี 2555 ให้แก่
สาํนกังานปีติเสวี ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ? 

 
หน่วย : บาท 

ค่าบริการอื�นๆ (Non Audit Fee) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

บริษัท พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน)  30,000 60,000  60,000 
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งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ R จาํกดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั พลงังานบรสิทุธิ R จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของ
เฉพาะบรษิทั พลงังานบรสิทุธิ R  จาํกดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ    
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบ
กระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิ0นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี
ที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิเหล่านี0โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทํา          
งบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึ�งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างมเีหตุผลว่า งบการเงนิปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั หรอืไม่ 

 
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี�ยวกบัจาํนวนเงนิและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที�เลอืกใชข้ึ0นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ�งรวมถงึการประเมนิความ
เสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
ในการประเมนิความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําและการนําเสนองบ
การเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบญัชทีี�จดัทําขึ0นโดย
ผูบ้รหิาร รวมทั 0งการประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 

 
ขา้พเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี0แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั พลงังานบรสิทุธิ R จาํกดั (มหาชน)  และ
บรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั พลงังานบรสิทุธิ R จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และผลการดาํเนินงาน
รวมและเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิ0นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางเงนิ 

 

 

 

( นางสาวชวนา   ววิฒัน์พนชาต ิ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4712 
 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานปีตเิสว ี  
8/4  ชั 0น 1,3  ซอยวภิาวด ี44 
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
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หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 67,343,892.55     181,300,917.58    56,179,030.85     96,140,843.53     

ลกูหนี*การคา้และลกูหนี*อื/น - สุทธิ 6 และ 8 166,135,060.11    221,147,417.64    141,605,615.24    222,741,288.60    

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั *นแก่บรษิทัย่อย 6 -                    -                    38,800,000.00     50,000.00           

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั *นแก่บุคคลและบรษิทัอื/น 9 4,400,925.00       10,630,255.00     392,550.00         630,255.00         

สนิคา้คงเหลอื 10 161,125,058.85    178,542,667.28    161,125,058.85    178,542,667.28    

เงนิชดเชยจากกองทุนนํ*ามนัเชื*อเพลงิคา้งรบั 223,685.41         7,816,437.01       223,685.41         7,816,437.01       

เงนิทดรองจา่ยค่าซื*อที/ดนิ 17,047,915.11     13,790,466.75     17,047,915.11     13,790,466.75     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื/น 11 50,543,206.23     11,384,122.63     722,229.67         5,599,501.41       

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 466,819,743.26    624,612,283.89    416,096,085.13    525,311,459.58    

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน
เงนิฝากสถาบนัการเงนิที/ตดิภาระคํ*าประกนั 112,107,266.86    56,097,168.18     92,735,226.46     56,097,168.18     

เงนิจา่ยล่วงหน้าเพื/อซื*อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 1.00                  -                    1.00                  -                    

งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

สินทรพัย์

บริษทั พลงังานบริสทุธิ%  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

12 และ 36.6
เงนิจา่ยล่วงหน้าเพื/อซื*อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 1.00                  -                    1.00                  -                    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 14 -                    -                    224,678,770.00    119,147,900.00    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย

และบุคคลที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 -                    60,000,000.00     71,400,000.00     131,400,000.00    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอื/น 9 -                    4,008,375.00       -                    -                    

อสงัหารมิทรพัยเ์พื/อการลงทุน 15 -                    -                    272,008,214.24    -                    

ที/ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 1,896,285,557.06 927,724,601.56    828,243,577.52    823,920,405.95    

สทิธกิารใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 17 14,736,572.69     -                    -                    -                    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 14 42,108,514.23     42,461,197.39     -                    -                    

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื/น 13,003,821.54     9,973,850.44       12,040,124.78     9,645,285.00       

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,078,241,733.38 1,100,265,192.57 1,501,105,914.00 1,140,210,759.13 

รวมสินทรพัย์ 2,545,061,476.64 1,724,877,476.46 1,917,201,999.13 1,665,522,218.71 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงนินี*



หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนี, สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หนี, สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิ 18 445,425,940.22    178,356,627.32    445,425,940.22    178,356,627.32    

เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี*อื/น 6 และ 19 66,206,216.34     135,135,238.81    62,041,390.71     134,557,772.83    

ส่วนของหนี*สนิระยะยาวที/ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ/งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 114,624,045.00    52,530,000.00     65,040,000.00     52,530,000.00     

หนี*สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 22 1,360,308.00       232,250.04         1,360,308.00       232,250.04         

เงนิกูย้มืระยะสั *นจากบุคคลที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 -                    30,600,000.00     -                    -                    

เจา้หนี*ค่าสนิทรพัย์ 54,162,564.91     65,798,184.62     7,078,047.70       65,798,184.62     

เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 125,992.28         29,148,177.03     125,992.28         29,148,177.03     

เงนิประกนัผลงานก่อสรา้ง 73,110,642.05     -                    -                    -                    

หนี*สนิหมนุเวยีนอื/น 12,475,878.37     33,006,690.38     10,025,473.22     32,931,030.38     

รวมหนี*สนิหมนุเวยีน 767,491,587.17    524,807,168.20    591,097,152.13    493,554,042.22    

บริษทั พลงังานบริสทุธิ%  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ)
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

หนี, สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที/เกี/ยวขอ้งกนั 6 -                    240,000.00         -                    -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 21 631,707,131.84    181,441,176.84    133,401,176.84    181,441,176.84    

หนี*สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 22 2,925,573.82       658,041.62         2,925,573.82       658,041.62         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 1,114,860.00       827,263.00         1,109,257.00       827,263.00         

รวมหนี*สนิไมห่มนุเวยีน 635,747,565.66    183,166,481.46    137,436,007.66    182,926,481.46    

รวมหนี, สิน 1,403,239,152.83 707,973,649.66    728,533,159.79    676,480,523.68    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงนินี*



หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนี, สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรอืนหุน้ 24

  ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 3,730,000,000 หุน้ๆ ละ 0.10 บาท ในปี 2555

หุน้สามญั 3,600,000,000 หุน้ๆ ละ 0.10 บาท ในปี 2554 373,000,000.00    360,000,000.00    373,000,000.00    360,000,000.00    

  ทุนที/ออกและเรยีกชาํระแลว้

หุน้สามญั 3,170,000,000 หุน้ๆ ละ 0.10 บาท ในปี 2555 

หุน้สามญั 3,050,000,000 หุน้ๆ ละ 0.10 บาท ในปี 2554 317,000,000.00    305,000,000.00    317,000,000.00    305,000,000.00    

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 24 746,100,000.00    578,100,000.00    746,100,000.00    578,100,000.00    

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 17,700,000.00     12,400,000.00     17,700,000.00     12,400,000.00     

ยงัไมจ่ดัสรร 105,721,033.87    89,374,442.28     107,868,839.34    93,541,695.03     

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 14 (46,944,910.35)    -                    -                    -                    

บริษทั พลงังานบริสทุธิ%  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 14 (46,944,910.35)    -                    -                    -                    

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 1,139,576,123.52 984,874,442.28    1,188,668,839.34 989,041,695.03    

ส่วนไดเ้สยีที/ไมม่อีาํนาจควบคุม 2,246,200.29       32,029,384.52     -                    -                    
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,141,822,323.81 1,016,903,826.80 1,188,668,839.34 989,041,695.03    

รวมหนี, สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,545,061,476.64 1,724,877,476.46 1,917,201,999.13 1,665,522,218.71 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงนินี*



หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
รายได้

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ - สุทธิ 4,335,535,642.98  5,397,970,517.34   4,324,923,097.12  5,397,970,517.34  
รายไดเ้งนิอุดหนุนส่วนเพิ/มราคารบัซื*อไฟฟ้า   23,920,320.00      -                     -                     -                     
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได ้- สุทธิ 98,269,989.20      26,011,992.20       98,269,989.20      26,011,992.20      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,183,000.00        -                     -                     -                     
รายไดอ้ื/น 6 15,076,664.54      7,338,898.77        21,069,932.71      10,224,157.30      

รวมรายได้ 4,478,985,616.72  5,431,321,408.31   4,444,263,019.03  5,434,206,666.84  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 6 4,199,715,777.06  5,192,509,310.52   4,191,705,494.61  5,192,509,310.52  
ตน้ทุนบรกิาร 5,826,000.00        -                     -                     -                     
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 6 60,052,096.94      104,015,780.49     60,052,096.94      104,015,780.49    
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 6 76,807,326.75      56,087,955.40       64,912,620.93      51,902,851.73      

รวมค่าใช้จ่าย 4,342,401,200.75  5,352,613,046.41   4,316,670,212.48  5,348,427,942.74  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปี สิ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

บริษทั พลงังานบริสทุธิ%  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

27

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 136,584,415.97    78,708,361.90       127,592,806.55    85,778,724.10      
ตน้ทุนทางการเงนิ 6 (29,434,425.77)     (17,584,313.11)      (22,565,662.24)     (17,352,298.04)     
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 107,149,990.20    61,124,048.79       105,027,144.31    68,426,426.06      
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30 (52,305.06)           -                     -                     -                     
กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 107,097,685.14    61,124,048.79       105,027,144.31    68,426,426.06      
กาํไรเบด็เสรจ็อื�น -                     -                     -                     -                     
กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 107,097,685.14    61,124,048.79       105,027,144.31    68,426,426.06      

การแบง่กาํไร(ขาดทุน)
ส่วนที/เป็นของบรษิทัใหญ่ 107,046,591.59    63,015,568.13       
ส่วนที/เป็นของส่วนไดเ้สยีที/ไมม่อีาํนาจควบคุม 51,093.55            (1,891,519.34)       

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 107,097,685.14    61,124,048.79       

การแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็
ส่วนที/เป็นของบรษิทัใหญ่ 107,046,591.59    63,015,568.13       
ส่วนที/เป็นของส่วนไดเ้สยีที/ไมม่อีาํนาจควบคุม 51,093.55            (1,891,519.34)       

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 107,097,685.14    61,124,048.79       

กาํไรต่อหุ้นขั ,นพื,นฐาน (บาท : หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงนินี*



บริษทั พลงังานบริสุทธิ�  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม สว่นไดเ้สยีที�
ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ สว่นของ ไมม่อีาํนาจ รวม

ที�ออกและเรยีก จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สว่นตํ�ากว่าทุน สว่นเกนิทุน บรษิทัใหญ่ ควบคุม
ชาํระแลว้ สาํรองตาม จากการซื)อ จากการซื)อ

กฎหมาย เงนิลงทุน เงนิลงทุน
หมายเหตุ ในบรษิทัยอ่ยเพิ�ม ในบรษิทัยอ่ยเพิ�ม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 (ก่อนปรบัปรุง) 279,380,000.00   219,420,000.00    6,800,000.00    32,421,194.15     -                    -                  538,021,194.15      10,866.60          538,032,060.75      

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    -                    -                 (462,320.00)        -                    -                  (462,320.00)           -                   (462,320.00)           

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

สว่นของบรษิทัใหญ่
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    -                    -                 (462,320.00)        -                    -                  (462,320.00)           -                   (462,320.00)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 (หลงัปรบัปรุง) 279,380,000.00   219,420,000.00    6,800,000.00    31,958,874.15     -                    -                  537,558,874.15      10,866.60          537,569,740.75      

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุเพิ�มระหว่างปี -                    -                    -                 -                    -                    -                  -                      33,910,037.26    33,910,037.26        

เรยีกชาํระคา่หุน้เพิ�มทุนระหว่างปี 25,620,000.00     358,680,000.00    -                 -                    -                    -                  384,300,000.00      -                   384,300,000.00      

สาํรองตามกฎหมาย -                    -                    5,600,000.00    (5,600,000.00)     -                    -                  -                      -                   -                       

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                 63,015,568.13     -                    -                  63,015,568.13       (1,891,519.34)    61,124,048.79        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 305,000,000.00   578,100,000.00    12,400,000.00   89,374,442.28     -                    -                  984,874,442.28      32,029,384.52    1,016,903,826.80    

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุลดลงระหว่างปี -                    -                    -                 -                    -                    -                  -                      (29,834,277.78)   (29,834,277.78)       

เรยีกชาํระคา่หุน้เพิ�มทุนระหว่างปี 24 12,000,000.00     168,000,000.00    -                 -                    -                    -                  180,000,000.00      -                   180,000,000.00      

สาํรองตามกฎหมาย 25 -                    -                    5,300,000.00    (5,300,000.00)     25.00                 -                  25.00                   -                   25.00                   

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                 107,046,591.59   -                    -                  107,046,591.59      51,093.55          107,097,685.14      

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการซื)อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ�ม14 -                    -                    -                 -                    (47,937,710.91)    -                  (47,937,710.91)      -                   (47,937,710.91)       

ส่วนเกนิทุนจากการซื)อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ�ม 14 -                    -                    -                 -                    -                    992,800.56       992,800.56            -                   992,800.56            

เงนิปนัผลจ่าย 26 -                    -                    -                 (85,400,000.00)    -                    -                  (85,400,000.00)      -                   (85,400,000.00)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 317,000,000.00   746,100,000.00    17,700,000.00   105,721,033.87   (47,937,685.91)    992,800.56       1,139,576,148.52   2,246,200.29     1,141,822,348.81    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี)



บริษทั พลงังานบริสุทธิ�  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่หุน้ รวม

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก และเรยีกชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และเรยีกชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 (ก่อนปรบัปรงุ) 279,380,000.00    219,420,000.00  6,800,000.00         31,177,588.97    536,777,588.97          

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน -                    -                   -                      (462,320.00)       (462,320.00)               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 (หลงัปรบัปรงุ) 279,380,000.00    219,420,000.00  6,800,000.00         30,715,268.97    536,315,268.97          

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 (หลงัปรบัปรงุ) 279,380,000.00    219,420,000.00  6,800,000.00         30,715,268.97    536,315,268.97          

เรยีกชาํระคา่หุน้เพิ�มทุนระหวา่งปี 25,620,000.00     358,680,000.00  -                      -                  384,300,000.00          

สาํรองตามกฎหมาย -                    -                   5,600,000.00         (5,600,000.00)    -                          

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                   -                      68,426,426.06    68,426,426.06            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 305,000,000.00    578,100,000.00  12,400,000.00       93,541,695.03    989,041,695.03          

เรยีกชาํระคา่หุน้เพิ�มทุนระหวา่งปี 24 12,000,000.00     168,000,000.00  -                      -                  180,000,000.00          

สาํรองตามกฎหมาย 25 -                    -                   5,300,000.00         (5,300,000.00)    -                          

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                   -                      105,027,144.31  105,027,144.31          

เงนิปนัผลจ่าย 26 -                    -                   -                      (85,400,000.00)   (85,400,000.00)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 317,000,000.00    746,100,000.00  17,700,000.00       107,868,839.34  1,188,668,839.34        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี)



หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 107,149,990.20     61,124,048.79     105,027,144.31   68,426,426.06    
รายการปรบักระทบกาํไร (ขาดทุน) สุทธเิป็น

เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสื5อมราคาและค่าใชจ้า่ยตดับญัชี 16 61,348,925.74      50,903,601.85     54,298,093.26    50,902,146.09    
ค่าตดัจาํหน่ายสทิธกิารใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้า 17 123,427.31          -                   -                   -                   
ค่าตดัจาํหน่ายสทิธใินสญัญาซื>อขายไฟฟ้า 14 352,683.16          -                   -                   -                   
ค่าเผื5อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                     -                   198,600.00        -                   
กลบัรายการหนี>สงสยัจะสญู 8 (1,424,954.38)       -                   (1,424,954.38)     -                   
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 23 287,597.00          364,943.00         281,994.00        364,943.00        
กลบัรายการค่าเผื5อผลขาดทุนจากการลดราคา

ของสนิคา้และสนิคา้ที5เคลื5อนไหวชา้ -                     (246,869.17)        -                   (246,869.17)       
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิ 23,343.94            14,362.35          -                   14,362.35          
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (163,823.22)         -                   (163,823.22)       -                   
กลบัรายการค่าเผื5อหนี>สงสยัจะสญู (1,000,254.09)       -                   (1,000,254.09)     -                   
ค่าใชจ้า่ยดอกเบี>ยจา่ย 23,858,648.60      17,584,313.11     22,565,662.24    17,352,298.04    

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

บริษทั พลงังานบริสทุธิ#  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ค่าใชจ้า่ยดอกเบี>ยจา่ย 23,858,648.60      17,584,313.11     22,565,662.24    17,352,298.04    
กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากการดาํเนินงานก่อน

การเปลี5ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี>สนิดาํเนินงาน 190,555,584.26     129,744,399.93   179,782,462.12   136,813,306.37  
สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ5มขึ>น) :

ลกูหนี>การคา้และลกูหนี>อื5น 56,437,311.91      96,040,133.38     82,560,627.74    91,840,474.84    
สนิคา้คงเหลอื 17,417,608.43      (17,103,975.64)    17,417,608.43    (17,103,975.64)   
เงนิชดเชยจากกองทุนนํ>ามนัเชื>อเพลงิคา้งรบั 7,592,751.60        2,387,591.99      7,592,751.60      2,387,591.99      
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื5น (38,876,130.29)     (9,319,998.35)     5,101,757.26      (3,825,066.32)     
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื5น (2,029,717.01)       (9,226,248.77)     (1,394,585.69)     (8,897,710.00)     

หนี>สนิดาํเนินงานเพิ5มขึ>น (ลดลง) :
เจา้หนี>การคา้และเจา้หนี>อื5น (68,929,022.47)     5,493,102.15      (72,516,382.12)   5,193,876.24      
เจา้หนี>ค่าสนิทรพัย์ (18,713,667.41)     (9,674,057.06)     (65,798,184.62)   (9,674,057.06)     
เงนิมดัจาํรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ (29,022,184.75)     13,481,989.12     (29,022,184.75)   13,481,989.12    
เงนิประกนัผลงานก่อสรา้ง 73,110,642.05      -                   -                   -                   
หนี>สนิหมนุเวยีนอื5น (20,754,148.29)     6,783,882.30      (22,905,557.16)   7,013,347.12      

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 166,789,028.03     208,606,819.05   100,818,312.81   217,229,776.66  
จา่ยดอกเบี>ย (23,515,656.14)     (17,352,298.04)    (22,565,662.24)   (17,352,298.04)   
จา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (329,335.96)         (2,824,608.59)     (224,485.52)       (2,564,074.41)     
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 142,944,035.93     188,429,912.42   78,028,165.05    197,313,404.21  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงนินี>



หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากประจาํที5ตดิภาระคํ>าประกนัลดลง(เพิ5มขึ>น) (56,010,098.68)     (440,353.56)        (36,638,058.28)   (440,353.56)       
จา่ยเงนิล่วงหน้าเพื5อซื>อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 (1.00)                  -                   (1.00)                -                   
เงนิลงทุนระยะยาวอื5นลดลง -                     382,500.00         -                   -                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั >นแก่บุคคลและบรษิทัอื5น 9 (123,062,550.00)    (10,630,255.00)    (392,550.00)       (630,255.00)       
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั >นแก่บุคคลอื5น 9 133,300,255.00     -                   630,255.00        -                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั >นแก่บรษิทัย่อย 6 -                     -                   (51,700,000.00)   -                   
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั >นแก่บรษิทัย่อย 6 -                     -                   12,950,000.00    -                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยและ

บุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั 6 -                     (60,000,000.00)    -                   (131,400,000.00) 
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยและ

บุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั 6 60,000,000.00      -                   60,000,000.00    -                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอื5น 9 -                     (4,008,375.00)     -                   -                   
ซื>อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 (75,356,448.59)     (50,250,000.00)    (105,729,470.00)  (118,850,000.00) 
เงนิสดรบัจากผูม้สี่วนไดเ้สยีที5ไมม่อีาํนาจควบคุม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

เงนิสดรบัจากผูม้สี่วนไดเ้สยีที5ไมม่อีาํนาจควบคุม
บรษิทัย่อยจากการลงทุนเพิ5มในบรษิทัย่อย -                     33,910,037.26     -                   -                   

ซื>ออสงัหารมิทรพัยเ์พื5อการลงทุน 15 (107,566,693.00)    -                   (107,566,693.00)  -                   
ซื>อสนิทรพัยถ์าวร 16 (913,918,146.24)    (439,508,512.88)  (213,066,082.00)  (343,348,755.26) 
ซื>อสทิธกิารใชร้ะบบสายส่งไฟฟ้า 17 (14,860,000.00)     -                   -                   -                   
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 640,757.01          -                   640,757.01        -                   
เงนิทดรองจา่ยค่าซื>อที5ดนิ (3,257,448.36)       (13,790,466.75)    (3,257,448.36)     (13,790,466.75)   
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,100,090,373.86) (544,335,425.93)  (444,129,290.63)  (608,459,830.57) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสั >นจากสถาบนัการเงนิเพิ5มขึ>น 267,069,312.90     (2,310,474.55)     267,069,312.90   (2,310,474.55)     
เจา้หนี>ตามสญัญาแฟคเตอริ5งเพิ5มขึ>น(ลดลง) -                     (80,803,429.47)    -                   (80,803,429.47)   
รบัเงนิกูย้มืระยะสั >นจากบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั 6 85,170,000.00      30,600,000.00     40,000,000.00    -                   
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั >นจากบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั 6 (115,770,000.00)    -                   (40,000,000.00)   -                   
รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั 6 10,000.00            240,000.00         -                   -                   
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที5เกี5ยวขอ้งกนั (250,000.00)         (2,567,996.89)     -                   -                   
รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 564,890,000.00     183,176,176.84   17,000,000.00    183,176,176.84  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงนินี>



หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ต่อ)

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 (52,530,000.00)     (38,769,000.00)    (52,530,000.00)   (38,769,000.00)   
จา่ยเงนิปนัผล 26 (85,400,000.00)     -                   (85,400,000.00)   -                   
เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิ5มทุน - บรษิทัใหญ่ 24 12,000,000.00      25,620,000.00     12,000,000.00    25,620,000.00    
เงนิสดรบัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - บรษิทัใหญ่ 24 168,000,000.00     358,680,000.00   168,000,000.00   358,680,000.00  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 843,189,312.90     473,865,275.93   326,139,312.90   445,593,272.82  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) (113,957,025.03)    117,959,762.42   (39,961,812.68)   34,446,846.46    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 181,300,917.58     63,341,155.16     96,140,843.53    61,693,997.07    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 67,343,892.55      181,300,917.58   56,179,030.85    96,140,843.53    

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

1. รายการที5ไมใ่ช่เงนิสด

1.1 ซื>อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี> - 

สาํหรบัปี สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

 -สทุธิ

7

1.1 ซื>อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี> - 

เจา้หนี>คา่สนิทรพัย์ 16 7,078,047.70          65,798,184.62       7,078,047.70        65,798,184.62      

1.2 ซื>อสนิทรพัยโ์ดยการทํา

สญัญาเช่าการเงนิ 3,619,753.36          890,291.66           3,619,753.36        890,291.60          

1.3 จดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืแก่บคุคลอื5น

จากระยะยาวเป็นระยะสั >น 9 4,008,375.00          -                      -                     -                     

2. จํานวนที5ยงัไมไ่ดเ้บกิใชข้องเงนิกูร้ะยะสั >น

  และวงเงนิสนิเชื5ออื5นที5อาจจะนํามาใช้

เพื5อกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 1,260,317,882.94     1,551,335,195.84   1,178,207,882.94  921,335,195.84     

3. ในระหวา่งปี สิ>นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554   บรษิทัฯ ซื>อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ5มมรีายละเอยีดกระแสเงนิสดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ ขอ้ 14

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงนินี>

16 และ 22



1. ข้อมูลทั �วไป

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ � จาํกดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเมื-อ

วนัที- 6 มนีาคม 2549 และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

กบักระทรวงพาณิชย ์  เมื-อวนัที- 27 มนีาคม 2551 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายไบโอดเีซลประเภท

เมทลิเอสเตอรข์องกรดไขมนัและกลเีซอรอล และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน

บรษิทัฯ  มสีาํนักงานใหญ่ ตั Bงอยูเ่ลขที- 888  อาคารไอ ทาวเวอร ์ชั Bน 15 ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ

และมโีรงงานจาํนวน 1 แห่ง  ตั Bงอยูใ่นจงัหวดัปราจนีบรุี

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ

งบการเงนินีB   จดัทาํขึBนตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึBน   เพื-อความสะดวกของผูอ่้าน

งบการเงนิที-ไมคุ่น้เคยกบัภาษาไทย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ    ไดจ้ดัทาํขึBนตามมาตรฐานการรายการทางการเงนิของประเทศไทย  ภายใต้

พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543   ซึ-งหมายความถงึมาตรฐานการบญัชทีี-ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547

รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี-ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์   และตามขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิ  ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   นําเสนอตามเกณฑท์ี-กาํหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย   ฉบบัที- 1   (ปรบัปรงุ  

2552) เรื-อง "การนําเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื-อง "กาํหนดรายการยอ่

ที-ตอ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554"  ลงวนัที- 28 กนัยายน 2554   ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  ซึ-งมผีลใช้

บงัคบัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัมหาชน ตั Bงแต่รอบระยะเวลาบญัชทีี-เริ-มในหรอืหลงัวนัที- 1 มกราคม 2554  เป็นตน้ไป

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ         แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทและมกีารปดัเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิเพื-อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ที-ไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอื-น

2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม

บรษิทัยอ่ย   หมายถงึ   บรษิทัที-บรษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทั Bงทางตรงและทางออ้มมากกวา่กึ-งหนึ-งของสทิธ ิ 

ในการลงคะแนนเสยีงในที-ประชุมผูถ้อืหุน้   และที-คาดวา่จะเป็นไปไดใ้นปจัจุบนัที-จะใชส้ทิธแิปลงสภาพที-จะใชส้ทิธอิอกเสยีงดงักล่าว

หรอืมอีาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย        

บริษทั พลงังานบริสุทธิ$  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม 2555



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวมนีB  ไดจ้ดัทาํขึBนโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั พลงังานบรสุิทธิ � จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ดงัต่อไปนีB.-

2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษิทัยอ่ยทางตรง

1. บรษิทั คอนตเินนตลั ออยล ์จาํกดั 99.30 99.30 0.01 - -           -           

2. บรษิทั สหพาณิชย ์ปิโตรเลยีม จาํกดั 99.30 99.30 0.01 0.01 -           -           

3. บรษิทั ปิโตรแพลเนต จาํกดั 99.30 99.30 0.04 0.08 -           -           

4. บรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั 98.33 75.00 0.65 0.95 0.16         -           

5. บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั 99.05 72.47 35.6 11.39 0.87         -           

6. บรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จาํกดั 99.99 -         0.77 -          -           -           

7. บรษิทั เอน็เนอรจ์ ีโซลูชั -น เมเนจเมนท ์จาํกดั 99.99 -         0.11 -          -           -           

บรษิทัยอ่ยที-ถอืหุน้ทางออ้ม

8. บรษิทั สุรชยั (1997) โซล่าร ์จาํกดั 98.13 74.85 4.03 -          -           -           

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถู้กนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิ           โดยเริ-มตั Bงแต่วนัที-บรษิทัใหญ่มอีํานาจควบคุม

ดงักลา่ว จนถงึวนัที-บรษิทัฯ สิBนสุดการควบคุมในบรษิทัยอ่ยนั Bน

การควบคุม หมายถงึ อํานาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงานของกจิการเพื-อใหไ้ดม้าซึ-งประโยชน์

จากกจิกรรมของกจิการนั Bน   ในการพจิารณาอํานาจในการควบคุม   บรษิทัฯ  ตอ้งนําสทิธใินการออกเสยีงที-เกดิขึBนมารวมในการ

พจิารณา   วนัที-ซืBอกจิการคอืวนัที-อํานาจในการควบคุมนั Bนไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ืBอ   การกาํหนดวนัที-ซืBอกจิการและการระบุเกี-ยวกบั

การโอนอํานาจควบคุมจากฝา่ยหนึ-งไปยงัอกีฝา่ยหนึ-งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกี-ยวขอ้ง

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย   จดัทาํขึBนโดยมวีนัที-ในงบการเงนิเชน่เดยีวกบับรษิทัฯ  และใชน้โยบายการบญัชทีี-สาํคญัเชน่
เดยีวกนั

ยอดคงคา้งระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  รายการคา้ระหวา่งกนัที-มสีาระสาํคญั   เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

และสว่นไดเ้สยีที-ไมม่อีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนีBแลว้
สว่นไดเ้สยีที-ไมม่อีํานาจควบคุม  คอื  สว่นของกาํไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยสุ์ทธขิองบรษิทัยอ่ยสว่นที-เป็นสว่นไดเ้สยีที-

ไมไ่ดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่  สว่นไดเ้สยีที-ไมม่อีํานาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม  และแสดงในสว่น

ของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่

2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทัฯ  ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพื-อประโยชน์ต่อสาธารณะ   ซึ-งแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน

อตัรารอ้ยละของการ รอ้ยละของรายได้

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ ทั Bง รอ้ยละของสนิทรพัยท์ี- ที-รวมอยูใ่นรายไดร้วม

ทางตรงและทางออ้ม รวมอยูใ่นสนิทรพัยร์วม สาํหรบัปีสิBนสุด

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม วนัที- 31 ธนัวาคมณ วนัที- 31 ธนัวาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ที�ออกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

สภาวชิาชพีบญัชฯี  ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ      และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี-ปรบัปรุงใหมแ่ละออกใหม ่     ซึ-งไดป้ระกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาแลว้  และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี-เริ-มในหรอืหลงัวนัที-  1  มกราคม  2556  และ

2557 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิอ่นวนัที-มผีลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปนีB
3.1   ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาที-เริ-มในหรอืหลงัวนัที- 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญัชี

    ฉบบัที- 12 ภาษเีงนิได ้

    ฉบบัที- 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงของอตัราแลกเปลี-ยนเงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

    ฉบบัที- 8 สว่นงานดาํเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

    ฉบบัที- 10 ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล – กรณีที-ไมม่คีวามเกี-ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักจิกรรมดาํเนินงาน

    ฉบบัที- 21 ภาษเีงนิได ้– การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ี-ไมไ่ดค้ดิคา่เสื-อมราคาที-

ตรีาคาใหม่

    ฉบบัที- 25 ภาษเีงนิได ้- การเปลี-ยนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้

แนวทางปฎบิตัทิางบญัชเีกี-ยวกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

3.2  ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาที-เริ-มในหรอืหลงัวนัที- 1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

    ฉบบัที- 29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

    ฉบบัที- 4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่

    ฉบบัที- 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร

    ฉบบัที- 13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีที-ปรบัปรุงใหมแ่ละ

ออกใหมท่ั Bง 11   ฉบบัดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิในปีที-เริ-มนํามาถอืปฏบิตั ิ  ยกเวน้มาตรฐานการ

บญัช ีดงัต่อไปนีB

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที- 12

มาตรฐานการบญัชฉีบบันีBกาํหนดใหก้จิการระบุผลแตกต่างชั -วคราวที-เกดิจากความแตกต่างของมลูคา่สนิทรพัย์
และหนีBสนิระหวา่งเกณฑท์างบญัชแีละภาษอีากร เพื-อรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหนีBสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ตามหลกัเกณฑท์ี-กาํหนด เนื-องจากมาตรฐานการบญัชฉีบบันีBจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที-  1 มกราคม 2556   โดยปจัจุบนัฝา่ยบรหิาร

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชนีีBต่องบการเงนิในปีที-เริ-มนํามาถอืปฏบิตัิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที- 8

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที- 8 นําเสนอหลกัการที-เปลี-ยนไปจากเดมิ โดยมหีลกัการเปิดเผยสว่นงาน
ดาํเนินงานจากขอ้มลูภายในที-นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปลี-ยนนโยบายการบญัชดีงักลา่วกระทบ

เพยีงการเปิดเผยขอ้มลูเทา่นั Bนไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีB กาํหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูสว่นงานตามเกณฑก์ารเสนอรายงาน
ภายในเพื-อใหผู้บ้รหิารใช ้เนื-องจากมาตรฐานการบญัชฉีบบันีBจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที-  1 มกราคม 2556  โดยปจัจุบนั ฝา่ยบรหิาร

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย     อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชนีีBต่องบการเงนิในปีที-เริ-มนํามาถอืปฏบิตัิ

โดยจาํนวนของสว่นงานที-รายงานตลอดจนวธิกีารรายงานสว่นงานจะเปลี-ยนแปลงไปเพื-อใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารนําเสนอรายงาน

ภายในต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที- 29  การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที- 4 และ 12

เนื-องจากตคีวามมาตรฐานฯ ขา้งตน้ จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที- 1 มกราคม 2557  โดยปจัจุบนัฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ

และบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของการตคีวามมาตรฐานฯ ต่องบการเงนิในปีที-เริ-มนํามาถอืปฏบิตัิ

4.    การนํามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัก่อนถึงวนัมีผลบงัคบัใช้

บรษิทัยอ่ย  เลอืกที-จะนํามาตรฐานการบญัชฉีบบัที- 20 (ปรบัปรุง 2552)  เรื-อง การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล
และการเปิดเผยขอ้มลูเกี-ยวกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล มาถอืปฏบิตัใินปี 2555     โดยมาตรฐานการบญัชฉีบบันีBใหถ้อืปฏบิตัิ

กบัการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูเกี-ยวกบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกี-ยวกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลใน

รปูแบบอื-น ซึ-งจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที- 1 มกราคม 2556

5.    สรปุนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ไดจ้ดัทาํขึBนโดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ  ในการวดัมลูคา่ของ

องคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ตามที-กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้

นโยบายการบญัชทีี-นําเสนอดงัต่อไปนีBไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ-าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาที-รายงาน
5.1 การรบัรูร้ายได้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดเ้มื-อมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที-ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิที-เกี-ยวขอ้งกบัรายการบญัชี

จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูคา่ของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเชื-อถอื

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื-อไดส้ง่มอบ  โอนความเสี-ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหผู้ซ้ืBอแลว้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  รบัรูเ้มื-อไดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้เสรจ็สิBนแลว้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รบัรูเ้มื-อสง่มอบและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนั Bน
รายไดอ้ื-น รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ  เงนิสด  เงนิฝากธนาคาร  และเงนิลงทุนระยะสั Bนที-มสีภาพคลอ่งสงู ซึ-งเป็น

เงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ที-มกีาํหนดไถ่ถอนไมเ่กนิ 3 เดอืน นบัจากวนัที-ไดม้า และไมม่ภีาระผกูพนัใดๆ 

เงนิฝากธนาคารที-มขีอ้จาํกดัในการเบกิใชแ้ยกแสดงเป็น  "เงนิฝากธนาคารที-ตดิภาระคํBาประกนั" แสดงภายใตส้นิทรพัย์

ไมห่มุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ
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5.3 ลกูหนีBการคา้ ลกูหนีBอื-นและคา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู

ลกูหนีBการคา้และลกูหนีBอื-นแสดงดว้ยมลูคา่สทุธทิี-จะไดร้บั ซึ-งสทุธจิากคา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประมาณคา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณที-อาจเกดิขึBนจากการเรยีกเกบ็เงนิ

จากลกูหนีBไมไ่ด ้  ซึ-งโดยทั -วไปพจิารณาจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนีB การวเิคราะหอ์ายหุนีB   และสถานะทางการเงนิปจัจุบนั

ของลกูหนีB

5.4 สนิคา้คงเหลอื

สนิคา้คงเหลอื  แสดงในราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิี-จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ-ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธิ ี เขา้ก่อน - 

ออกก่อน และจะถอืเป็นสว่นหนึ-งของตน้ทุนขายเมื-อมกีารขายและเบกิใช้

มลูคา่สทุธทิี-จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที-จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที-จาํเป็นในการขาย

5.5 เงนิลงทุน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน หกัดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

5.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยท์ี-ถอืครองไวเ้พื-อหาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่า หรอืจากการเพิ-ม

มลูคา่ของสนิทรพัยห์รอืทั Bงสองอยา่ง  ทั BงนีBไมไ่ดม้ไีวเ้พื-อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใช้

ในการบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ี-อยูร่ะหวา่งก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื-อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุนในอนาคต

อสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุนวดัมลูคา่เริ-มแรกดว้ยราคาทุน  ซึ-งรวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการและวดัมลูคา่ภายหลงั

การรบัรูด้ว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (ถา้ม)ี  

บรษิทัฯ  ไมค่ดิคา่เสื-อมราคาสาํหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุนประเภทที-ดนิ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุนของบรษิทัฯ  ที-ใหเ้ช่าและถกูใชง้านโดยบรษิทัยอ่ยไมถ่อืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุน

ในงบการเงนิรวม ทั BงนีB เพราะสนิทรพัยเ์หล่านั Bนจดัเป็นอสงัหารมิทรยัพท์ี-มไีวใ้ชง้านในภาพรวมของกลุ่มกจิการ

5.7 ที-ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และคา่เสื-อมราคา

ที-ดนิ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เผื-อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี   

อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เสื-อมราคาสะสมและคา่เผื-อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรงที-เกี-ยวขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสนิทรพัยท์ี-กจิการก่อสรา้งเอง   

รวมถงึตน้ทุนของวสัด ุ แรงงานทางตรง  และตน้ทุนทางตรงอื-น ๆ  ที-เกี-ยวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื-อใหส้นิทรพัยน์ั Bนอยูใ่นสภาพ

ที-พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์  ตน้ทุนในการรืBอถอน  การขนยา้ย   การบรูณะสถานที-ตั Bงของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื

สว่นประกอบของรายการที-ดนิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที-มอีายกุารใชป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละสว่น

ประกอบที-มนีัยสาํคญัแยกต่างหากจากกนั

รายจ่ายในการซืBอสนิทรพัยถ์าวรเพิ-มหรอืทดแทน     และรายจ่ายในการปรบัปรงุสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึBนถอืเป็นรายจ่าย

ฝา่ยทุน สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ้่ายเมื-อเกดิขึBน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตดัรายการที-ดนิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื-อจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บั

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสนิทรพัย ์      รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์

(ผลต่างระหวา่งสิ-งตอบแทนสทุธทิี-ไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ั Bน)  จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

เมื-อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัยน์ั Bนออกจากบญัชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  คาํนวณคา่เสื-อมราคาสาํหรบัสนิทรพัยทุ์กประเภทหลงัจากหกัมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดย

วธิเีสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยเ์ป็นระยะเวลาดงันีB.-
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อายุการใชง้าน (ปี)
อาคารและสิ-งปลกูสรา้ง 20
สว่นปรบัปรงุอาคารและสว่นปรบัปรงุอาคารเช่า 10
โรงไฟฟ้า ระบบสง่พลงังานไฟฟ้าและเครื-องมอืเครื-องใชใ้นการผลติไฟฟ้า 5 - 25
เครื-องจกัร 5 - 10
อุปกรณ์ และเครื-องมอืเครื-องใชโ้รงงาน 5
อุปกรณ์ และเครื-องตกแต่งสาํนักงาน 5
ยานพาหนะ 5

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมม่กีารคดิคา่เสื-อมราคาสาํหรบัที-ดนิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งหรอืตดิตั Bง

5.8 สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้าและคา่ตดัจาํหน่าย

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชแีสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจ่ายสะสม     คา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิี

เสน้ตรงตามอายขุองสญัญาซืBอขายไฟฟ้า

5.9 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ตดัจาํหน่าย

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเกดิจากสว่นของตน้ทุนการไดม้าซึ-งกจิการที-สงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิ  ฝา่ยบรหิาร

มคีวามเหน็วา่ตน้ทุนการไดม้าซึ-งสงูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธนีิBเป็นสว่นที-สะทอ้นถงึประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิในอนาคต

ที-คาดวา่จะไดร้บัจากสญัญาซืBอขายไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (สาํหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน) 

คา่ตดัจาํหน่าย

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทัฯ เป็นสนิทรพัยป์ระเภทที-มอีายกุารใชง้านจาํกดัและคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์

ระยะเวลาที-คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเป็นระยะเวลา 25 ปี   นับตั Bงแต่วนัที-บรษิทัฯ    ไดร้บัประโยชน์จาก

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนั Bน คา่ตดัจาํหน่ายบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

5.10 ตน้ทุนการกูย้มื

ตน้ทุนการกูย้มืที-เกดิจากเงนิกูย้มืที-นําไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ี-ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพ้รอ้มที-จะใชห้รอืขาย       ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ั Bนจะอยูใ่นสภาพพรอ้มที-จะใชไ้ดต้ามประสงค ์ 

ตน้ทุนการกูย้มือื-นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที-เกดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีBยและตน้ทุนอื-นที-เกดิขึBนจากการกูย้มื

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

5.11 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

ทุกวนัสิBนรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีBซึ-งแสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ

และบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่ลงหรอืไม ่     หากมขีอ้บง่ชีBของการดอ้ยคา่   หรอืเมื-อตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี  

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย จะทาํการประมาณมลูคา่ที-คาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์

มลูคา่ที-คาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์   หมายถงึ    มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั

ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่     ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดที-จะไดร้บัใน

อนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื-อใหส้ะทอ้นมลูคา่ที-อาจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนั ซึ-ง

แปรไปตามเวลาและความเสี-ยงที-มตี่อสนิทรพัยท์ี-ไมก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื-น ใหพ้จิารณามลูคา่ที-คาดวา่

จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ี-ก่อใหเ้กดิเงนิสดที-สนิทรพัยน์ั Bนเกี-ยวขอ้งดว้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในกาํไรขาดทุน
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ณ วนัสิBนรอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  จะประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีBที-แสดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี-ไมใ่ช่คา่ความนิยมที-บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม ่  หากมี

ขอ้บง่ชีBดงักล่าว บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ตอ้งประมาณมลูคา่ที-คาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ั Bน และกลบัรายการบญัชขีาดทุน

จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี-ไมใ่ช่คา่ความนิยมที-บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รบัรูใ้นงวดก่อน

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเพื-อใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์มเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบญัชภีายหลงั

หกัคา่เสื-อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่าย เสมอืนหนึ-งไมเ่คยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน
5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

5.12.1 ผลประโยชน์ระยะสั Bนของพนักงาน
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสั Bนของพนักงานซึ-งประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลีBยงชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายเมื-อพนักงานทาํงานให้
5.12.2 โครงการสมทบเงนิ

ภาระหนีBสนิตามโครงการสมทบเงนิกองทุนสาํรองเลีBยงชพีจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทุนเมื-อเกดิขึBน
5.12.3 โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชน์เมื-อเกษยีณอาย ุ คอื  ผลประโยชน์ที-พนักงานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื-อเกษยีณอายซุึ-ง

ขึBนอยูก่บัอายแุละจาํนวนปีที-ทาํงาน
หนีBสนิผลประโยชน์เมื-อเกษยีณอายจุะถกูรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  โดยคดิจากมลูคา่

ปจัจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที-รายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื-อเกษยีณอายถุกูคาํนวณขึBนทุกปีโดยผูช้าํนาญ

ทางสถติอิสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที-ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)       มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์เมื-อเกษยีณอายคุาํนวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที-เขา้มาในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบีBยตามพนัธบตัรรฐับาลที-ใช้

สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนัและมอีายกุารครบกาํหนดชาํระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที-ตอ้งจ่ายผลประโยชน์เมื-อเกษยีณ

อาย ุ  กาํไรขาดทุนทางสถติทิี-เกดิจากการปรบัปรงุจากประสบการณ์    และการเปลี-ยนสมมตฐิานทางสถติถิกูบนัทกึเขา้กาํไรหรอื

ขาดทุนเบด็เสรจ็

5.13 ประมาณการหนีBสนิ

ประมาณการหนีBสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต็่อเมื-อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มภีาระหนีBสนิตามกฎหมายที-เกดิขึBน

ในปจัจุบนั    ซึ-งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึBนแลว้     และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่จะสญูเสยีทรพัยากรที-มี

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื-อชาํระภาระหนีBสนิดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหนีBสนิไดอ้ยา่งน่าเชื-อถอื

5.14 เงนิอุดหนุนจากรฐับาล

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรบัรูอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาที-รบัรูต้น้ทุนที-เงนิอุดหนุนนั Bนจ่ายเป็นการชดเชย

5.15 รายการบญัชทีี-เป็นเงนิตราต่างประเทศ

รายการบญัชทีี-เกดิขึBนระหวา่งปีที-เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยน     ณ  วนัที-เกดิ

รายการยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิที-เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที-รายงานแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี-ยน

ณ วนันั Bน  กาํไรหรอืขาดทุนที-เกดิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัชี
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5.16 สญัญาเช่า

5.16.1  สญัญาเช่าการเงนิ - กรณีที-บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า

    บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย   บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ี-มคีวามเสี-ยงและผลตอบแทนเป็นของผูเ้ช่าเป็นสญัญาเช่า

การเงนิสนิทรพัย ์ และหนีBสนิจากสญัญาเช่าการเงนิจะแสดงในงบดลุในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ี-เช่าหรอืมลูคา่ปจัจุบนัของคา่เช่า

ขั Bนตํ-าที-ตอ้งจ่ายแลว้แต่ราคาใดจะตํ-ากวา่     ในการคาํนวณมลูคา่ปจัจุบนัของคา่เช่าขั Bนตํ-าที-ตอ้งจ่าย    อตัราสว่นลดที-ใชค้อือตัรา

ดอกเบีBยที-ใชใ้นสญัญาเช่า  จาํนวนคา่เช่าที-ตอ้งจ่ายรวมทั BงสิBนตลอดอายสุญัญาเช่า  จะถอืเป็นการจ่ายชาํระคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและ

หนีBสนิที-บนัทกึในบญัช ี   ทั BงนีB   คา่ใชจ้่ายทางการเงนินีBจะตอ้งถกูปนัสว่นไปตลอดอายขุองสญัญาเช่า    เพื-อรกัษาระดบัของดอกเบีBย

ของแต่ละงวดของหนีBสนิที-คงเหลอือยูใ่หอ้ยูใ่นอตัราเดยีวกนัในแต่ละงวด

สญัญาเช่าการเงนิ    จะก่อใหเ้กดิคา่เสื-อมราคาของสนิทรพัยแ์ละคา่ใชจ้่ายทางการเงนิที-จะตอ้งถอืเป็นคา่ใชจ้่ายใน

แต่ละงวดบญัช ี   นโยบายการคดิคา่เสื-อมราคาของสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิเป็นเช่นเดยีวกบัสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ   และ

บรษิทัยอ่ยที-ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตส้ญัญาเช่า

5.16.2  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที-บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า

    บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย     บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ี-ความเสี-ยงและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็น

ของผูใ้หเ้ช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน   คา่เช่าที-จ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามระยะเวลาที-เช่า

5.16.3  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที-บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นผูใ้หเ้ช่า

    บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แสดงสนิทรพัยท์ี-ใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานในงบดลุตามประเภทของสนิทรพัย์

รายไดค้า่เช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทกึตามระยะเวลาที-ใหเ้ช่า

5.17 ภาษเีงนิได้
ภาษเีงนิได ้ บนัทกึตามจาํนวนที-คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธปิรบัปรงุดว้ย

รายการที-ไมถ่อืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายทางภาษตีามประมวลรษัฎากร

5.18 กาํไรต่อหุน้ขั BนพืBนฐาน

กาํไรต่อหุน้ขั BนพืBนฐาน   คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปี   ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี-ยถ่วงนํBาหนักที-ออกและ

เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปี

5.19 รายการธุรกจิกบับคุคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนั

บคุคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการที-มอีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูควบคมุโดย

บรษิทัฯ ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัที-ดาํเนินธุรกจิการลงทุน

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนักบับรษิทั บรษิทัรว่ม และบคุคลที-เป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยี

ในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ-งมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทั Bงกรรมการและพนักงานของบรษิทั

ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที-ใกลช้ดิกบับคุคลเหล่านั Bน กจิการและบคุคลทั Bงหมดถอืเป็นบคุคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกบับรษิทั

นอกจากนีB บคุคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัรว่มและบคุคลซึ-งมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั

บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ที-มอีาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทัฯ

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบคุคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนึงถงึเนืBอหาของความ

สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย

5.20 เครื-องมอืทางการเงนิ

สนิทรพัยท์างการเงนิที-แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   ลกูหนีBการคา้

และลกูหนีBอื-น เงนิใหกู้ย้มื หนีBสนิทางการเงนิ ที-แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เจา้หนีBการคา้และเจา้หนีBอื-น เงนิกูย้มืและ

หนีBสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ  นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที-เกี-ยวขอ้ง
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5.21 การใชด้ลุยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีี-สาํคญั

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ    ซึ-งมผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิที-เกี-ยวกบั   สนิทรพัย ์ หนีBสนิ
รายได ้ และคา่ใชจ้่าย    การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี   และปจัจยัต่าง ๆ   ที-ผูบ้รหิารมคีวามเชื-อมั -น
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั Bน   ดงันั Bน ผลที-เกดิขึBนจรงิต่อมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิอาจแตกต่าง
ไปจากที-ประมาณและตั Bงขอ้สมมตฐิานไว ้     

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที-ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเนื-อง     การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี-ประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตที-ไดร้บัผลกระทบ 

การใชด้ลุยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีี-สาํคญั ไดแ้ก่
5.21.1  การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิ

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิ   ฝา่ยบรหิารตอ้งใชด้ลุยพนิิจในการพจิารณาวา่
บรษิทัฯ   ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสี-ยงและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม ่  โดยใชด้ลุยพนิิจบนพืBนฐานของ
ขอ้มลูที-ดทีี-สดุที-รบัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั

5.21.2  คา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู
คา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญูของลกูหนีBเกดิจากการปรบัมลูคา่ของลกูหนีBจากความเสี-ยงดา้นเครดติที-อาจเกดิขึBน  ฝา่ย

บรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที-คาดวา่จะเกดิขึBนจากลกูหนีBแต่ละราย          โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของ  
ลกูหนีBรายตวัประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี          การวเิคราะหอ์ายลุกูหนีBและการเปลี-ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั
อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานที-แตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนคา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู   ดงันั Bน  การปรบัปรงุ
คา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญูอาจมขีึBนไดใ้นอนาคต

5.21.3  คา่เผื-อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน
 บรษิทัฯ จะตั Bงคา่เผื-อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนเมื-อฝา่ยบรหิารใชด้ลุยพนิิจในการพจิารณาวา่ มลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน  การที-จะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญั
หรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไมน่ั Bนจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพนิิจของฝา่ยบรหิาร

5.21.4  อาคาร และ อุปกรณ์และคา่เสื-อมราคา
ในการคาํนวณคา่เสื-อมราคาของอาคารและอุปกรณ์     ฝา่ยบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มลูคา่คงเหลอื  เมื-อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์   และไดม้กีารทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหม ่ หากมี
การเปลี-ยนแปลง

5.21.5  การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่

หากคาดวา่มลูคา่ที-คาดวา่จะไดร้บัคนืตํ-ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ั Bน      ในการนีB  ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพนิิจที-
เกี-ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในอนาคตซึ-งเกี-ยวเนื-องกบัสนิทรพัยน์ั Bน

5.21.6  ผลประโยชน์พนักงาน
หนีBสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึBนตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึ-งตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ  ในการประมาณการนั Bน เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึBนเงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลี-ยนแปลง
ในจาํนวนพนักงานและอตัรามรณะ เป็นตน้

5.21.7  สญัญาเช่า
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้

ดลุยพนิิจในการประเมนิเงื-อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื-อพจิารณาวา่บรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสี-ยงและผลประโยชน์
ในสนิทรพัยท์ี-เช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่
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6. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั
บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ย บรษิทัและบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนีBสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ยสว่นหนึ-งของ

บรษิทัฯ เกดิขึBนจากรายการบญัชกีบับรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนัดงักลา่ว   บรษิทัเหลา่นีBเกี-ยวขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอื การเป็น
กรรมการรว่มกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนีB.-

สดัสว่นของการถอืหุน้ทั Bงทางตรง

ดาํเนินกจิการ และทางออ้มของบรษิทั(รอ้ยละ)

ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ปี 2555 ปี 2554

บริษทัย่อยทางตรง
  บรษิทั คอนตเินนตลั ออยล ์จาํกดั * 1 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย 99.30 99.30

  บรษิทั สหพาณิชย ์ปิโตรเลยีม จาํกดั * 1 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย 99.30 99.30

  บรษิทั ปิโตรแพลเนต จาํกดั * 1 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย 99.30 99.30

  บรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั 1 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 98.33 75.00

  บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั 1 ผลติและจาํหน่ายพลงังานกระแสไฟฟ้า ไทย 99.05 72.47

  บรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จาํกดั 1 ผลติและจาํหน่ายพลงังานกระแสไฟฟ้า ไทย 99.99 -
  บรษิทั เอน็เนอรจ์ ีโซลูชั -น เมเนจเมนท ์จาํกดั 1 ไทย 99.99 -

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นทางอ้อม
  บรษิทั สุรชยั (1997) โซล่าร ์จาํกดั 2 ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 98.13 74.85
บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั
  บรษิทั ซ.ีซ.ีออยล ์จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั ท ูพลสั วนั ออยล ์จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั เพาเวอร ์10 จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั ดบัเบิBล 10 จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั มาลอีอยล ์จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั สบืเนื-องการคา้ จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั เพอรเ์ฟค ออยล ์จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั เฟมสั 10 จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั มาเจรญิ จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั ชาลเีทรดดิBง จาํกดั 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส.พ.ีพานิชผล ** 3 ขายสง่นํBามนัเชืBอเพลงิ ไทย - -
  บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 3 ประกนัภยัรถยนต์ ไทย - -
  บรษิทั อาร.์เอ.โลจสิตคิส ์จาํกดั 3 ขนสง่และขนถ่ายแก๊สรถยนต์ ไทย - -
  บรษิทั ออนไลน์แอสเซท็ จาํกดั 3 สนิคา้เกี-ยวกบัคอมพวิเตอร์ ไทย - -
  บรษิทั สตาร ์แก๊ส จาํกดั ** 5 ขายแก๊สแอลพจี ีเอน็จวีี ไทย - -
บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั
  บุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 4 - - - -

* บรษิทัดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบยีนเลกิบรษิทัในเดอืนกนัยายน 2555  และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี

** มกีรรมการรว่มกนัจนถงึวนัที- 31 มนีาคม 2555  

ลกัษณะความ

สมัพนัธ์

ใหค้าํปรกึษาในโครงการเกี-ยวกบัพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และรบัสรา้ง

โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย  และบรษิทัหรอืบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั
1. เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  และกรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการรว่ม
2. เป็นบรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ  โดยบรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั  ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.8  ของทุนจดทะเบยีน

ในบรษิทัดงักลา่ว
3. เป็นบรษิทัที-กรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการรว่ม
4. เป็นกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
5. เป็นบรษิทัที-คนใกลช้ดิของกรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการรว่ม

รายการบญัชทีี-มสีาระสาํคญัที-เกดิขึBนระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงันีB 

นโยบายการ
กาํหนดราคา ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

บริษทัย่อย

รายไดอ้ื-น

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 1 -             -             4,104          2,100          

รายไดค้า่เชา่ยานพาหนะ 2 -             -             597             1,707          

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายไดค้า่เชา่ยานพาหนะ 2 -             -             597             1,707          
ดอกเบีBยรบั 3 -             -             5,905          -             

บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

รายไดอ้ื-น

ดอกเบีBยรบั 4 4,592          2,407          4,592          2,407          
ตน้ทุนขาย 5 643             156             384             156             
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 6 14,434         33,593         14,434         33,593         
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 6 2,271          1,943          2,260          1,943          
ตน้ทุนทางการเงนิ 7 856             232             -             -             

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั คา่เบีBยประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรองเลีBยงชพี
ผลตอบแทนอื-น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิาร สรุปไดด้งันีB.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
ผลประโยชน์ระยะสั Bน 20,087         21,502         19,638         21,502         

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 113             231             107             231             

รวมคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 20,200         21,733         19,745         21,733         

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

นโยบายการกาํหนดราคา
1. อตัราเดอืนละ 23,364.49 บาท และ 300,000 บาท
2. อตัราเดอืนละ 23,364.49 บาท
3. รอ้ยละ 2 ถงึ 7 ต่อปี
4. รอ้ยละ 12 ต่อปี
5. ราคาตลาด
6. ตามอตัราที-ตกลงรว่มกนั
7. รอ้ยละ 2.25 ถงึ 7.25 ต่อปี

ยอดคงเหลอืของบญัชทีี-เกดิขึBนระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงันีB.- 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ลูกหนี=อื�น
บรษิทัยอ่ย -             -             8,300          1,720          
บุคคลและบรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนั 2,673          2,677          627             2,677          

รวมลกูหนีBอื-น 2,673          2,677          8,927          4,397          

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปีอตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื
รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 ใหกู้เ้พิ-ม รบัชาํระคนื 31 ธ.ค. 2555

เงินให้กู้ยืมระยะสั =นแก่บริษทัย่อย
บรษิทัยอ่ย

บรษิทั อเีอ โซลา่ จาํกดั -             20,400         (12,900)        7,500          
บรษิทั คอนตเินนตลั ออยล ์จาํกดั 2.00 50              -             (50)             -             

บรษิทัยอ่ยที-ถอืหุน้ทางออ้ม
บรษิทั สุรชยั (1997) โซลา่ร ์จาํกดั 7.00 -             31,300         -             31,300         

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bนแกบ่รษิทัยอ่ย 50              51,700         (12,950)        38,800         

บรษิทัฯ ใหบ้รษิทัยอ่ยกูย้มืเงนิ  โดยบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ออกตั dวสญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนดชาํระเมื-อทวงถาม

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื
รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 ใหกู้เ้พิ-ม รบัชาํระคนื 31 ธ.ค. 2555

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั
วงเงนิที- 1

บรษิทั สุรชยั (1997) โซลา่ร ์จาํกดั 7.00 -             -             -             -             
วงเงนิที- 2

บุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 12.00 60,000         -             (60,000)        -             

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย
และบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 60,000         -             (60,000)        -             

หน่วย : พนับาท

รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี

งบการเงนิรวม
รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี

7.13 และ 7.50



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 ใหกู้เ้พิ-ม รบัชาํระคนื 31 ธ.ค. 2555
วงเงนิที- 1

บรษิทั สุรชยั (1997) โซลา่ร ์จาํกดั 7.00 71,400         -             -             71,400         

วงเงนิที- 2

บุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 12.00 60,000         -             (60,000)        -             

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย

และบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 131,400       -             (60,000)        71,400         

วงเงนิที- 1  คํBาประกนัการกูย้มืโดยจาํนําใบหุน้บรุมิสทิธขิอง บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั จาํนวน 1,020,000 หุน้ และยนิยอมมอบสทิธิ
การรบัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที-จะไดร้บัจากบรษิทัดงักล่าว เพื-อเป็นการชาํระหนีBเงนิตน้และดอกเบีBยจนกวา่จะครบมลูคา่
ทั BงนีBบรษิทัฯ   ถอืสทิธเิป็นลาํดบัที- 2   ต่อจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ-ง   เงนิใหกู้ย้มืทั Bงจาํนวนครบกาํหนดชาํระคนืภายในวนัที- 31 
สงิหาคม 2564

วงเงนิที- 2  คํBาประกนัการกูย้มืโดยจาํนําใบหุน้สามญัของ  บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั   จาํนวน 294,000 หุน้   และยนิยอมมอบสทิธิ
การรบัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที-จะไดร้บัจากบรษิทัดงักล่าว เพื-อเป็นการชาํระหนีBเงนิตน้และดอกเบีBยจนกวา่จะครบมลูคา่

รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

การรบัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที-จะไดร้บัจากบรษิทัดงักล่าว เพื-อเป็นการชาํระหนีBเงนิตน้และดอกเบีBยจนกวา่จะครบมลูคา่
ทั BงนีBบรษิทัฯ   ถอืสทิธเิป็นลาํดบัที- 2   ต่อจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ-ง   เงนิใหกู้ย้มืทั Bงจาํนวนครบกาํหนดชาํระคนืภายในวนัที- 31 
สงิหาคม 2564  อยา่งไรกต็าม  ในระหวา่งปี 2555  บรษิทัฯ  ไดร้บัชาํระเงนิกูย้มืดงักล่าวครบทั Bงจาํนวนแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

เจ้าหนี=อื�น

บรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนั 1,093          13,412         1,093          13,412         

บุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 226             642             207             411             

รวมเจา้หนีBอื-น 1,319          14,054         1,300          13,823         

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 กูเ้พิ-ม จา่ยชาํระ 31 ธ.ค. 2555
เงินกู้ยืมระยะสั =นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

กรรมการ

วงเงนิที- 1 2.25 30,600         -             (30,600)        -             

วงเงนิที- 2 7.25 -             40,000         (40,000)        -             

วงเงนิที- 3 6.50 -             45,170         (45,170)        -             

รวมเงนิกูย้มืระยะสั Bน

จากบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั 30,600         85,170         (115,770)      -             

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม
รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 กูเ้พิ-ม จา่ยชาํระ 31 ธ.ค. 2555
เงินกู้ยืมระยะสั =นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

กรรมการ

วงเงนิที- 1 - -             -             -             -             

วงเงนิที- 2 7.25 -             40,000         (40,000)        -             

วงเงนิที- 3 - -             -             -             -             

รวมเงนิกูย้มืระยะสั Bน

จากบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั -             40,000         (40,000)        -             

วงเงนิที- 1  บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ-งกูย้มืเงนิจากกรรมการของบรษิทัยอ่ยท่านหนึ-ง โดยบรษิทัยอ่ยออกตั dวสญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนด
ชาํระเมื-อทวงถาม

วงเงนิที- 2  บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจากกรรมการของบรษิทัฯ ท่านหนึ-ง โดยบรษิทัฯ ออกตั dวสญัญาใชเ้งนิครบกาํหนดชาํระเมื-อทวงถาม
วงเงนิที- 3  บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ-งกูย้มืเงนิจากกรรมการของบรษิทัฯ ท่านหนึ-ง โดยบรษิทัยอ่ยออกตั dวสญัญาใชเ้งนิ ครบกาํหนด

ชาํระเมื-อทวงถาม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี

หน่วย : พนับาท

ชาํระเมื-อทวงถาม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

กรรมการ -             240             -             -             

เงนิกูย้มืดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่กีารคดิดอกเบีBยระหวา่งกนั

อื�นๆ

บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาเขา้คํBาประกนัวงเงนิสนิเชื-อของบรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนัแหง่หนึ-งกบัธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ-งในวงเงนิรวม 
18 ลา้นบาท

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

เงนิสดในมอื 538             206             50              30              
เงนิฝากธนาคาร
  - ประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั 28,524         181,093       17,887         96,109         
  - ประเภทประจาํ 3 เดอืน 38,282         2                38,242         2                

รวม 67,344         181,301       56,179         96,141         

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8. ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื�น - สุทธิ
ลกูหนีBการคา้และลกูหนีBอื-น - สุทธ ิประกอบดว้ย.-

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ลกูหนีBการคา้
ลกูหนีBการคา้ 158,229       179,264       128,723       179,264       
หกั  คา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู -             (1,425)         -             (1,425)         

รวมลกูหนีBการคา้ - สุทธิ 158,229       177,839       128,723       177,839       
ลกูหนีBอื-น

บรษิทัยอ่ย -             -             8,300          1,720          
บุคคลและบรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนั 2,673          2,677          627             2,677          
บรษิทัอื-น

เงนิมดัจาํจา่ยคา่สนิคา้ 13              37,472         13              37,472         
คา่เบีBยประกนัจา่ยลว่งหน้า 1,538          323             662             323             
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 950             253             940             253             

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 950             253             940             253             
อื-นๆ 2,732          2,583          2,341          2,457          
รวมลกูหนีBอื-น 7,906          43,308         12,883         44,902         

รวมลกูหนีBการคา้และลกูหนีBอื-น - สุทธิ 166,135       221,147       141,606       222,741       

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยมลีกูหนีBการคา้ - สุทธ ิ ที-คา้งชาํระแยกตามอายุหนีB ไดด้งันีB.-

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ลกูหนีBที-ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 143,187       175,966       113,681       175,966       
ลกูหนีBที-เกนิกาํหนดชาํระ
   น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 3 เดอืน 15,042         1,873          15,042         1,873          
   มากกวา่ 12 เดอืน -             1,425          -             1,425          
รวม 158,229       179,264       128,723       179,264       
หกั  คา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญู -             (1,425)         -             (1,425)         

 สุทธิ 158,229       177,839       128,723       177,839       

ในระหวา่งปี 2555   ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดต้ดัลกูหนีBที-เคยตั Bงคา่เผื-อหนีBสงสยัจะสญูไวใ้นปีกอ่นๆ  เป็นหนีBสญู จาํนวน
1.42 ลา้นบาท 

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั =นแก่บุคคลและบริษทัอื�น
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bนแกบุ่คคลและบรษิทัอื-น ประกอบดว้ย.-

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

รอ้ยละ (ต่อปี) 31 ธ.ค. 2554 ใหกู้เ้พิ-ม รบัชาํระ 31 ธ.ค. 2555

บุคคลอื-น

วงเงนิที- 1 15.00 630             393             (630)            393             

วงเงนิที- 2 7.25 4,008          -             -             4,008          

บรษิทัอื-น 6.00 - 7.13 10,000         122,670       (132,670)      -             

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bน

แกบุ่คคลและบรษิทัอื-น 14,638         123,063       (133,300)      4,401          

วงเงนิที- 1   คํBาประกนัโดยจาํนองโฉนดที-ดนิจาํนวน 1 โฉนด

งบการเงนิรวม
รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี

หน่วย : พนับาท

วงเงนิที- 1   คํBาประกนัโดยจาํนองโฉนดที-ดนิจาํนวน 1 โฉนด

วงเงนิที- 2   เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลอื-น ที-ครบกาํหนดชาํระคนืภายในหนึ-งปี

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัอื-นขา้งตน้เป็นเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัแหง่หนึ-งซึ-งเป็นผูร้บัเหมากอ่สรา้งอาคารโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์หบ้รษิทัยอ่ยแหง่หนึ-ง  ซึ-งไดร้บัชาํระทั Bงจาํนวนแลว้ในปี 2555

อตัราดอกเบีBย ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

รอ้ยละ 31 ธ.ค. 2554 ใหกู้เ้พิ-ม รบัชาํระ 31 ธ.ค. 2555

บุคคลอื-น 15.00 630             393             (630)            393             

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bน

แกบุ่คคลและบรษิทัอื-น 630             393             (630)            393             

เงนิใหกู้ย้มืแกบุ่คคลอื-นดงักลา่วขา้งตน้ ครบกาํหนดชาํระคนืภายใน 2 เดอืนนบัตั Bงแต่วนัที-รบัเงนิกู้

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
รายการเคลื-อนไหวระหวา่งปี



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

10. สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
วตัถุดบิ 41,413         66,671         41,413         66,671         
สนิคา้ระหวา่งผลติ 80,229         74,753         80,229         74,753         
สนิคา้สาํเรจ็รปู 34,703         32,558         34,703         32,558         
วสัดุสิBนเปลอืง 4,780          4,561          4,780          4,561          

รวม 161,125       178,543       161,125       178,543       

11. สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื-น  ประกอบดว้ย.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
ลกูหนีBกรมสรรพากร 46,250         6,976          -             1,198          
ภาษซีืBอยงัไมค่รบกาํหนด 3,986          1,372          719             1,367          
อื-น ๆ 307             3,036          3                3,034          

รวม 50,543         11,384         722             5,599          

12. เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ=าประกนั
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยไดจ้าํนําสทิธใินการเบกิใชเ้งนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์และประเภทประจาํเพื-อเป็นหลกัประกนั

การใหธ้นาคารออกหนังสอืคํBาประกนักบัหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 36.6 ประกอบ)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อซื=อเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เมื-อวนัที-  11 กนัยายน 2555   บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิเพื-อซืBอหุน้สามญัของบรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั   จาํนวน 19,998 หุน้ 

ในราคาหุน้ละ 0.00005 บาท  คดิเป็นเงนิรวมทั BงสิBน  1  บาท (Purchase Price)  จากผูถ้อืหุน้เดมิ  ซึ-งมสีดัสว่นการถอืหุน้สามญัใน
บรษิทัดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทุนจดทะเบยีนทั Bงหมด     บรษิทัดงักล่าวมวีตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม  ภายใตส้ญัญาซืBอขายหุน้ระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้เดมิ ฉบบัลงวนัที- 20 กรกฎาคม 2555 
มกีารกาํหนดขอ้ตกลงที-จะจ่ายคา่หุน้เพิ-มเตมิในราคา Revised Purchase Price หากสามารถปฏบิตัติามเงื-อนไขดงันีB

1. บรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั ตอ้งสามารถเขา้ทาํประโยชน์ในที-ดนิเช่าจากสาํนักงานการปฏริปูที-ดนิจงัหวดัชยัภมูเิพื-อ
ดาํเนินการโครงการผลติกระแสไฟฟ้ากงัหนัลม

2. บรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั ประสบความสาํเรจ็ในการหาแหล่งเงนิทุนสาํหรบัการก่อสรา้งโครงการผลติกระแสไฟฟ้า
กงัหนัลม

ทั BงนีB ราคา Revised Purchase Price หมายถงึ คา่ตอบแทนที-ตอ้งจ่ายใหก้บัผูข้ายหุน้ Pro Ventum International GmbH (PVI) 
และ Pro Ventum International (Thailand) Co., Ltd. คดิเป็นเงนิ 90 ลา้นบาท หกัดว้ยหนีBสนิของบรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั 
ที-ม ีณ วนัที-ทาํสญัญาซืBอขายหุน้

ในกรณีที-ไมส่ามารถดาํเนินโครงการได ้บรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั และผูซ้ืBอหุน้ไมต่อ้งชาํระ Revised Purchase Price 
และไมม่ขีอ้ผกูพนัที-ตอ้งชาํระหนีBสนิที-มกีบั PVI และ Pro Ventum International (Thailand) Co., Ltd.

จากเงื-อนไขขา้งตน้ที-ขอ้ผกูพนัในการชาํระหนีBสนิที-บรษิทั เทพสถติ วนิดฟ์ารม์ จาํกดั    มกีบัเจา้หนีBซึ-งเป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ
(ผูข้าย) ขึBนอยูก่บัความสาํเรจ็ของโครงการ บรษิทัฯ จงึบนัทกึรายการดงักล่าวเป็น "เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื-อซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย"
ในงบแสดงฐานะการเงนิและไมนํ่างบการเงนิของบรษิทัดงักล่าวมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ   จนกวา่จะสามารถปฏบิตัิ
ตามเงื-อนไขได้

14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยที-แสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงันีB.-

ทุนชาํระแลว้

(บาท) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

* บรษิทั คอนตเินนตลั ออยล ์จาํกดั 100,000.00 99.30 99.30 99 99 -              -              

* บรษิทั สหพาณิชย ์ปิโตรเลยีม จาํกดั 100,000.00 99.30 99.30 99 99 -              -              

* บรษิทั ปิโตรแพลเนต จาํกดั 100,000.00 99.30 99.30 99 99 -              -              

บรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั 12,000,000.00 98.33 75.00 53,050 50,250 -              -              

บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั 200,000,000.00 49.00 34.30 141,530 68,600 -              -              

บรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จาํกดั 20,000,000.00 99.99 - 20,000 -              -              -              

บรษิทั เอน็เนอรจ์ ีโซลชูั -น 

เมเนจเมนท ์จาํกดั 10,000,000.00 99.99 - 10,000 -              -              -              

รวม 224,877 119,147 -              -              

หกั คา่เผื-อการดอ้ยคา่เงนิลงทุน (199)            -              -              -              

สุทธิ 224,678 119,147 -              -              

* บรษิทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบยีนเลกิบรษิทัในเดอืนกนัยายน 2555  และอยูร่ะหว่างการชําระบญัช ีทั BงนีBฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯคาดว่าจะไมไ่ดร้บัคนื

เงนิลงทนุจากบรษิทัยอ่ย   จาํนวน 2 บรษิทั    ไดแ้ก่  บรษิทั คอนตเินนตลั ออยล ์จาํกดั  และ บรษิทั สหพาณิชย ์ปิโตรเลยีม จาํกดั      เนื-องจากขาดสภาพคล่อง

และไมม่กีระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน จงึบนัทกึคา่เผื-อการดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวทั Bงจาํนวน

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทั

สดัส่วนการลงทุน (รอ้ยละ) วธิรีาคาทุน เงนิปนัผลรบัสาํหรบัปี



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เงนิลงทุนในบรษิทั สรุชยั (1997) จาํกดั
ในเดอืน พฤษภาคม 2554    บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิทั สรุชยั (1997) จาํกดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ  จาํนวน 9,000 หุน้  

คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว ในราคาหุน้ละ 5,583.33 บาท   คดิเป็นเงนิ 50.25 ลา้นบาท  (รวมคา่ใชจ้่าย
ที-เกี-ยวขอ้งโดยตรงกบัการซืBอเงนิลงทุนจาํนวนเงนิประมาณ 0.25 ลา้นบาท)    โดยมสีว่นของตน้ทุนการซืBอเงนิลงทุนที-สงูกวา่มลูคา่
สทุธติามบญัช ีณ วนัลงทุน สว่นของราคาทุนที-สงูกวา่มลูคา่สทุธติามบญัช ี (สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน)       มจีาํนวนเงนิประมาณ 42.46 
ลา้นบาท ซึ-งเป็นการจ่ายเพื-อแลกกบัผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตที-คาดวา่จะไดร้บัจากสญัญาซืBอขายไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (สาํหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน)    มลูคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนีBคาํนวณขึBนโดยอา้งองิจากรายงาน 
การประเมนิมลูคา่กจิการลงวนัที-  5 สงิหาคม 2554       ที-จดัทาํโดยที-ปรกึษาทางการเงนิอสิระแห่งหนึ-งที-ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิมีลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow)

มลูคา่ของสนิทรพัยท์ี-ไดม้าและหนีBสนิที-รบัภาระมา ณ วนัซืBอหุน้ของบรษิทัดงักล่าว ปรากฎดงันีB.-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยุตธิรรม
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4                     4                      
ลกูหนีBการคา้ - สุทธิ 3,475                3,475                
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื-น 36                    36                    
เงนิลงทุนระยะยาวอื-น 510                  510                   
ที-ดนิ 16,840              10,195               
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                   42,461               
หนีBสนิหมุนเวยีนอื-น (411)                 (411)                  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการที-เกี-ยวขอ้งกนั (3,424)               (3,424)               
สนิทรพัยสุ์ทธิ 17,030              52,846               

หกั สว่นที-เป็นของสว่นไดเ้สยีที-ไมม่อีํานาจควบคุม (2,596)               
จาํนวนเงนิที-จา่ยซืBอบรษิทัยอ่ย 50,250               
หกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ย (4)                     
กระแสเงนิสดจา่ยสุทธจิากการซืBอบรษิทัยอ่ย 50,246               

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนซึ-งเกดิจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงันีB.-

ปี 2555 ปี 2554
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัตน้ปี 42,461              -                   
บวก  เพิ-มระหวา่งปี -                   42,461               
หกั   ตดัจา่ยระหวา่งปี (353)                 -                   

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ ณ วนัสิBนปี 42,108              42,461               

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เมื-อวนัที- 20 สงิหาคม 2555 บรษิทัฯ ไดซ้ืBอหุน้สามญัของบรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั เพิ-มจากผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 2,800 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 1,000 บาท  คดิเป็นเงนิรวมทั BงสิBน 2.80 ลา้นบาท ภายหลงัจากการซืBอเงนิลงทุนสดัสว่นในการถอืหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ   ในบรษิทัยอ่ยดงักลา่วเพิ-มขึBนจากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 98.33 ของทุนจดทะเบยีนทั Bงหมดของบรษิทัยอ่ยนั Bน   โดยมี
ผลต่างระหวา่งคา่หุน้ที-จา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 0.99 ลา้นบาท บรษิทัฯ บนัทกึผลต่างของรายการ
ดงักลา่วเป็น "สว่นเกนิทุนจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ-มขึBนในราคาที-ตํ-ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัที-ซืBอ" 
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิของบรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั ณ วนัที-ซืBอ มรีายละเอยีดดงันีB.-
หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

 มลูคา่ยุตธิรรม
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 164                   
ลกูหนีBอื-น 119                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bนแกบ่รษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนั 2,333                
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื-น 15                    
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 233                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลอื-น 935                   
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื-น 75                    
เจา้หนีBอื-น (22)                   
หนีBสนิหมุนเวยีนอื-น (1)                     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั (58)                   
สนิทรพัยสุ์ทธิ 3,793                
หกั สว่นเกนิทุนจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ-มขึBนในราคาที-ตํ-ากวา่

มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัที-ซืBอ (993)                  
จาํนวนเงนิที-จา่ยซืBอบรษิทัยอ่ย 2,800                
หกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ย (164)                  
กระแสเงนิสดจา่ยสุทธจิากการซืBอบรษิทัยอ่ย 2,636                

เงนิลงทุนในบรษิทั อเีอ โซลา่ จาํกดั
ในเดอืนมถุินายน 2554    บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั จาํนวน 487 หุน้ ในราคาตามมลูคา่ที-ตราไว้

หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 0.05 ลา้นบาท   บรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 48.7 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว และได้
ชาํระคา่หุน้ดงักล่าวทั Bงจาํนวนแลว้   บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั         จดัตั BงขึBนมวีตัถุประสงคใ์นการผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

บรษิทัฯ บนัทกึเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวเป็น "เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย" ในงบแสดงฐานะการเงนิ    เนื-องจากบรษิทัฯ มอีาํนาจ
ในการกาํหนดนโยบายทางการเงนิ และการดาํเนินงานของบรษิทัดงักล่าว



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เมื-อวนัที- 7 กรกฎาคม 2554 ที-ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั Bงที- 1/2554 ของบรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั ไดม้มีตใิหเ้พิ-มทุนจดทะเบยีน
จาํนวน 199,900,000 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ-มทุน จาํนวน 979,510 หุน้ และ หุน้บรุมิสทิธ ิ จาํนวน 1,019,490 หุน้  มลูคา่
หุน้ละ 100 บาท  เท่ากนั เพื-อเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัราสว่น 1 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่  บรษิทัฯ ไดซ้ืBอ 
หุน้สามญัเพิ-มทุนดงักล่าวจาํนวน  685,511 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 100 บาท    รวมเป็นเงนิ 68.55 ลา้นบาท     ซึ-งมผีลทาํใหส้ดัสว่นการ
ลงทุนในบรษิทัดงักล่าวลดลงจากรอ้ยละ  48.70 เป็นรอ้ยละ  34.30   บรษิทัดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิ-มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เสรจ็เมื-อวนัที- 1 กนัยายน 2554

เมื-อวนัที- 17 สงิหาคม 2555  บรษิทัฯ ไดซ้ืBอหุน้สามญัของบรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั เพิ-มจากผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 293,999 หุน้ 

ในราคาหุน้ละ 248.06 บาท คดิเป็นเงนิรวมทั BงสิBน 72.93 ลา้นบาท  ภายหลงัจากการซืBอเงนิลงทุนสดัสว่นในการถอืหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวเพิ-มขึBนจากรอ้ยละ 34.3 เป็นรอ้ยละ  49.00  ของทุนจดทะเบยีนทั Bงหมดของบรษิทัยอ่ยนั Bน โดยมี

ผลต่างระหวา่งคา่หุน้ที-จ่ายกบัมลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย จาํนวนประมาณ 47.94 ลา้นบาท บรษิทัฯ บนัทกึผลต่างของรายการ

ดงักล่าวเป็น "สว่นตํ-ากวา่ทุนจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ-มขึBนในราคาที-สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัที-ซืBอ"

และแสดงรายการแยกต่างหากไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีBสนิของบรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั ณ วนัที-ซืBอ มรีายละเอยีดดงันีB.-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม
มลูคา่ยุตธิรรม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 205                   
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bนแกบ่รษิทัอื-นและดอกเบีBยคา้งรบั 16,962               
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื-น 2,704                
ที-ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 41,666               
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื-น 1                      
เจา้หนีBอื-น (195)                  
เงนิกูย้มืระยะสั Bนจากบุคคลและบรษิทัที-เกี-ยวขอ้งกนั (6,741)               
เจา้หนีBคา่ทรพัยส์นิ (26,534)              
เงนิประกนัผลงาน (3,075)               
หนีBสนิหมุนเวยีนอื-น (1)                     
รวมสนิทรพัยสุ์ทธิ 24,992               
บวก สว่นตํ-ากวา่ทุนจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิ-มในราคาที-สงูกวา่

มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัที-ซืBอ 47,938               
จาํนวนเงนิที-จา่ยซืBอบรษิทัยอ่ย 72,930               
หกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของบรษิทัยอ่ย (210)                  
กระแสเงนิสดจา่ยสุทธจิากการซืBอบรษิทัยอ่ย 72,720               

บรษิทัฯ ไดนํ้าหุน้ของบรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั ไปจาํนําไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื-อเป็นหลกัทรพัยค์ํBาประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร
ของบรษิทัยอ่ยดงักล่าว



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เงนิลงทุนในบรษิทั อเีอ โซลา่ นครสวรรค ์จาํกดั
เมื-อวนัที- 20 สงิหาคม 2555   บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ   บรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จาํกดั   จาํนวน 99,997 หุน้

มลูคา่หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิ 999,970 บาท มสีดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัดงักล่าว  โดย
บรษิทัฯ ไดช้าํระคา่หุน้สามญัดงักล่าวทั Bงจาํนวนแลว้  บรษิทัจดัตั BงขึBนมวีตัถุประสงคเ์พื-อผลติพลงังานกระแสไฟฟ้า 

ต่อมาเมื-อวนัที- 27 กนัยายน 2555 ที-ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั Bงที- 1/2555 ของบรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จาํกดั ไดม้มีติ
ใหเ้พิ-มทุนจดทะเบยีนอกีจาํนวน 19 ลา้นบาท   โดยเป็นการออกหุน้สามญัเพิ-มทุน จาํนวน 1,900,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท
บรษิทัฯ ใชส้ทิธผิูถ้อืหุน้เดมิซืBอหุน้สามญัเพิ-มทุนทั Bงจาํนวน   ทั BงนีBสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ยงัคงเป็นรอ้ยละ 99.99   ของทุน
จดทะเบยีนหลงัเพิ-มทุน บรษิทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิ-มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็ เมื-อวนัที- 27 กนัยายน 
2555

เงนิลงทุนในบรษิทั เอน็เนอรจ์ ีโซลชูั -น เมเนจเมนท ์จาํกดั
เมื-อวนัที- 7 กนัยายน 2555 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เอน็เนอรจ์ ีโซลชูั -น เมเนจเมนท ์จาํกดั จาํนวน 99,995 หุน้

มลูคา่หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 9,999,500 บาท มสีดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัดงักล่าว บรษิทั
จดัตั BงขึBนมวีตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิในการใหค้าํปรกึษาในโครงการเกี-ยวกบัพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์    และจาก
พลงังานลม

ในปี 2555  บรษิทัฯ  ไดซ้ืBอเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหลายแห่ง ซึ-งบางแห่งบรษิทัฯ ไดจ้่ายซืBอในราคาที-สงูหรอืตํ-ากวา่มลูคา่

ตามบญัชขีองบรษิทัยอ่ย ณ วนัที-ซืBอ  บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายการดงักล่าวต่างหากเป็นองคป์ระกอบอื-นของสว่นของผูถ้อืหุน้ใน

งบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยมรีายละเอยีดดงันีB.-

ปี 2555 ปี 2554
องคป์ระกอบอื-นของสว่นของผูถ้อืหุน้

สว่นเกนิทุนจากการซืBอเงนิลงทุนในบรษิทั สุรชยั (1997) จาํกดั (993)                 -                   
สว่นตํ-ากวา่ทุนจากการซืBอเงนิลงทุนใน บรษิทั อเีอ โซลา่ จาํกดั 47,938              -                   

รวมองคป์ระกอบอื-นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 46,945              -                   

15. อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน
ณ วนัที- 31 ธนัวาคม 2555  อสงัหารมิทรพัยเ์พื-อการลงทุนของบรษิทัฯ ทั Bงจาํนวน เป็นที-ดนิที-ซืBอในปี 2555 โดยมวีตัถุประสงค์

เพื-อใหบ้รษิทัยอ่ยเช่าเพื-อใชส้าํหรบัก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโรงไฟฟ้าพลงังานลม

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ ประกอบดว้ย.-
หน่วย : พนับาท

ที	ดนิ อาคาร สว่นปรบัปรุง เครื	องจกัร อุปกรณ์และ อุปกรณ์และ ยานพาหนะ สนิทรพัย์ รวม
และสว่นปรบัปรุง อาคารเชา่ เครื	องมอื เครื	องตกแต่ง ระหวา่งกอ่สรา้ง

เครื	องใชโ้รงงาน สาํนกังาน
ราคาทุน

ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 55,789        77,591        4,274          339,790       65,182        5,941          1,057          36,626        586,250         
บวก ซื9อระหวา่งปี 188,562       -             -             -             3,348          468            1,109          320,355       513,842         

รบัโอน(โอนออก) -             6,721          3,523          38,262        -             1,565          -             (50,071)       -                
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -             -             -             -             -             (27)             -             -             (27)                
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 244,351       84,312        7,797          378,052       68,530        7,947          2,166          306,910       1,100,065       

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 -             21,386        1,063          52,771        42,801        3,172          256            -             121,449         
บวก คา่เสื	อมราคาสาํหรบัปี -             5,996          545            31,802        11,240        1,077          244            -             50,904           
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -             -             -             -             -             (13)             -             -             (13)                
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 -             27,382        1,608          84,573        54,041        4,236          500            -             172,340         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 55,789        56,205        3,211          287,019       22,381        2,769          801            36,626        464,801         
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 244,351       56,930        6,189          293,479       14,489        3,711          1,666          306,910       927,725         

งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ ประกอบดว้ย.-

ที	ดนิ อาคาร สว่นปรบัปรุง เครื	องจกัร อุปกรณ์และ อุปกรณ์และ ยานพาหนะ สนิทรพัย์ สนิทรพัย์ โรงไฟฟ้าระบบสง่ รวม
และสว่นปรบัปรุง อาคารเชา่ เครื	องมอื เครื	องตกแต่ง ใหเ้ชา่ ระหว่าง พลงังานไฟฟ้าและ

เครื	องใชโ้รงงาน สาํนกังาน กอ่สรา้ง เครื	องมอืเครื	องใช้
ในการผลติไฟฟ้า

ราคาทนุ
ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 244,351    84,312             7,797         378,052   68,530            7,947          2,166        -         306,910    -                      1,100,065   
บวก ซื9อระหว่างปี -          262                 -            978         2,595             3,711          4,652        107,567   917,189    9,865                   1,046,819   

รบัโอน(โอนออก) (164,441)   39,603             -            57,997     -                -             -           164,441   (841,251)   728,791                (14,860)      
หกั ปรบัมลูคา่ยุตธิรรม (1,548)      -                  -            -         -                -             -           -         -          -                      (1,548)        

จาํหน่าย/ตดัจา่ย (265)        -                  -            -         (18)                (72)             (418)         -         -          -                      (773)          
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 78,097     124,177            7,797         437,027   71,107            11,586         6,400        272,008   382,848    738,656                2,129,703   

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 -          27,382             1,608         84,573     54,041            4,236          500          -         -          -                      172,340      
บวก คา่เสื	อมราคาสาํหรบัปี -          6,486               780            38,269     7,023             1,352          804          -         -          6,635                   61,349       
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -          -                  -            -         (7)                  (4)               (260)         -         -          -                      (271)          
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 -          33,868             2,388         122,842   61,057            5,584          1,044        -         -          6,635                   233,418      

มลูค่าสทุธิตามบญัชี
ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 244,351    56,930             6,189         293,479   14,489            3,711          1,666        -         306,910    -                      927,725      
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 78,097     90,309             5,409         314,185   10,050            6,002          5,356        272,008   382,848    732,021                1,896,285   

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ*นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  ประกอบด้วย
ปี 2554 ปี 2555

ตน้ทุนขาย 49,973                  59,122       
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 931                      2,227         
         รวม 50,904                  61,349       

สนิทรพัยร์ะหว่างกอ่สรา้งดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย โรงงานไบโอดเีซล โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละโรงไฟฟ้าพลงังานลมของบรษิทัฯ

งบการเงนิรวม
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ ประกอบดว้ย.-

หน่วย : พนับาท

ที	ดนิ อาคาร สว่นปรบัปรุง เครื	องจกัร อุปกรณ์และ อุปกรณ์และ ยานพาหนะ สนิทรพัย์ รวม
และสว่นปรบัปรุง อาคารเชา่ เครื	องมอื เครื	องตกแต่ง ระหวา่งกอ่สรา้ง

เครื	องใชโ้รงงาน สาํนกังาน
ราคาทุน

ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 55,789   77,591             4,274         339,790       65,182               5,940          1,057       36,626        586,249           
บวก ซื9อระหวา่งปี 164,706 -                 -            -             3,348                448            1,109       240,426       410,037           

รบัโอน(โอนออก) -        6,721              3,523         38,262        -                   1,566          -           (50,072)        -                 
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -        -                 -            -             -                   (27)             -           -             (27)                 
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 220,495 84,312             7,797         378,052       68,530               7,927          2,166       226,980       996,259           

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 -        21,386             1,063         52,771        42,801               3,172          256          -             121,449           
บวก คา่เสื	อมราคาสาํหรบัปี -        5,996              545           31,802        11,240               1,075          244          -             50,902             
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -        -                 -            -             -                   (12)             -           -             (12)                 
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 -        27,382             1,608         84,573        54,041               4,235          500          -             172,339           

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัที	 1 มกราคม 2554 55,789   56,205             3,211         287,019       22,381               2,768          801          36,626        464,800           
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2554 220,495 56,930             6,189         293,479       14,489               3,692          1,666       226,980       823,920           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ ประกอบดว้ย.-

หน่วย : พนับาท

ที	ดนิ อาคาร สว่นปรบัปรุง เครื	องจกัร อุปกรณ์และ อุปกรณ์และ ยานพาหนะ สนิทรพัย์ รวม
และสว่นปรบัปรุง อาคารเชา่ เครื	องมอื เครื	องตกแต่ง ระหวา่งกอ่สรา้ง

เครื	องใชโ้รงงาน สาํนกังาน
ราคาทุน

ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 220,495  84,312             7,797         378,052  68,530             7,927         2,166       226,980         996,259      
บวก ซื9อระหวา่งปี -         262                 -            977       2,595              1,592         4,652       213,462         223,540      

รบัโอน(โอนออก) -         241                 -            57,997   -                 -            -           (58,238)          -            
หกั จดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์

   เพื	อการลงทุน (164,441) -                  -            -        -                 -            -           -                (164,441)     
จาํหน่าย/ตดัจา่ย (265)       -                  -            -        (18)                 (70)            (418)         -                (771)           

ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 55,789    84,815             7,797         437,026  71,107             9,449         6,400       382,204         1,054,587    
ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 -         27,382             1,608         84,573   54,041             4,235         500          -                172,339      
บวก คา่เสื	อมราคาสาํหรบัปี -         6,194               779           38,270   7,022              1,206         804          -                54,275        
หกั จาํหน่าย/ตดัจา่ย -         -                  -            -        (7)                   (4)              (260)         -                (271)           
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 -         33,576             2,387         122,843  61,056             5,437         1,044       -                226,343      

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
ณ วนัที	 1 มกราคม 2555 220,495  56,930             6,189         293,479  14,489             3,692         1,666       226,980         823,920      
ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2555 55,789    51,239             5,410         314,183  10,051             4,012         5,356       382,204         828,244      

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย
ปี 2554 ปี 2555

ตน้ทุนขาย 49,973           52,238        
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 929               2,037         
         รวม 50,902           54,275        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
บรษิทัใหญ่
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554    ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งอื�นๆ บนที�ดนิดงักลา่วที�มอียูแ่ลว้ และ/หรอื จะมตี่อไปใน

ภายหน้า  และเครื�องจกัรบางสว่นกรรมสทิธิ /ของบรษิทัฯ  ตดิภาระจาํนองเพื�อเป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั
การเงนิ  (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 และ 36.6 ประกอบ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์าคาทุน 5.01 ลา้นบาท และ 0.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั (มลูคา่
ตามบญัช ี4.39 ลา้นบาท และ 0.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ  (ดหูมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 22 ประกอบ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัฯ  มรีาคาทุนของสนิทรพัยท์ี�คดิคา่เสื�อมราคาจนหมดมลูคา่แลว้ แต่ยงัคงใชง้าน
อยูจ่าํนวน 48.93 ลา้นบาท และ 28.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัฯ  มตีน้ทุนการกูย้มืที�รวมเป็นตน้ทุนของทรพัยส์นิจาํนวน 9.81 ลา้นบาท และ
2.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยใชอ้ตัราการตั AงขึAนเป็นทุนของสนิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 5.375 ต่อปี

บรษิทัยอ่ย
ในระหวา่งปี  2555   บรษิทั อเีอ โซลา่  จาํกดั   ไดร้บัมอบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากผูร้บัเหมากอ่สรา้งมมีลูคา่ตาม

สญัญาเป็นเงนิ 780 ลา้นบาท
ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2555  ที�ดนิ อาคารและโรงไฟฟ้าพรอ้มอุปกรณ์ในการผลติไฟฟ้าทั Aงหมด ของบรษิทั อเีอ โซลา่ จาํกดั

คดิเป็นราคาทุน 799.98 ลา้นบาท    ไดจ้ดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ�งเพื�อคํAาประกนัวงเงนิสนิเชื�อเงนิกูย้มืระยะยาว
กบัธนาคารดงักลา่ว (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 ประกอบ)

17. สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี

สทิธกิารใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัช ีประกอบดว้ย .-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

ปี 2555
ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 -                
บวก ซืAอระหวา่งปี 14,860            
หกั ตดัจา่ยระหวา่งปี (123)               
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 14,737            

18. เงินกู้ยืมระยะสั /นจากสถาบนัการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั Aนจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย .-

อตัราดอกเบีAย
รอ้ยละ ปี 2555 ปี 2554

เงนิกูย้มืระยะสั Aน MLR - 0.50 75,000            38,000            
เจา้หนีAทรสัตร์ซีที MLR - 0.50 343,312          140,357          
เจา้หนีAแพคกิAงเครดติ 4.30 27,114            -                

รวม 445,426          178,357          

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

19. เจ้าหนี/การค้าและเจ้าหนี/อื�น
เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAอื�น  ประกอบดว้ย.-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
   เจา้หนีAการคา้

บรษิทัอื�น 47,451            102,214          47,451            102,214          

   เจา้หนีAอื�น
บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,093             13,412            1,093             13,412            
กรรมการ/บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 226                642                207                411                
บรษิทัอื�น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอื�น 13,546            11,138            9,789             10,947            
เจา้หนีAอื�น 3,890             7,729             3,501             7,574             

รวมเจา้หนีAอื�น 18,755            32,921            14,590            32,344            

รวม 66,206            135,135          62,041            134,558          

20. เจ้าหนี/ตามสญัญาแฟคตอริ�ง
บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาแฟคตอริ�งกบัสถาบนัการเงนิ 3 แหง่  โดยสรุปเนืAอหาสาระและเงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญา  ไดด้งันีA.-
วงเงนิ 50 ลา้นบาท
 -   การชาํระเงนิเบืAองตน้สาํหรบัคา่สทิธิ /เรยีกรอ้งจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ  85   ของมลูคา่ใบแจง้หนีAสุทธิ
- เงนิสาํรองเพื�อชาํระหนีA ไมน้่อยกวา่อตัรารอ้ยละ 15 ของมลูคา่รวมของหนีA

 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิเบืAองตน้ในอตัรารอ้ยละ MOR-0.50 ต่อปี โดยคาํนวนคา่ธรรมเนียมเป็นรายวนั
     จากยอดคา้งจากจาํนวนเงนิที�ธนาคารไดช้าํระลว่งหน้า
 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งเป็นจาํนวนเงนิ 500 บาทต่อลกูหนีAต่อครั Aง โดยผูใ้หส้ญัญาชาํระในวนัที�

     ผูซ้ืAอตกลงรบัซืAอหนีAแต่ละรายการ
วงเงนิ 150 ลา้นบาท
 -   การชาํระเงนิเบืAองตน้สาํหรบัคา่สทิธิ /เรยีกรอ้งจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ  90   ของมลูหนีAที�นํามาโอนสุทธิ
 -   เงนิสาํรองเพื�อชาํระหนีA ไมน้่อยกวา่อตัรารอ้ยละ 10 ของมลูคา่รวมของหนีA
 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิเบืAองตน้ในอตัรารอ้ยละ MOR ต่อปี 
 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งเป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาทต่อลกูหนีAต่อครั Aง โดยผูใ้หส้ญัญาชาํระในวนัที�

     ผูซ้ืAอตกลงรบัซืAอหนีAแต่ละรายการ
วงเงนิ 200 ลา้นบาท
 -   การชาํระเงนิเบืAองตน้สาํหรบัคา่สทิธิ /เรยีกรอ้งจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ  90  ของมลูคา่ใบแจง้หนีAสุทธิ
- เงนิสาํรองเพื�อชาํระหนีA ไมน้่อยกวา่อตัรารอ้ยละ 10 ของหนีAเงนิ

 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิเบืAองตน้ในอตัรารอ้ยละ MOR-2.375 ต่อปี 
 -   ชาํระคา่ธรรมเนียมการขายโอนสทิธเิรยีกรอ้งเป็นจาํนวนเงนิ 500 บาทต่อลกูหนีAต่อครั Aง

รายละเอยีดการคํAาประกนัของสนิเชื�อตามสญัญาแฟคตอริ�งขา้งตน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิประกอบดว้ย .-
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

เงนิกูย้มืระยะยาว 233,971      89,564        233,971      89,564        
บวก กูเ้พิ�มระหวา่งปี 564,890      183,176      17,000        183,176      
หกั ชาํระคนืระหวา่งปี (52,530)       (38,769)       (52,530)       (38,769)       
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 746,331      233,971      198,441      233,971      
หกั สว่นที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี (114,624)     (52,530)       (65,040)       (52,530)       

สุทธิ 631,707      181,441      133,401      181,441      

เงนิกูย้มืระยะยาวดงักลา่วขา้งตน้ มเีงื�อนไขการผอ่นชาํระ และยอดคงเหลอืดงัต่อไปนีA.-
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีAย เงื�อนไขการชาํระคนื ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีAย
60 MLR - 2.00 วตัถปุระสงค ์:  35,971        50,971        35,971        50,971        

เพื�อเป็นทุนหมุนเวยีน
เงื�อนไขการชาํระและดอกเบี/ย :

ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนละ 1.25 
ลา้นบาทและชาํระดอกเบีAยต่างหาก
ทุกเดอืนโดยเริ�มชาํระงวดแรกใน
เดอืน ต.ค.2554 ครบกาํหนดชาํระ
งวดสุดทา้ยเดอืน ต.ค.2558

65 MLR - 2.00 วตัถปุระสงค ์:  52,805        65,000        52,805        65,000        

เพื�อซืAอเครื�องจกัรผลติปาลม์นํAามนัดบิ
เงื�อนไขการชาํระและดอกเบี/ย :

ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนละ 1.355 
ลา้นบาทและชาํระดอกเบีAยต่างหาก
ทุกเดอืนโดยเริ�มชาํระเงนิตน้งวดแรก
ในเดอืน เม.ย.2555 ครบกาํหนดชาํระ
งวดสุดทา้ยเดอืน ธ.ค.2559



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีAย เงื�อนไขการชาํระคนื ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

(ลา้นบาท) รอ้ยละ (ต่อปี) เงนิตน้และดอกเบีAย
70 MLR - 2.00 วตัถปุระสงค ์:  56,860        70,000        56,860        70,000        

เพื�อซืAอเครื�องจกัรผลติกลเีซอรนี
เงื�อนไขการชาํระและดอกเบี/ย :
ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนละ 1.46 
ลา้นบาทและชาํระดอกเบีAยต่างหาก
ทุกเดอืนโดยเริ�มชาํระเงนิตน้งวดแรก
ในเดอืน เม.ย.2555ครบกาํหนดชาํระ
งวดสุดทา้ยเดอืน ธ.ค.2559

65 MLR - 2.00 วตัถปุระสงค ์:  52,805        48,000        52,805        48,000        
เพื�อซืAอเครื�องจกัรผลติเอสเตอร์
เงื�อนไขการชาํระและดอกเบี/ย :
ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนละ 1.355 
ลา้นบาทและชาํระดอกเบีAยต่างหาก
ทุกเดอืนโดยเริ�มชาํระเงนิตน้งวดแรก
ในเดอืน เม.ย.2555 ครบกาํหนดชาํระ
งวดสุดทา้ยเดอืน ธ.ค.2559

630 3 months วตัถปุระสงค ์:  547,890      -            -            -            
THBFIX+2% เพื�อใชส้าํหรบัการกอ่สรา้งโรงงาน

และตั Aงแต่ ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
26 พ.ย.2555 เงื�อนไขการชาํระและดอกเบี/ย :
อตัรารอ้ยละ  ผอ่นชาํระเงนิตน้งวดแรกภายใน

5.60 6  เดอืน นบัจากวนัที�จาํหน่ายไฟฟ้า
ในทางธุรกจิ และงวดถดัไปจา่ยทุก  
3  เดอืน   ในอตัรารอ้ยละ 2.24 ถงึ
รอ้ยละ 3.07 ของเงนิกูย้มืที�ไดเ้บกิใช้
 จา่ยชาํระดอกเบีAยต่างหากทุก 3 เดอืน    
โดยเริ�มชาํระงวดแรกภายใน 3 เดอืน    
นบัจากวนัที�เบกิใชเ้งนิกูง้วดแรก และ
งวดถดัไปชาํระทุก 3 เดอืน

890 เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 746,331      233,971      198,441      233,971      

เงนิกูย้มืระยะยาวขา้งตน้คํAาประกนัโดยหลกัประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

22. หนี/สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - สุทธ ิประกอบดว้ย.-

หน่วย  :  พนับาท
งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554
หนีAสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 4,848              919                 
หกั   ดอกเบีAยจา่ยรอตดับญัชี (562)                (29)                 
มลูคา่ปจัจุบนัของคา่เชา่ขั Aนตํ�า 4,286              890                 
หกั   สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,360)             (232)                
       สุทธิ 2,926              658                 

มลูคา่ปจัจุบนัของจาํนวนเงนิขั Aนตํ�าที�ตอ้งจา่ยทั AงสิAนตามสญัญาเชา่
ไมเ่กนิ 1 ปี 1,360              232                 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,926              658                 
รวม 4,286              890                 

23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 19   เรื�องผลประโยชน์ของพนักงาน  ซึ�งมผีลบงัคบัใช้

ตั Aงแต่วนัที� 1 มกราคม 2554  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลอืกรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีโดยปรบักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้ปี ณ วนัที� 
1 มกราคม 2554 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตามสทิธแิละอายงุาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานที�รบัรูเ้ป็นหนีAสนิ ประกอบดว้ย.-
หน่วย  :  พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
   ณ วนัที� 1 มกราคม 827                 462                 827                 462                 
รบัรูผ้า่นกาํไรหรอืขาดทุนระหวา่งปี 288                 365                 282                 365                 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,115              827                 1,109              827                 

คา่ใชจ้า่ยที�รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนีA

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

กาํไรหรอืขาดทุน
ตน้ทุนขาย 11                  14                    11                  14                    
คา่ใชจ้า่ยขาย 3                    3                      3                    3                      
คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 274                 348                 268                 348                 
รวม 288                 365                 282                 365                 

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ขอ้สมมตฐิานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั มดีงันีA.-

ปี 2555 ปี 2554

อตัราคดิลด 4.35 4.41
* อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0, 22, 24 และ 30 0, 17, 26 และ 33

** อตัรามรณะ 50 50
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60

* ขึAนอยูก่บัช่วงอายขุองพนักงาน

** ปี 2555 อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 และปี 2554 อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามญั

24. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั Aงที� 1/2555 ของบรษิทัฯ เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555  มมีตใิหเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 68 ลา้นบาท

โดยการออกหุน้เพิ�มทุนจาํนวน  680  ลา้นหุน้  มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท  แบง่ออกเป็นเพื�อเสนอขายแก่ประชาชนทั �วไปจาํนวนเงนิ

56 ลา้นบาท (หุน้สามญั 560 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท)  และเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้จาํนวนเงนิ 12

ลา้นบาท (หุน้สามญั 120 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท)  บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิ�มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2555
ในเดอืนพฤษภาคม 2555  บรษิทัฯ  ไดเ้รยีกชาํระคา่หุน้สว่นที�เสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน  120  ลา้นหุน้  ในราคาหุน้ละ 

1.50 บาท (มสีว่นเกนิมลูคา่หุน้ๆ ละ 1.40 บาท) รวมเป็นเงนิ 180 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดร้บัชาํระคา่หุน้ดงักล่าวครบทั Aงจาํนวนแลว้

25. สาํรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535   บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  5   ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้ม)ี      จนกวา่ทุนสาํรองจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั   สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวจะนําไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลไมไ่ด้

ในปี 2555  บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายเพิ�มขึAนจาํนวน 5.30 ลา้นบาท 

26. เงินปันผลจ่าย
ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั Aงที� 1/2555  ของบรษิทัฯ  เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555   มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสทุธิ

สาํหรบัปี 2553  เป็นจาํนวนเงนิ 27 ลา้นบาท  และจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2554 จาํนวน 58.4 ลา้นบาท รวมเงนิปนัผลที�จ่ายทั AงสิAน  

85.4 ลา้นบาท  โดยจดัสรรใหจ้าํนวน 3,050 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.028 บาท  ซึ�งไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลแลว้ในเดอืนพฤษภาคม 

2555

27. รายได้เงินอดุหนุนส่วนเพิ�มราคารบัซื/อไฟฟ้า
รายไดเ้งนิอุดหนุนสว่นเพิ�มราคารบัซืAอไฟฟ้า เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัสนับสนุนสว่นเพิ�มราคารบัซืAอไฟฟ้า (Adder) จากการ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นอตัรา  8  บาท  ต่อกโิลวตัต ์   เป็นระยะเวลา 10 ปี 

นับตั Aงแต่วนัเริ�มตน้ซืAอขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ บรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิอุดหนุนดงักล่าวเป็นรายไดท้ั Aงจาํนวน  เมื�อบรษิทัยอ่ยจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าและลกูคา้ยอมรบัการสง่มอบนั Aน

อตัรารอ้ยละ (ต่อปี)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

28. กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั AนพืAนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธสิาํหรบัปีสว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํAาหนกัของหุน้สามญัที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปี
หน่วย : พนับาท

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
กาํไรต่อหุ้นขั /นพื/นฐาน (บาท : หุ้น)
กาํไรสุทธสิาํหรบัปี 107,047           63,016             105,027           68,426             
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํAาหนกั (หุน้) 3,127,377         2,922,953         3,127,377         2,992,953         
กาํไรต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.034              0.022              0.034              0.023              

29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ
คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะที�สาํคญั ประกอบดว้ย.-

หน่วย : พนับาท

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและ
   สนิคา้ระหวา่งผลติ 7,621              (15,594)            7,621              (11,145)            
วตัถุดบิและวสัดุสิAนเปลอืงใชไ้ป 3,726,375         4,079,861         3,726,375         4,079,861         
ซืAอสนิคา้สาํเรจ็รปู 322,980           244,357           322,980           244,357           
คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 51,303             40,693             46,197             39,992             
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 20,200             21,733             19,745             21,733             
คา่เสื�อมราคา 61,349             50,904             54,275             50,900             
คา่เผื�อ(กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากการลดราคา
   ของสนิคา้และสนิคา้ที�เคลื�อนไหวชา้ -                 (1,643)             -                 (1,643)             
ตน้ทุนทางการเงนิ 29,434             17,584             22,566             17,352             

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2554   คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิปลี�ยนแปลงอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลเป็นอตัรารอ้ยละ 23   ของกาํไรสทุธิ

สาํหรบัหนึ�งรอบระยะเวลาบญัชแีรกที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2555  และ อตัรารอ้ยละ 20  ของกาํไรสทุธสิาํหรบัสองรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัมาที�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556

ในปี 2555    บรษิทัฯ ไมม่ภีาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลที�ตอ้งชาํระ   เนื�องจากมผีลขาดทุนสะสมยกมาของกจิการที�ไดร้บัสง่เสรมิ
การลงทุนมากกวา่กาํไรสทุธทิางภาษขีองสว่นงานที�ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน

31. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน
บรษิทัฯ  ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520    สาํหรบั

การผลติดงัต่อไปนีA.-

1. 1657(2)/2551 กจิการผลติกลเีซอรนีบรสิทุธิ /
2. 2037(2)/2554 กจิการผลติกลเีซอรนีบรสิทุธิ /
3. 2182(9)/2551 กจิการผลติไบโอดเีซล
4. 1889(2)/2554 กจิการผลตินํAามนัหรอืไขมนัจากพชื

หรอืสตัว์

บตัรสง่เสรมิเลขที� ประเภทการผลติ

23 พฤษภาคม 2554

วนัที�คณะกรรมการอนุมตัิ
12 พฤษภาคม 2551

27 ตุลาคม 2551
11 กรกฎาคม 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บรษิทั อเีอ โซล่า จาํกดั ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ.

2520    สาํหรบัการผลติดงัต่อไปนีA.-

1. 2467(1)/2554 กจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
สิทธิประโยชน์ที�ได้รบัจากการส่งเสริมการลงทุนที�สาํคญัมีดงันี/

กจิการผลติกลเีซอรนีบรสิทุธิ /
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ

2. ไดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้รอ้ยละ 75 ของอตัราปกต ิ   สาํหรบัวตัถุดบิหรอืวสัดจุาํเป็นที�นําเขา้มาใชใ้นการผลติเพื�อจาํหน่าย

ในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วนันําเขา้ครั Aงแรก 

3. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 100

ของเงนิลงทุน ไมร่วมคา่ที�ดนิและทุนหมนุเวยีน มกีาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ

4. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณ  เพื�อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที�บรษิทัฯ

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนั Aน

5. ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ    มกีาํหนดเวลา

5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 3.

6. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี  นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้

จากการประกอบกจิการ

7. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั Aง หรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน       นอกเหนือจาก

การหกัคา่เสื�อมราคาตามปกติ

8. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดจุาํเป็นที�ตอ้งนําเขา้มาจากต่างประเทศ เพื�อใชใ้นการผลติสาํหรบัการสง่ออก

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนันําเขา้ครั Aงแรก

9. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของที�บรษิทัฯ นําเขา้มาเพื�อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนันําเขา้ครั Aงแรก

กจิการผลติไบโอดเีซล
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ        มกีาํหนดเวลา 8 ปี

นับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ

3. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณเพื�อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที�บรษิทัฯ

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนั Aน

4. ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ    มกีาํหนดเวลา

5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2.

5. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี  นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้

จากการประกอบกจิการ
6. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั Aง   หรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุน    นอกเหนือจาก

การหกัคา่เสื�อมราคาตามปกติ

บตัรสง่เสรมิเลขที� ประเภทการผลติ วนัที�คณะกรรมการอนุมตัิ

17 พฤศจกิายน 2554



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

กจิการผลตินํAามนัหรอืไขมนัจากพชืหรอืสตัว์
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิ        มกีาํหนดเวลา 8 ปี

นับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ

3. ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณเพื�อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที�บรษิทัฯ

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลนั Aน

4. ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ    มกีาํหนดเวลา

5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2.

5. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเวลา 10 ปี  นับแต่วนัที�เริ�มมรีายได้

จากการประกอบกจิการ
6. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั Aง   หรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุน    นอกเหนือจาก

การหกัคา่เสื�อมราคาตามปกติ
กจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

1.  ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ

2.  ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ปี   

นับแต่วนัที�เริ�มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนั Aน 

3.  ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิไปรวมคาํนวณเพื�อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดร้บั

การสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล

4.  ไดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละหา้สบิของอตัราปกตมิกีาํหนดเวลา 

5 ปี นับจากวนัที�พน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว

5.  ไดร้บัอนุญาตใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปาสองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี  นับแต่วนัที�เริ�ม

มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนั Aน

6.  ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตั Aงหรอืก่อสรา้งสิ�งอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุนนอกเหนือไปจาก

การหกัคา่เสื�อมราคาตามปกติ

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิAนสดุวนัที�  31 ธนัวาคม 2555     จาํแนกเป็นสว่นที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและสว่นที�ไมไ่ดร้บั

การสง่เสรมิการลงทุน  ดงัต่อไปนีA.-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

กจิการที�ไดร้บัการ กจิการที�ไมไ่ดร้บั รวม
สง่เสรมิ การสง่เสรมิ

รายได้
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้-สุทธิ 2,983,620         1,351,916         4,335,536         
   รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได-้สุทธิ 92,732             5,538              98,270             
   รายไดเ้งนิอุดหนุนสว่นเพิ�มราคารบัซืAอไฟฟ้า 23,920             -                 23,920             
   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร -                 6,183              6,183              
   รายไดอ้ื�น 5,051              10,026             15,077             

รวมรายได้ 3,105,323         1,373,663         4,478,986         



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

กจิการที�ไดร้บัการ กจิการที�ไมไ่ดร้บั รวม
สง่เสรมิ การสง่เสรมิ

คา่ใชจ้า่ย
   ตน้ทุนขาย (2,863,292)        (1,336,424)        (4,199,716)        
   ตน้ทุนบรกิาร -                 (5,826)             (5,826)             
   คา่ใชจ้า่ยในการขาย (31,615)            (28,437)            (60,052)            
   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (50,905)            (25,903)            (76,808)            

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,945,812)        (1,396,590)        (4,342,402)        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 159,511           (22,927)            136,584           
ตน้ทุนทางการเงนิ (22,072)            (7,362)             (29,434)            
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 137,439           (30,289)            107,150           
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล -                 (52)                 (52)                 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี 137,439           (30,341)            107,098           

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กจิการที�ไดร้บัการ กจิการที�ไมไ่ดร้บั รวม
สง่เสรมิ การสง่เสรมิ

รายได้
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้-สุทธิ 2,973,007         1,351,915         4,324,922         
   รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได-้สุทธิ 92,732             5,538              98,270             
   รายไดอ้ื�น 790                 20,280             21,070             

รวมรายได้ 3,066,529         1,377,733         4,444,262         
คา่ใชจ้า่ย
   ตน้ทุนขาย (2,855,282)        (1,336,424)        (4,191,706)        
   คา่ใชจ้า่ยในการขาย (31,615)            (28,437)            (60,052)            
   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,991)            (19,921)            (64,912)            

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,931,888)        (1,384,782)        (4,316,670)        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 134,641           (7,049)             127,592           
ตน้ทุนทางการเงนิ (15,640)            (6,925)             (22,565)            
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 119,001           (13,974)            105,027           
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล -                 -                 -                 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี 119,001           (13,974)            105,027           



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิAนสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2554   จาํแนกเป็นสว่นที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและสว่นที�ไมไ่ดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุน  ดงัต่อไปนีA.-

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม

กจิการที�ไดร้บัการ กจิการที�ไมไ่ดร้บั รวม
สง่เสรมิ การสง่เสรมิ

รายได้
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้-สุทธิ 2,886,022         2,511,949         5,397,971         
   รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได-้สุทธิ 23,515             2,497              26,012             
   รายไดอ้ื�น 724                 6,614              7,338              

รวมรายได้ 2,910,261         2,521,060         5,431,321         
คา่ใชจ้า่ย
   ตน้ทุนขาย (2,756,045)        (2,436,464)        (5,192,509)        
   คา่ใชจ้า่ยในการขาย (35,179)            (73,022)            (108,201)          
   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (27,842)            (24,061)            (51,903)            

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,819,066)        (2,533,547)        (5,352,613)        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 91,195             (12,487)            78,708             
ตน้ทุนทางการเงนิ (9,308)             (8,276)             (17,584)            
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 81,887             (20,763)            61,124             
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล -                 -                 -                 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี 81,887             (20,763)            61,124             

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กจิการที�ไดร้บัการ กจิการที�ไมไ่ดร้บั รวม
สง่เสรมิ การสง่เสรมิ

รายได้
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้-สุทธิ 2,886,022         2,511,948         5,397,970         
   รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑพ์ลอยได-้สุทธิ 23,515             2,497              26,012             
   รายไดอ้ื�น 724                 9,499              10,223             

รวมรายได้ 2,910,261         2,523,944         5,434,205         
คา่ใชจ้า่ย
   ตน้ทุนขาย (2,756,045)        (2,436,464)        (5,192,509)        
   คา่ใชจ้า่ยในการขาย (35,179)            (68,836)            (104,015)          
   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (27,842)            (24,061)            (51,903)            

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,819,066)        (2,529,361)        (5,348,427)        
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 91,195             (5,417)             85,778             
ตน้ทุนทางการเงนิ (9,308)             (8,044)             (17,352)            
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 81,887             (13,461)            68,426             
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล -                 -                 -                 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี 81,887             (13,461)            68,426             



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

32. กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพพนักงาน
บรษิทัฯ   และพนักงานของบรษิทัฯ     ไดร้ว่มกนัจดัตั AงกองทุนสาํรองเลีAยงชพีขึAนตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีAยงชพี

พ.ศ.  2530   โดยบรษิทัฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 7 ของเงนิเดอืน กองทุนสาํรอง

เลีAยงชพีนีA บรหิารโดยบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื�อพนักงานนั Aนออก

จากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ   สาํหรบัปีสิAนสดุวนัที�   31 ธนัวาคม 2555  และ 2554 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบ

กองทุนเป็นจาํนวนเงนิ 0.87 ลา้นบาท และ 0.90 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 

33. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย นําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานโดยแสดงสว่นงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน

โดยพจิารณาจากโครงสรา้งการบรหิารและการรายงานทางการเงนิภายในของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน

สว่นงานธุรกจิ :

สว่นงาน 1 : ผลติและจาํหน่ายนํAามนัไบโอดเีซล

สว่นงาน 2 : ผลติและจาํหน่ายนํAามนัดเีซลหมนุเรว็

สว่นงาน 3 : ผลติและจาํหน่ายกลเีซอรนีบรสิทุธิ /

สว่นงาน 4 : ผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

สว่นงาน 5 : ซืAอมาขายไปก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

สว่นงานภมูศิาสตร ์:

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั Aน ดงันั Aนฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีว่นงาน

ทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวมมดีงันีA

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 สว่นงาน 5 สว่นงานอื�นๆ ตดัรายการ รวม
ระหวา่งกนั

รายได้ 3,133,029  808,078     17,533    10,613    366,283     98,270        -           4,433,806  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 91,404      
รายไดเ้งนิอุดหนุนสว่นเพิ�มราคารบัซืAอไฟฟ้า 23,920      
รายไดท้ี�ไมส่ามารถปนัสว่นได้ 15,077      
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,183        
ตน้ทุนทางการเงนิ (29,434)     
ภาษเีงนิได้ (52)           
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (51)           
กาํไรสทุธสิว่นของบรษิทัใหญ่ 107,047    

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555
   สว่นที�ปนัสว่นได้ -           
   สว่นที�ปนัสว่นไมไ่ด้ 1,624,277  

รวมที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,624,277  

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 2,545,061  

สิAนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 (หน่วย : พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

33. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 สว่นงาน 4 สว่นงาน 5 สว่นงานอื�นๆ ตดัรายการ รวม
ระหวา่งกนั

รายได้ 3,113,904  1,149,615  78,598    -         1,055,854  26,012        -           5,423,983  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 71,370      

รายไดท้ี�ไมส่ามารถปนัสว่นได้ 7,338        

ตน้ทุนทางการเงนิ (17,584)     

ภาษเีงนิได้ -           

ขาดทุนสว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 1,892        

กาํไรสทุธสิว่นของบรษิทัใหญ่ 63,016      

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554

   สว่นที�ปนัสว่นได้ -           

   สว่นที�ปนัสว่นไมไ่ด้ 927,725    

รวมที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 927,725    

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 1,724,877  

34. วงเงินสินเชื�อ
บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื�อประเภทต่างๆ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีA.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

1. วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 15,000      -            15,000      -           

2. วงเงนิกูย้มืระยะสั Aนในรปู

ตั iวสญัญาใชเ้งนิ 365,000     280,000      365,000     280,000    

3. วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติ และ/

หรอืทาํทรสัตร์ซีที และ/หรอื 

แพคกิAงเครดติ 455,500     250,000      455,500     250,000    

4. วงเงนิขายสทิธเิรยีกรอ้งในหนีA 

(Factoring) 389,500     420,000      389,500     420,000    

5. วงเงนิกูย้มืระยะยาว 890,000     890,000      260,000     260,000    

6. วงเงนิการออกหนังสอืคํAาประกนั 237,075     125,906      237,075     125,906    

7. วงเงนิสญัญาป้องกนัความเสี�ยง

ดา้นราคา (Hedging) 100,000     100,000      100,000     100,000    

รวม 2,452,075  2,065,906    1,822,075  1,435,906  

งบการเงนิรวม

สิAนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 (หน่วย : พนับาท)

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 1
คํAาประกนัโดย
-  จดจาํนองที�ดนิ พรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง และเครื�องจกัรบางสว่นซึ�งเป็นกรรมสทิธิ /ของบรษิทัฯ
-  ตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนีAสนิต่อสว่นของทุน  (Debt to Equity) ไมเ่กนิกวา่ 2:1

วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 2 และ 3
คํAาประกนัโดย
-  ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 3 ทา่นคํAาประกนัตามสดัสว่นที�ระบุไวใ้นสญัญาคํAาประกนั
-  จดจาํนองที�ดนิ พรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง และเครื�องจกัรบางสว่นซึ�งเป็นกรรมสทิธิ /ของบรษิทัฯ
-  ตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนีAสนิต่อสว่นของทุน  (Debt to Equity) ไมเ่กนิกวา่ 2:1 และอตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีAย

และเงนิตน้ (DSCR) ไมต่ํ�ากวา่ 1.5 เทา่  
วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 4

คํAาประกนัโดย
- จดจาํนองเครื�องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ

วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 5
บรษิทัฯ
คํAาประกนัโดย
-  ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 3 ทา่นคํAาประกนัตามสดัสว่นที�ระบุไวใ้นสญัญาคํAาประกนั
-  จดจาํนองเครื�องจกัรและอุปกรณ์บางสว่นของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ  ตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขภายใตส้ญัญากูย้มืดงักลา่ว  โดย
-  ในปี 2555  ตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนีAสนิต่อสว่นของทุน  (Debt to Equity) ไมเ่กนิกวา่ 2:1 และอตัราสว่นความสามารถ

ชาํระดอกเบีAยและเงนิตน้ (DSCR) ไมต่ํ�ากวา่ 1.2 เทา่ 
บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ�ง
คํAาประกนัโดย
- จดจาํนองที�ดนิและอาคารโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัยอ่ยแหง่นั Aน

วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 6
คํAาประกนัโดย
- จดจาํนองที�ดนิ  พรอ้มสิ�งปลกูสรา้งซึ�งเป็นกรรมสทิธิ /ของบรษิทัฯ
- จาํนําสทิธใินการเบกิใชเ้งนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยแ์ละประเภทประจาํกรรมสทิธิ /ของบรษิทัฯ
- ตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนีAสนิต่อสว่นของทุน  (Debt to Equity) ไมเ่กนิกวา่ 2:1

วงเงนิสนิเชื�อลาํดบัที� 7
คํAาประกนัโดย
- จดจาํนองเครื�องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 

35. การเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ   ซึ�งอา้งองิตามมาตรฐานการ

บญัชไีทยฉบบัที� 107  เรื�อง " การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครื�องมอืทางการเงนิ " บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมขีอ้มลู
เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ทั Aงในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันีA.-

นโยบายการบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรบัปี สิAนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555
35.1. นโยบายการบญัชี

นโยบายการบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.20



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

35.2. นโยบายการบรหิารความเสี�ยง
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบีAยและอตัราแลก

เปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ และจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบาย
ที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที�เป็นตราสารอนุพนัธเ์พื�อการเกง็กาํไรหรอืเพื�อการคา้

35.3 ความเสี�ยงจากการใหส้นิเชื�อ
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   มคีวามเสี�ยงจากการใหส้นิเชื�ออนัเกดิจากการที�คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา

ซึ�งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  เพื�อป้องกนัความเสี�ยงเกี�ยวกบัสนิเชื�อดงักลา่ว  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ไดม้กีารควบคุมการใหส้นิเชื�อแกล่กูคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลกูหนีAอยา่งสมํ�าเสมอ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จงึไม่
คาดวา่จะไมไ่ดร้บัความเสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

35.4 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบีAย
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบีAยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัช ี เงนิกูย้มืระยะสั Aนและเงนิกูย้มืระยะยาวที�มดีอกเบีAยจากสถาบนัการเงนิ  และหนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ อยา่งไร
กต็าม เนื�องจากสนิทรพัยท์างการเงนิ  และหนีAสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีAยที�ปรบัขึAนลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัรา
ดอกเบีAยคงที�ซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั   ดงันั Aน   ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ   เชื�อวา่ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบีAยของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะอยูใ่นระดบัตํ�า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหนีAสนิทางการเงนิที�สาํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีAย ไดด้งันีA.-
              หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม
อตัราดอกเบีAยคงที� อตัราดอกเบีAย ไมม่อีตัรา รวม อตัรา

ภายใน 1 ปี มากกว่า  มากกว่า ปรบัขึAนลง ดอกเบีAย ดอกเบีAย
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -          -           -              38,282         29,062       67,344   0.125-0.50
ลูกหนีAการคา้และลูกหนีAอื�น -          -           -              -             166,135     166,135  -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Aนแกบุ่คคลอื�น 4,401       -           -              -             -            4,401     7.25, 15.00
เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํAาประกนั -          -           -              112,107       -            112,107  0.50-2.60
หนี/สินทางการเงิน
เงนิกูย้มืระยะสั Aนจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              445,426       -            445,426  MLR - 0.50
เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAอื�น -          -           -              -             66,206       66,206   -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              746,331       -            746,331  MLR - 2.00
หนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 1,360       2,926       -              -             -            4,286     6.00

              หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อตัราดอกเบีAยคงที� อตัราดอกเบีAย ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปี มากกว่า  มากกว่า ปรบัขึAนลง ดอกเบีAย ดอกเบีAย

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -          -           -              38,242         17,937       56,179   0.125-0.50
ลูกหนีAการคา้และลูกหนีAอื�น -          -           -              -             141,606     141,606  -
เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํAาประกนั -          -           -              92,735         -            92,735   0.50-2.60
หนี/สินทางการเงิน
เงนิกูย้มืระยะสั Aนจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              445,426       -            445,426  MLR - 0.50
เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAอื�น -          -           -              -             62,041       62,041   -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              198,441       -            198,441  MLR - 2.00
หนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 1,360       2,926       -              -             -            4,286     6.00



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

              หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม

อตัราดอกเบีAยคงที� อตัราดอกเบีAย ไมม่อีตัรา รวม อตัรา

ภายใน 1 ปี มากกว่า  มากกว่า ปรบัขึAนลง ดอกเบีAย ดอกเบีAย
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -          -           -              181,095       206           181,301  0.125-0.50

ลูกหนีAการคา้และลูกหนีAอื�น -          -           -              -             221,147     221,147  -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Aนแกบุ่คคลและบรษิทัอื�น 10,630      -           -              -             -            10,630   2.50-15.00

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํAาประกนั -          -           -              56,097         -            56,097   0.50-2.60

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลและ

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -          -           60,000         -             -            60,000   12.00

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลอื�น 4,008       -           -              -             -            4,008     7.25

หนี/สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั Aนจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              178,357       -            178,357  MLR - 0.50

เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAอื�น -          -           -              -             135,135     135,135  -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              233,971       -            233,971  MLR - 2.00

หนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 232          658          -              -             -            890       6.00

              หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อตัราดอกเบีAยคงที� อตัราดอกเบีAย ไมม่อีตัรา รวม อตัรา

ภายใน 1 ปี มากกว่า  มากกว่า ปรบัขึAนลง ดอกเบีAย ดอกเบีAย
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 1-5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -          -           -              96,111         30             96,141   0.125-0.50

ลูกหนีAการคา้และลูกหนีAอื�น -          -           -              -             222,741     222,741  -

เงนิใหกู้ย้มืบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 50           -           -              -             -            50         2.00

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Aนแกบุ่คคลอื�น 630          -           -              -             -            630       2.50,15.00

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํAาประกนั -          -           -              56,097         -            56,097   0.50-2.60

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคลและ

บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -          -           131,400        -             -            131,400  7.00,12.00

หนี/สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั Aนจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              178,357       -            178,357  MLR - 0.50

เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีAอื�น -          -           -              -             134,558     134,558  -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -          -           -              233,971       -            233,971  MLR - 2.00

หนีAสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 232          658          -              -             -            890       6.00
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35.4 ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง     เกดิจากความยุง่ยากในการระดมทุนใหเ้พยีงพอและทนัเวลาต่อการปฏบิตัติามภาระผกูพนั

ที�กาํหนดไวใ้นเครื�องมอืทางการเงนิ      บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสี�ยงดา้นสภาพคล่องหากไมส่ามารถจดัหากระแสเงนิสดจาก
การดาํเนินงานใหเ้พยีงพอในอนาคตเพื�อชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั Aนและระยะยาว   รวมถงึหนีAสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ

35.5 มลูคา่ยตุธิรรม

มลูคา่ยตุธิรรม  หมายถงึ จาํนวนเงนิที�ผูซ้ืAอและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนเครื�องมอืทางการเงนิกนั ในขณะที�ทั Aงสองฝา่ยมี

ความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะที�ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั วธิกีาร

กาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึAนอยูก่บัลกัษณะของเครื�องมอืทางการเงนิ    มลูคา่ยตุธิรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสดุหรอืกาํหนดขึAน

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ที�เหมาะสม

36. ภาระผกูพนัและหนี/สินที�อาจเกิดขึ/น
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัและหนีAสนิที�อาจเกดิขึAนดงันีA.-
ภาระผกูพนั

36.1 บรษิทัฯ  ไดท้าํสญัญาเช่าพืAนที�อาคารสาํนักงานและสญัญาบรกิาร โดยมรีะยะเวลาการเช่าตั Aงแต่ 3 ปี รายจ่ายคา่เช่า

และบรกิารรวมที�ตอ้งจ่ายในอนาคตมดีงัต่อไปนีA.-

หน่วย : พนับาท

ปี 2555 ปี 2554
ไมเ่กนิ 1 ปี 2,986           2,986           
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,244           5,971           

36.2 บรษิทัฯ  ไดท้าํสญัญาเช่าที�ดนิเพื�อใชด้าํเนินการสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยมรีะยะเวลาการเช่า

30 ปี มรีายจ่ายคา่เช่าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตมดีงัต่อไปนีA.-
หน่วย : พนับาท

ปี 2555 ปี 2554
ไมเ่กนิ 1 ปี 19               18               
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 76               89               
เกนิกวา่ 5 ปี 434             422             

36.3 บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาบรกิารเช่าใชพ้ืAนที�ถงัเกบ็ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว กบับรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยมอีายสุญัญา

3 ปี เริ�มตั Aงแต่ 28 ธนัวาคม 2554 ถงึวนัที� 4 กนัยายน 2557 โดยจะตอ้งจ่ายคา่บรกิารเกบ็สาํรองแทนและคา่บรกิารเช่าใชพ้ืAนที�ถงั

ในอนาคต ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนเงนิรวมทั AงสิAนอกี 68.11 ลา้นบาท  ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2555 บรษิทัฯไดท้าํ 

ขอ้ตกลงยกเลกิสญัญาเนื�องจากมกีารยกเลกิการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั Aงที� 1/2555
36.4 บรษิทัฯ  มสีญัญาวา่จา้งที�ปรกึษาทางการเงนิในการใหค้าํปรกึษาและดาํเนินการต่างๆ    เพื�อนําหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ และเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน โดยมคีา่ที�ปรกึษาตอ้งจ่ายตามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญา

งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ
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36.5 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มภีาระผกูพนัตามสญัญาดงันีA .-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
สญัญาวา่จา้งกอ่สรา้งอาคารโรงงานและตดิตั Aงเครื�องจกัร 5,684       72,106      5,684           72,106         
สญัญาซืAอซอฟทแ์วร์ -           1,076       -              1,076           
สญัญาวา่จา้งที�ปรกึษา ในการพฒันาโครงการกลไก

การพฒันาที�สะอาด (CDM) 132          2,292       132             2,292           
สญัญาวา่จา้งกอ่สรา้งอาคารโรงงานผลติเซลลแ์สงอาทติย ์

และสญัญาที�ปรกึษาและบรกิารอื�นๆ สาํหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 366,244    702,580    365,992        -              

หนีAสนิที�อาจจะเกดิขึAน

36.6 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มหีนีAสนิที�อาจเกดิขึAนในภายหน้าจากการที�ธนาคารออกหนังสอืคํAาประกนัใหแ้ก่หน่วยงานราชการ

และเอกชนหลายแห่ง  ในงบการเงนิรวมจาํนวน 214.29 ลา้นบาท และ 102.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จาํนวน 212.92 ลา้นบาท และ  102.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั

37. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  คอื  การดาํรงไวซ้ึ�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเนื�องและการดาํรงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  และ 2554   ในงบการเงนิรวม แสดงอตัราสว่นหนีAสนิต่อทุนเป็น 1.23 : 1  และ 0.70 : 1  ตามลาํดบั 

และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.61 : 1 และ 0.68 : 1 ตามลาํดบั

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวนัที� 21 - 23 มกราคม 2556  บรษิทัฯ   ไดเ้ปิดใหป้ระชนชนทั �วไปเขา้จองซืAอหุน้สามญัสว่นที�เสนอขายใหป้ระชาชนทั Aงหมด

จาํนวน 560,000,000 หุน้   โดยกาํหนดราคาเสนอขาย  ในราคาหุน้ละ 5.5 บาท  รวมเป็นเงนิ 3,080 ลา้นบาท (มลูคา่ที�ตราไว ้0.10 

บาทต่อหุน้) มสีว่นเกนิจากการขายหุน้จาํนวน  5.4  บาทต่อหุน้  คดิเป็นเงนิ 3,024 ลา้นบาท ซึ�งสามารถเรยีกชาํระเงนิคา่หุน้พรอ้ม

สว่นเกนิไดท้ั Aงจาํนวน และบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสรจ็เมื�อวนัที� 24 มกราคม 2556

บรษิทัฯ นําหุน้สามญัออกจาํหน่ายในตลาดเอม็ เอ ไอ (MAI)   เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2556

ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั Aงที� 2/2556 ของบรษิทัฯ เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2556 มมีตใิหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัเพื�อ

พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้จากกาํไรสทุธสิว่นที�ไดร้บัการสง่เสรมิสาํหรบัปี 2555 เป็นจาํนวน 37.30 ลา้นบาท

ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท

39. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนินีA ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : พนับาท
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