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ที่ EA 5702/001 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับอนมุตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

           หนว่ย : ล้านบาท 
 ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 
รายได้รวม 
 

3,998.99 4,478.98 (479.98) (10.72 %) 

ก าไรสทุธิสว่นของ 
บริษัทใหญ่ 

267.92 107.05 160.88 150.29 % 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
(บาทตอ่หุ้น) 

0.073 0.034 0.039 114.71% 

 
ก ำไรสุทธิ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 267.92 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 
160.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 150.29 เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มกี าไรสทุธิรวม 107.05 ล้านบาท ด้วย
สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 
รำยได้ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 3,998.99 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
479.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.72 เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีม่ีรายได้รวม 4,478.98 ล้านบาท โดยสรุป
ได้ดงันี ้

1. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายได้เพิ่มขึน้จ านวน 
209.74 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.69 เนื่องจากปริมาณการขายทีเ่พิ่มขึน้จ านวน 31.06 ล้านลติร หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.25 จากปริมาณขายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 102.67 ล้านลติรเป็น 
133.73  ล้านลติร ในสว่นของกลเีซอรีนบริสทุธ์ิและผลติภณัฑ์พลอยได้  รายได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 มีจ านวนเพิ่มขึน้ 171.15  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 147.80  เนื่องจากปริมาณการขายทีเ่พิ่มขึน้  
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2. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายได้ลดลงจ านวน  

704.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 87.17 เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงตามนโยบายของบริษัทฯ ในปัจจบุนั
ท่ีมุง่เน้นไปท่ีสว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซลและกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ ซึง่มีอตัราการท าก าไรท่ีสงูกวา่ ท า
ให้บริษัทฯ ไมไ่ด้มุง่เน้นไปท่ีธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว  

3. สว่นงานซือ้มาขายไปก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไมม่ีรายได้เนื่องจากการยกเลกิสว่นงานตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2555  
โดยลดลงจากปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ที่มีรายได้จ านวน 366.28 ล้านบาท 

4. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายได้เพิ่มขึน้จ านวน 168.52     
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 488.05   เนื่องจากการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า    8 
เมกะวตัต์เมื่อเดือนตลุาคม 2555 และการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวตัต์
เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 

5. รายได้อื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพิ่มขึน้จ านวน 47.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 314.97 
เนื่องจากบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่มีรายได้คา่ปรับจากการท างานลา่ช้าจากผู้ รับเหมาแหง่หนึง่ ในช่วงไตรมาสที่ 1
จ านวน 35.88 ล้านบาท 
 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 ต้นทนุขายและต้นทนุบริการรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 3,457.63 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
747.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.78 เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มต้ีนทนุขายและต้นทนุบริการรวม 
4,205.55 ล้านบาท โดยสรุปได้ดงันี ้

1. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล กลเีซอรีนบริสทุธ์ิและผลติภณัฑ์พลอยได้ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31
ธนัวาคม 2556 มีต้นทนุขายเพิ่มขึน้จ านวน 258.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.49 เนื่องจากปริมาณ    การ
ขายที่เพิม่ขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีอตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายมีอตัราทีต่ ่ากวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของรายได้ของ สว่นงาน 
เป็นผลจากความสามารถในการบริหารสนิค้าคงคลงั การจดัการกระบวนการผลติสนิค้า และกระบวนการจดัซือ้
วตัถดุิบที่มีประสทิธิภาพมากขึน้   

2. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีต้นทนุขายลดลงจ านวน 
697.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 87.16  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง 

3. สว่นงานซือ้มาขายไปก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีต้นทนุขายลดลงจ านวน 
344.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100.00 เนื่องจากการยกเลกิสว่นงานตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2555 

4. สว่นงานผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีต้นทนุขายเพิ่มขึน้จ านวน 
41.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 511.26 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้า 8 เมกะวตัต์เมื่อเดือนตลุาคม 2555 และการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90
เมกะวตัต์เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 

 
 
 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public CompanyLimited 
888อาคารไอทาวเวอร์ ช้ัน15ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที่0107551000061 

 

3 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 คา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 52.64 ล้านบาท ลดลงจ านวน 7.41 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.35 เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 60.05 ล้านบาท เนื่องจาก
กลุม่คา่ใช้จ่ายในการขายที่ส าคญั เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นงานซือ้มาขายไปก๊าซปิโตรเลยีมเหลว การยกเลกิสว่นงานดงักลา่วสง่ผล
ให้คา่ใช้จ่ายในการขายลดลง 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 143.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 66.74 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 86.90 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารจ านวน 76.81 ล้านบาท 
เนื่องจากการขยายตวัของธุรกิจและการเพิ่มขึน้ในสว่นของคา่ใช้จา่ยบริษัทยอ่ยตา่งๆ ท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตัง้ในระหวา่งปี 2555 
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ต้นทนุทางการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 61.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 32.08 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 108.99 เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อนที่มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 29.43 ล้านบาท เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าในสว่นของบริษัทยอ่ย 2 แหง่ และ อาคารและเคร่ืองจกัรสว่นเพิ่มของโรงงานท่ีกบนิทร์บรีุในสว่นของบริษัทฯ ได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงต้องบนัทกึต้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในภายหลงัเป็นคา่ใช้จา่ยแทนการบนัทกึรวมเป็น     ราคา
ทนุในช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

                    ขอแสดงความนบัถือ 

 

        ……………………. 
                   (นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ) 
                  ประธานเจ้าหน้าทีด้่านบญัชีและการเงิน 


