
การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายการจัดการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม และเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูใ้ช้ ซึง่ในปัจจบุนั

บรษิทัฯ ด�าเนนิกจิการหลักด้วยการประกอบธรุกจิเป็นผูผ้ลติและ

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 

7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จาก

กระทรวงพลังงาน (เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552)  นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ได้ขยายกจิการสู่ธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน ในประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน

ลม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

(พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557) ที่ภาครัฐให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานหมนุเวยีนควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม ไม่เพียง

แต่เห็นความส�าคัญด้านพลังงานทดแทน แต่บริษัทฯ ยังเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญด้านการเก็บส�ารองพลังงาน เพื่อการน�าไปใช้ใน

หลากหลายอตุสาหกรรม โดยเมือ่วนัที ่7 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทต่างชาติ (Amita Technologies Inc.)

เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ ประเภท

ลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์ (Lithium-Ion Polymer) ซึ่งเป็นการ

ต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

ณ สิ้นปี 2559 ได้มีการรับรู้รายได้จากโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทติย์ทัง้ 4 โครงการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยแต่ละโครงการนัน้ 

ได้เริ่มการรับรู้รายได้แต่ละปี ดังนี้ 

  • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดลพบุรี 

  ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์

  เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 

  • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์

  เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556

  • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดล�าปาง 

  ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์

  เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

  • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดพิษณุโลก 

ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์

  เริ่มรับรู้รายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

ส�าหรับในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้น บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทได้ยื่นข้อมูลเพ่ือเสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย โดยได้รับการพิจารณาตอบรับการซื้อไฟฟ้าจาก 

กฟผ. 8 โครงการ ได้แก่

  • โครงการหาดกังหัน  จ�านวน 3 โครงการ 

  ขนาดก�าลังการผลิตรวม   126 เมกะวัตต์ 

  • โครงการหนุมาน    จ�านวน 5 โครงการ

   ขนาดก�าลังการผลิตรวม  260 เมกะวัตต์ 

ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานใน 3 ปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ  และบรษิทัย่อย

มีสัดส่วนรายได้จากการด�าเนินธุรกิจจากสินค้า 4 ประเภท ได้แก่

 1.) รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล

 2.) รายได้จากการจ�าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์

 3.) รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ

 4.) รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

(เร่ิมมรีายได้ในไตรมาสที ่4 ของปี 2555 จากโครงการแรก) 

ส�าหรับรายได้จากการขายสินค้าทั้ง 4 ประเภทตามที่กล่าวข้าง

ต้น ในปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ   7,582.93 ล้าน

บาท  9,197.35  ล้านบาท และ 10,392.39 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวข้างต้น เป็นรายได้ที่รวมรายได้เงินอุดหนุน

ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 

8 บาท  ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และ

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 6.50 บาท ต่อกิโลวัตต์-

ชัว่โมง ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาดก�าลงั

การผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด

ล�าปาง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลัง

การผลติ 90 เมกะวัตต์ จงัหวัดพษิณโุลก เป็นระยะเวลา 10 ปีนบั

ตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
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รายได้รวม

1.) การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
  รายได้จากการขายสนิค้าและรายได้รวม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษทัฯ และบริษัทย่อยในปี 2557, 

ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 7,582.93 ล้านบาท  9,197.35  ล้าน

บาท และ 10,392.39 ล้านบาท (รวมรายได้เงนิอดุหนนุส่วนเพิม่

ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ในอัตรา 8 บาท  

ต่อกโิลวัตต์-ชัว่โมง ส�าหรับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

ขนาดก�าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จงัหวดัลพบุรี และจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 6.50 บาท ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการ

ผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดันครสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์ขนาดก�าลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดัล�าปาง และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90

เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันเริ่ม

ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้) ตามล�าดบั ส่งผลท�าให้รายได้รวม

ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2558 

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 1,610.90 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 21.19 จาก 7,601.27 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 

9,212.17 ล้านบาท ในปี 2558 และปี 2559 รายได้รวมมจี�านวน 

10,439.25 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ�านวน 1,227.08 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.32  

เม่ือพจิารณาสดัส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้า ของปี 2557 ปี 

2558 และปี 2559 จะพบว่าสดัส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า

หลกั 2 ประเภทมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั คอื สัดส่วนรายได้จาก

การจ�าหน่ายน�า้มันไบโอดเีซล มีสัดส่วนทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง โดย

มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 65.66 ร้อยละ 54.33 และร้อยละ 45.22 

ของรายได้รวมตามล�าดับขณะที่รายได้จากการจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าและรายได้เงนิอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า มสีดัส่วนที่

เพิม่ขึน้ โดยมีสัดส่วนคดิเป็นร้อยละ 28.77 ร้อยละ 42.94 และ

ร้อยละ 52.59 ของรายได้รวมตามล�าดบั ในปี 2559 บรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยมรีายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าเท่ากบั 10,392.39 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2558 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 

12.99 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.22 รายได้จากการจ�าหน่ายกลีเซอรีน 

บรสิทุธ์ิคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.62 รายได้จากการจ�าหน่ายวตัถดุบิ

และผลติภณัฑ์พลอยได้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.11 และรายได้

จากธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ประกอบด้วย รายได้

จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 17.11 และรายได้เงนิอดุหนนุส่วนเพิม่ราคารบัซือ้

ไฟฟ้า คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.48 ของรายได้รวม

 

ประเภทรายได้
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ
รายได้

(ล้านบาท)
ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

กลุม่ธรุกจิไบโอดีเซล

1.  น�า้มนัไบโอดเีซล  4,990.94  65.66  5,005.33  54.33  4,721.13  45.22 

2.  กลเีซอรีนบรสิทุธิ์  231.18  3.04  220.32  2.39  169.49  1.62 

3.  วัตถุดบิและผลติภณัฑ์พลอยได้  173.99  2.29  16.06  0.17  11.32  0.11 

5,396.11 70.99  5,241.71 56.89  4,901.94 46.95 

กลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน

4.  กระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  781.31  10.28  1,360.39  14.77  1,786.31  17.11 

5.  เงนิอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซ้ือไฟฟ้า  1,405.51  18.49  2,595.25  28.18  3,704.14  35.49 

 2,186.82  28.77  3,955.64  42.95  5,490.45  52.60 

รวมรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้า  7,582.93  99.76  9,197.35  99.84  10,392.39  99.55 

6. รายได้อืน่  18.34  0.24  14.82  0.16  46.86  0.45 

รายได้รวม 7,601.27 100  9,212.17 100 10,439.25 100 
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รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 

2557 เท่ากบั 14.39 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ  0.29  เนือ่งจาก

ปรมิาณการจ�าหน่ายทีเ่พ่ิมข้ึนจาก 174.54 ล้านลติร ในปี 2557 

เป็น 188.02 ล้านลติร ในปี 2558 หรอืคดิเป็นปรมิาณการจ�าหน่าย

ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 7.72  ขณะทีป่ริมาณการจ�าหน่ายในปี 2559 ลด

ลงเมื่อเทียบกับปี 2558 จ�านวน 36.38 ล้านลิตร หรือคิดเป็น

ปริมาณการจ�าหน่ายทีล่ดลงร้อยละ 19.35 อนัเป็นผลจากภาวะ

ขาดแคลนน�า้มันปาล์มดบิซึง่เป็นวตัถดุบิทีส่�าคญั จากภาวะภยัแล้ง 

ท�าให้ในช่วงปลายไตรมาสที ่3 ของปี 2559 กรมธุรกจิพลงังานจงึ

ได้ออกประกาศลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

เพือ่ลดผลกระทบของภาวะการขาดแคลนน�า้มนัปาล์มดบิดังกล่าว 

ทัง้นีจ้ากปรมิาณการจ�าหน่ายทีล่ดลง จงึเป็นผลท�าให้รายได้จาก

การจ�าหน่ายลดลงตามกนั โดยรายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอ

ดเีซลปี 2559 ลดลงเม่ือเทยีบกบัปี 2558 จ�านวน 284.20 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 5.68     

รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 2,186.82 

ล้านบาท 3,955.64 ล้านบาท และ 5,490.45 ล้านบาท ตามล�าดบั 

โดยเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งเนือ่งจากแต่ละโครงการสามารถจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าในเชงิพาณชิย์ได้ตามก�าหนดเวลา ส่งผลท�าให้สามารถ

รับรู้รายได้ทัง้รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอดุหนุน

ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า(Adder) เพิม่ขึน้ในแต่ละปี

รายได้จากการจ�าหน่ายวตัถดุบิและผลติภณัฑ์พลอยได้
รายได้จากการจ�าหน่ายวตัถดุบิและผลติภณัฑ์พลอยได้ของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย ในปี 2557, ปี 2558 และ

ปี 2559 เท่ากบั 173.99 ล้านบาท, 16.06 ล้านบาท และ 11.32 

ล้านบาท ตามล�าดบั โดยมรีายละเอยีดแยกตามประเภทได้ดงันี้

รายได้จากการจ�าหน่ายกรดไขมันปาล์ม PFAD (Palm Fatty Acid 

Distillate ) ในปี 2556 เกดิจากในช่วงต้นปีทีผ่ลปาล์มราคาตกต�า่ 

บรษิทัฯ ประเมินแล้วพบว่าการน�า PFAD เข้าสู่กระบวนการแปร

สภาพเพือ่น�าไปผลติเป็นน�า้มนัไบโอดเีซลนัน้ไม่คุม้ทนุ ฝ่ายบรหิาร

จึงพิจารณาจ�าหน่าย PFAD แทนการน�าเข้าผลิต ส่งผลให้รายได้ใน

ส่วนนีส้�าหรบัปี 2556 ต่อเนือ่งถึงปี 2557 เพ่ิมสูงขึน้ ซึง่ภายหลงั

เม่ือบรษิทัได้ปรบัปรงุและพัฒนากระบวนผลติเพือ่น�า PFAD กลบัมา

เป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลติน�า้มนัไบโอดีเซลแล้วเสรจ็ในช่วง

ต้นปี 2558 ส่งผลท�าให้รายได้จากการจ�าหน่าย PFAD ในปี 2558 

และปี 2559 มจี�านวนลดลง

ต้นทนุขายและก�าไรขัน้ต้น
ต้นทนุขายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในปี 2557, ปี 2558 และ

ปี 2559 เท่ากับ 5,346.18 ล้านบาท 5,461.16 ล้านบาท และ 

5,637.29 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 70.50 

ร้อยละ 59.38 และร้อยละ 54.24 ของรายได้จากการขายตาม

ล�าดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้

เนื่องจาก ความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการ

กระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึการเลอืกด�าเนนิธรุกจิในส่วนงานทีม่ี

อัตราการท�าก�าไรสูง ได้แก่ การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย

ลดและยกเลิกส่วนงานทีม่อัีตราการท�าก�าไรต�า่ ได้แก่ การผลติและ

จ�าหน่ายน�า้มันดเีซลหมุนเร็วและการจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

ก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปี 2557, ปี 2558 และปี 

2559 เท่ากับ 2,236.75 ล้านบาท 3,736.19 ล้านบาท และ 

4,755.10 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 29.50 

ร้อยละ 40.62 และร้อยละ 45.76 ของรายได้จากการขาย ตาม

ล�าดบั โดย บรษิทัฯ มแีนวโน้มอตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่สงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง สาเหตุส�าคัญเนื่องมาจากบริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้ใน

ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์เพ่ิม

ขึน้ปีละ 1 โครงการต่อเนือ่ง โดยโรงไฟฟ้า ขนาดก�าลังการผลติ 90 

เมกะวตัต์ จังหวดันครสวรรค์ รบัรูร้ายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสที ่4 

ของปี 2556 โรงไฟฟ้าขนาดก�าลงัการผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดั

ตารางรายละเอยีดประเภทรายได้จากการจ�าหน่ายวตัถดุบิและผลติภณัฑ์พลอยได้

ประเภทรายได้จากการจ�าหน่ายวตัถดุบิ
และผลติภณัฑ์พลอยได้

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

 1. กรดปาล์ม 138.17 79.41 5.89 36.67 8.80 77.74

 2. กลเีซอรนีดบิ (Crude Glycerin) 35.72 20.53 10.07 62.70 2.48 21.91

 3. อืน่ๆ 0.10 0.06 0.10 0.63 0.04 0.35

รวมรายได้จากการขายสนิค้า 173.99 100.00 16.06 100.00 11.32 100.00 
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รายได้จากการขายและต้นทนุขาย แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ส�าหรบัปี 2557 - ปี 2559 

ประเภทรายได้
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไบโอดเีซล
(รวมวัตถดุบิและผลติภณัฑ์พลอยได้)

   - รายได้จากการขาย 5,396.11 71.16 5,241.71 56.99 4,901.94 47.17

   - ต้นทนุขาย 4,977.68 65.64 4,703.60 51.14 4,486.26 43.17

   - ก�าไรข้ันต้น 418.43 5.52 538.11 5.85 415.68 4.00

ธุรกิจผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ (รวมรายได้เงนิอดุหนนุ
ส่วนเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า)

   - รายได้จากการขาย 2,186.82 28.84 3,955.64 43.01 5,490.45 52.83

   - ต้นทนุขาย 368.50 4.86 757.56 8.24 1,151.03 11.08

   - ก�าไรข้ันต้น 1,818.32 23.98 3,198.08 34.77 4,339.42 41.75

   รายได้รวม 7,582.93 100.00 9,197.35 100.00 10,392.39 100.00 

ผลติภณัฑ์
ปี 2557

รายได้ ต้นทนุขาย ก�าไรข้ันต้น อตัราก�าไรขัน้ต้น (%)

น�า้มนัไบโอดเีซล 4,990,943,058 4,728,390,046 262,553,012 5.26

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

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

กระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ (รวมรายได้เงนิอดุหนนุ
ส่วนเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า)

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

ล�าปาง รบัรูร้ายได้เข้ามาในไตรมาสที ่1 ของปี 2558 และโรงไฟฟ้า

ขนาดก�าลงัการผลิต 90 เมกะวตัต์ จังหวดัพิษณุโลก รบัรูร้ายได้

เข้ามาในไตรมาสที ่2 ของปี 2559 ทัง้รายได้การจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

ส่งผลท�าให้อตัราก�าไรข้ันต้นโดยรวมของบริษทัฯ เพิม่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้ หากพจิารณารายได้และต้นทนุขายของบริษทัฯ และ

บริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1.) ประเภทธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอ

ดเีซล และ 2.) ประเภทธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย์ สามารถแสดงได้ ดงันี้
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ผลติภณัฑ์
ปี 2558

รายได้ ต้นทนุขาย ก�าไรข้ันต้น อตัราก�าไรขัน้ต้น (%)

น�า้มนัไบโอดเีซล 5,005,333,077 4,597,563,073 407,770,004 8.15

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

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

กระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ (รวมรายได้เงนิอดุหนนุ
ส่วนเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า)

3,955,643,033 757,555,789 3,198,087,244 80.85

ผลติภณัฑ์
ปี 2559

รายได้ ต้นทนุขาย ก�าไรข้ันต้น อตัราก�าไรขัน้ต้น (%)

น�า้มนัไบโอดเีซล 4,721,130,409 4,386,286,539 334,843,870 7.09

กลเีซอรนีบรสิทุธิ์ 169,492,163 80,406,265 89,085,898 52.56

วัตถุดบิและผลติภัณฑ์พลอยได้ 11,322,943 19,568,537 (8,245,594) (72.82)

กระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ (รวมรายได้เงนิอดุหนนุ
ส่วนเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า)

5,490,449,151 1,151,031,301 4,339,417,850 79.04

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557, ปี 

2558 และปี 2559 เท่ากบั 81.57 ล้านบาท 61.39 ล้านบาท และ 

47.67 ล้านบาท ตามล�าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ร้อย

ละ 0.67 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวมตามล�าดบั โดยในปี 

2559 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนือ่งจากกลุม่ค่าใช้จ่ายในการขาย

ทีส่�าคญัเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลติและจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอดเีซล 

ซึง่การทีบ่รษิทัฯสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณทีล่ดลงส่งผล

ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายนีล้ดลง

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2557, ปี 

2558 และปี 2559 เท่ากบั 215.82 ล้านบาท  324.88 ล้านบาท 

และ 410.24 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.85 

ร้อยละ 3.53 และร้อยละ 3.95 ของรายได้รวมตามล�าดบั โดย

เป็นการเพิม่ขึน้จากค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรเพ่ือรองรบัการขยายตวั

ของธรุกจิเป็นส�าคญั นอกจากนีย้งัมีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่รายการปกติ

จ�านวน 24.65 ล้านบาท ซึง่เป็นรายการค่าธรรมเนยีมในการจดัหา

สนิเชือ่ จากเดมิทีบ่ริษทัจะต้องทยอยรับรู้เป็นรายจ่ายตดัจ่าย แต่

ผลจากการที่บริษัทท�าการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ เพราะบริษัท

สามารถจดัหาแหล่งเงนิทนุทีม่ต้ีนทนุทีต่�า่กว่าได้จากการออกหุ้นกู้ 

ท�าให้ต้องรบัรูค่้าธรรมเนยีมส่วนนีเ้ป็นรายจ่ายทัง้จ�านวน

ในไตรมาสที ่3/2559

ก�าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบรษิทัย่อยมี

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธริวมจ�านวน 102.18 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ�านวน 99.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิรวมจ�านวน 2.39 ล้านบาท โดย

เป็นรายการค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการปฏิบตัติามข้อตกลงในสญัญา

สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าที่ก�าหนดให้บริษัทต้องซื้อเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงไม่ให้งบ

ประมาณลงทนุของโครงการสงูเกนิกว่าทีค่าดไว้ อย่างไรกต็าม ณ 

วันที่มีการใช้สิทธิส่งมอบเงินตราต่างประเทศปรากฏผลต่างของ

อตัราแลกเปลีย่น จงึต้องท�าการบนัทกึผลต่างดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

ซึง่ ณ ปัจจบุนัได้รับรู้ผลกระทบของรายการดงักล่าวครบถ้วนแล้ว 

ทัง้นีผ้ลขาดทนุดงักล่าวไม่เกนิกว่างบประมาณของแต่ละโครงการ

และไม่ส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด
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ต้นทนุทางการเงนิ
ต้นทนุทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษทัย่อยในปี 2557, ปี 2558 

และปี 2559 เท่ากบั 327.74 ล้านบาท 646.11 ล้านบาท และ 

994.89 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.32  

ร้อยละ 7.02 และร้อยละ 9.53 ของรายได้รวมตามล�าดบั โดย

ต้นทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากบรษิทัย่อยมกีารเบกิใช้เงนิกูย้มื

ระยะยาวเพื่อด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ขนาดก�าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบรีุ โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ขนาดก�าลังการผลิต 90 เมกะวตัต์ จังหวดันครสวรรค์ 

จงัหวดัล�าปาง และจังหวดัพิษณุโลก ซึง่การทีโ่รงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่ง 

ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ ท�าให้การบนัทึกต้นทนุทางการเงิน

ทีเ่กดิขึน้ในภายหลังต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนการบนัทกึรวมเป็น

ราคาทนุดงัเช่นทีบ่นัทกึในช่วงระหว่างการก่อสร้าง

ก�าไรสทุธแิละอตัราก�าไรสทุธิ
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมกี�าไรสทุธ ิ(เฉพาะส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 

ในปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ  1,608.46 ล้านบาท 

2,686.14 ล้านบาท และ 3,251,51 ล้านบาทตามล�าดบั หรือคดิเป็น

อตัราก�าไรสทุธเิท่ากบั ร้อยละ 21.16 ร้อยละ 29.21 และร้อยละ 

31.29 ของรายได้รวมตามล�าดบั โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมอีตัรา

ก�าไรสทุธเิพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยสาเหตทุีส่�าคญัเกดิจากการบริหาร

จัดการในด้านต้นทุนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลังและ

กระบวนการจัดซือ้ให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน รวมถงึนโยบายการ

ลงทนุขยายไปสูธ่รุกจิทีส่ร้างผลตอบแทนสงู ได้แก่ การผลติและ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยในไตรมาสที ่4 ของปี 2555 ไตรมาสที ่4 

ของปี 2556 ไตรมาสที ่1 ของปี 2558 และไตรมาสที ่2 ของปี 2559 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ ก�าลังการผลิต 8 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบรุ ีและ

รายได้จากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ก�าลงัการผลติ 90 เมกะ

วตัต์ จงัหวดันครสวรรค์จงัหวดัล�าปาง และจงัหวดัพษิณโุลกตามล�าดบั 

ท�าให้บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมีก�าไรสุทธเิพ่ิมสูงข้ึน

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุ้น
บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 

2557, ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 31.35 ร้อยละ 37.30 

และร้อยละ 32.68 ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 

(เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 5,893.40 ล้านบาท 

8,504.94 ล้านบาท และ 11,383.45 ล้านบาทตามล�าดบั โดยมี

ส่วนของทนุหุน้สามัญทีช่�าระแล้วจ�านวน 373 ล้านบาท และ มี

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จ�านวน 3,680.62 ล้านบาท โดยส่วนเกนิมลูค่า

หุ ้นดังกล ่าวเกิดจากการน�าหุ ้นสามัญเข ้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในไตรมาสที ่1 ของปี 2556

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั

 สินทรพัย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 19,326.76 

ล้านบาท 33,057.23 ล้านบาท และ 41,507.39 ล้านบาทตาม

ล�าดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�าคัญดังนี้

  • เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกัน 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมยีอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิที่

ใช ้เป ็นหลักประกันจ�านวน 1,453.27 ล ้านบาท 

2,829.52 ล้านบาท และ 1,790.07 ล้านบาท ตามล�าดบั 

โดยในปี 2559 ยอดเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ช้เป็นหลกั

ประกัน ลดลงจ�านวน 1,039.45 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 36.74 โดยเป็นการลดลงในส่วนของรายการ

หมุนเวียนจ�านวน 1,063.16 ล้านบาท เนื่องจากการ

ปลดหลักประกันภายหลังการจ่ายช�าระคืนหนี้เงินกู้ยืม

ทั้งจ�านวนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท

ย่อย 2 แห่ง และในส่วนของรายการไม่หมุนเวียนเพ่ิม

ขึ้น 23.72 ล้านบาท เพื่อส�ารองส�าหรับเงินประกันผล

งานตามเงื่อนไขส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท

ย่อย 1 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  • ลกูหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ ปี 

2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ีการค้า 

เท่ากับ 690.33 ล้านบาท 1,051.60 ล้านบาท และ 

1,319.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 

ร้อยละ 3.18 และร้อยละ 3.18 ของสินทรัพย์รวมตาม

ล�าดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

ปริมาณการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงปลายปีของ

แต่ละปีทีเ่พ่ิมมากข้ึนจากการทีบ่ริษัทย่อยได้เปิดด�าเนนิ

งานในเชิงพาณิชย์ปีละ 1 โครงการต่อเน่ืองกันส่งผล

ท�าให้ยอดลูกหนี้คงค้างจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

เพิ่มสูงขึ้น 

  ทัง้นีห้ากค�านวณระยะเวลาเรยีกเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2557, 

ปี 2558 และปี 2559 ทีไ่ด้เท่ากบั 28.26 วนั, 34.09 วนั

และ 41.06 วนั ตามล�าดบั จะเหน็ได้ว่าระยะเวลาในการ

เรยีกเก็บหนีใ้นภาพรวมส�าหรบัปี 2557 - 2559 มคีวาม

ใกล้เคยีงกัน ซึง่สอดคล้องกับสดัส่วนโครงสร้างรายได้ที่
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เปลีย่นไป โดยรายได้ทีม่เีครดติเทอมสัน้ประมาณ 15-30 

วนั ได้แก่รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอดเีซลทีม่แีนว

โน้มลดลง และรายได้ทีมี่เครดิตเทอมยาวประมาณ 45 วัน 

ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าทีม่แีนวโน้ม

เพิม่สงูขึน้ ส่งผลต่อระยะเวลาในการเรยีกเก็บหนีเ้ฉล่ียที่

เพิม่ขึน้เลก็น้อย อย่างไรกต็ามหากพจิารณาคณุภาพของ

ลกูหนี ้โดยจ�าแนกตามอายกุารค้างช�าระประกอบ จะพบ

ว่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2558 และ ปี 2559 ลูก

หนีท้ัง้จ�านวนเป็นลกูหนีท้ีย่งัไม่ครบก�าหนดช�าระซึง่แสดง

ให้เหน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการลกูหนีก้ารค้า

และคณุภาพของลูกหนีก้ารค้าทีด่ี 

  • ลกูหนีอ่ื้น
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 

บรษัิทฯ และบริษทัย่อยมยีอดลูกหนีอ้ืน่เท่ากบั 145.64 

ล้านบาท, 397.64 ล้านบาท และ 585.26 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรม

สรรพากรภาษีซื้อยังไม่ครบก�าหนด เงินมัดจ�าค่าสินค้า 

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดเครดิตภาษีซื้อที่

เกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม

  • สินค้าคงเหลอื
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557,  ปี  2558 และ ปี 

2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 

146.99 ล้านบาท  175.27 ล้านบาท และ 187.02 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.76 ร้อยละ 0.53 และ

ร้อยละ 0.45 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ โดยฝ่าย

บรหิารวางนโยบายในการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัให้

มปีรมิาณเพยีงพอต่อการจ�าหน่ายในสัดส่วนทีส่อดคล้อง

กบันโยบายของทางภาครฐั เพือ่ลดความเสีย่งจากความ

ผันผวนของราคาน�า้มนั ทัง้นี ้สามารถสรุปยอดสนิค้าคง

เหลือแยกตามประเภทสินค้าได้ดังนี้

  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากสินค้าเคล่ือนไหวช้า เป็นการตัง้ค่า

เผือ่ฯ ในส่วนของวตัถดุบิท่ีบริษทัฯ น�าเข้าจากต่างประเทศ

ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงการผลิตบางกระบวนการ 

ฝ่ายบริหารคาดว่าอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบส่วนนี้ จึง

พจิารณาตัง้ค่าเผือ่ฯ ในอตัราร้อยละ 50 ในปี 2556 และ

พจิารณาเพิม่เตมิอกีในอัตราร้อยละ 50 ในปี 2557 โดย

พจิารณาจากโอกาสในการใช้งาน และคณุภาพของสนิค้า

ในปัจจบุนั

  • ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมทีีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิเท่ากับ 16,184.17 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 83.74 ของสนิทรพัย์รวม และเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองเป็น 27,404.35 ล้านบาท ในปี 2558  

(31 ธันวาคม 2558) และ 33,485.32 ล้านบาท ในปี 2559 

(31 ธันวาคม 2559) ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 82.90 

และร้อยละ 80.67 ของสินทรพัย์รวมตามล�าดบั โดยยอดทีด่นิ 

อาคาร และอปุกรณ์แยกตามประเภทสนิทรพัย์ มดีงันี ้

หน่วย : ล้านบาท

สนิค้าคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559

วัตถุดบิ 58.48 55.11

สินค้าระหว่างผลติ 85.98 78.13

สินค้าส�าเรจ็รปู 23.23 40.01

วัสดส้ิุนเปลอืง 18.24 20.81

     รวม 185.93 194.06

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากสนิค้าเคลือ่นไหวช้า (10.66) (7.04)

สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 175.27 187.02
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โดยในช่วงปี 2556 - ปี 2558 บริษทัฯ มรีายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทนุเพ่ือขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถงึการการใช้

เงนิลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โดยมรีายละเอียด ดังนี้

  • สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเท่ากับ 243.20 ล้านบาท, 

416.97 ล้านบาท และ 665.89 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.26 ร้อยละ 1.26 และร้อยละ 1.60 ของสนิทรพัย์รวมตามล�าดบั 

โดยรายการสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559

ทีด่นิ 1,011.07 1,012.41

อาคารและส่วนปรับปรงุ 663.02 540.47

เครือ่งจักร อปุกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในโรงงาน 566.63 1,171.56

อปุกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส�านกังานและยานพาหนะ 73.99 72.17

สินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้ 11,933.20 10,239.25

โรงไฟฟ้าระบบส่งพลงังานไฟฟ้าและเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในการผลิตไฟฟ้า

13,156.44 20,449.46

รวม 27,404.35 33,485.32

ประเภททรพัย์สนิ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวาคม 2559

สิทธใินสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 37.01 35.31

สิทธใินการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

  • โรงไฟฟ้า จ.ลพบรุี 12.95 12.36

  • โรงไฟฟ้า จ.นครสวรรค์ 178.73 170.95

  • โรงไฟฟ้า จ.ล�าปาง 181.62 174.09

  • โรงไฟฟ้า จ. พษิณโุลก - 262.49

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6.66 10.69

รวม 416.97 665.89

รายการค่าใช้จ่ายในการลงทนุ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ไบโอดีเซลและส่วนกลาง 57.86 14.46 -

หอปาล์ม CPO 1.96 - -

กลเีซอรนีบรสิทุธิ์ 11.49 0.26 -

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 8,423.03 8,172.98 227.59

โรงไฟฟ้าพลังงานลม - 3,754.30 5,853.38

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทนุ 8,494.34 11,942.00 6,080.97

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 และปี  2559 บริษัทฯ และ

บรษิทัย่อยมสีนิทรัพย์หมนุเวยีนเท่ากับ 4,665.02 ล้านบาท และ 

6,132.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.11 และร้อยละ 

14.78 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับโดยสินทรัพย์หมุนเวียนท่ี

ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 และ ปี 2559  เป็น

สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 609.81 ล้านบาท และ 2,672.74 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13.07 และร้อยละ 43.59 ของ

สินทรัพย์หมุนเวียน ตามล�าดับ เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็น

หลักประกัน จ�านวน 2,429.01 ล้านบาท และ 1,365.85 ล้าน

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.07 และร้อยละ 22.27 ของ

สินทรัพย์หมุนเวียนตามล�าดับลูกหนี้การค้า จ�านวน 1,051.60 

ล้านบาท และ 1,319.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.54 

และร้อยละ 21.51 ของสินทรัพย์หมุนเวยีน ตามล�าดบั และสนิค้า

คงเหลือ จ�านวน 175.27 ล้านบาท และ 187.02 ล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.76 และร้อยละ 3.05 ของสินทรัพย์

หมุนเวียน ตามล�าดับ โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

สินทรัพย์รวมมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน ภายหลังจากการลงทุนขยาย

กิจการไปสู่ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนโดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน

และโรงไฟฟ้าทีม่มีลูค่าค่อนข้างสงู ทัง้นีก้ารทีโ่รงไฟฟ้าได้ก่อสร้าง

แล้วเสร็จและสามารถเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ สามารถ

จ�าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องส่งผลท�าให้สัดส่วนของสินทรัพย์

หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ กระทบต่อสดัส่วนของสนิทรพัย์หมนุเวียนทีจ่ะ

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2558 และ 2559 บรษิทัฯ และบริษัท

ย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 4,489.01 ล้านบาท และ 

3,538.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 และร้อย

ละ 8.52 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนของ 

บรษิัทฯ สามารถจ�าแนกออกไดเ้ป็น 2 สว่นทีส่�าคญั ได้แก่ หนี้สนิ

จากการด�าเนินธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงนิ เจ้าหนีก้ารค้า เป็นต้น ซึง่จากการปรบัลดสดัส่วน

การผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลหมุนเร็วตามนโยบายภาครัฐ 

ท�าให้สดัส่วนการใช้ไบโอดเีซลลดลง ส่งผลต่อเงนิทนุหมนุเวียนใน

การด�าเนินธุรกิจที่ลดลงตามกัน รวมถึงได้มีการจัดหาเงิน

ทุนหมุนเวียนในรูปหุ้นกู้เพื่อช�าระหนี้ระยะสั้นบางส่วน ท�าให้ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วน

ของหนี้สินหลักจากการด�าเนินธุรกิจนี้ที่ร้อยละ 39.65 และร้อย

ละ 28.49 ของหนี้สินหมุนเวียน ตามล�าดับ และหนี้สินจากการ

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ซึ่งได้แก่ เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างทรัพย์สิน เงินประกันผลงานการ

ก่อสร้าง และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน

ทีจ่ะครบก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี ซึง่ ณ วันที ่31 ธนัวาคม ของ

ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนของหนี้สินหลักจากการ

ด�าเนินธุรกิจนี้ที่ร้อยละ 55.75 และร้อยละ 61.19 ของหน้ีสิน

หมุนเวียน ตามล�าดับ

จากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวยีน

ดงักล่าว ส่งผลให้บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.04 

เท่าในปี 2558 และ 1.73 เท่า ในปี 2559 อันเป็นผลจากงาน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ทีแ่ล้วเสร็จและสามารถจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ส่งผลต่ออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

สนิทรพัย์รวมทีเ่พิม่ขึน้และการปรบัโครงสร้างหนีส้นิโดยการออก

หุน้กู้ระยะยาว เพือ่ช�าระหนีส้นิระยะสัน้ในบางส่วน ซึง่ส่งผลต่อ

อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมที่ลดลง ท�าให้

อตัราส่วนสภาพคล่องของปี 2559 เปลีย่นแปลงไปจากปี 2558

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ

 หนีสิ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 13,429.38 ล้าน

บาท,  24,547.31 ล้านบาท และ 30,117.94 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 69.49, ร้อยละ 74.26 และร้อยละ 

72.56 ของสนิทรพัย์รวมตามล�าดบั โดยมรีายละเอียดของหนี้

สินรายการส�าคัญดังนี้
  • เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และปี 2559  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการ

เงนิเท่ากับ 716.49 ล้านบาท 1,690.43 ล้านบาท และ 

946.49 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

3.71 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 2.28 ของสนิทรพัย์รวม 

ตามล�าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  เงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงเนือ่งจากปรมิาณการจ�าหน่าย

ไบโอดเีซลทีล่ดลง จงึมคีวามต้องการใช้วงเงนิทนุหมนุเวยีน

ทีล่ดลง รวมถงึการน�าเงินทีไ่ด้จาการออกหุน้กูบ้างส่วนมา

ท�าการจ่ายช�าระเงินกู้ยมืระยะสัน้ ส่งผลท�าให้ยอดเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2558
  • เจ้าหนีค่้าทรพัย์สิน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน เท่ากับ 

499.37ล้านบาท, 893.40 ล้านบาท และ 135.65 ล้าน
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บาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.58 ร้อยละ 2.70 และ

ร้อยละ 0.33 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดับ ซึง่มลูค่าเจ้าหนี้

ค่าทรพัย์สนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี�านวนทีล่ดลง

จากปี 2558 เนือ่งด้วยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ทัง้ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์และโรงไฟฟ้า

พลงังานลม 

  • เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ (รวมส่วนทีค่รบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี) ณ วนั

ที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 

11,271.61 ล้านบาท 20,523.75 ล้านบาท และ 19,432.08 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 58.32 ร้อยละ 62.09 

และร้อยละ 46.82 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั โดยเงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพ่ิมข้ึนในปี 2558 เนือ่ง

จากบริษทัฯ มีการเบกิใช้เงนิกูย้มืส�าหรับโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 90 

เมกะวตัต์ ในจงัหวดัพษิณโุลก และโครงการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดก�าลงัการผลติ 126 เมกะวตัต์ ใน

จงัหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนือ่งจังหวดัสงขลา ในปี 2558 

ต่อเนื่องถึงปี 2559 แต่เนื่องจากในระหว่างปี 2559 

บรษัิทฯ ได้น�าเงนิท่ีได้จากการออกหุ้นกู้มาช�าระคนืเงนิกู้

ทัง้จ�านวนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ขนาดก�าลงั

การผลติ 8 เมกะวตัต์ จังหวดัลพบรุ ีและโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ขนาดก�าลงัการผลติ 90 เมกะวัตต์ จงัหวัด

นครสวรรค์ ส่งผลท�าให้รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิในปี 2559 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2558 

  • เงนิประกันผลงานก่อสร้าง
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยมีเงินประกันผลงานก่อสร้าง เท่ากับ 

928.43 ล้านบาท และ 878.61 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อย

ละ 2.81 และร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 

2558 เป็นเงินประกนัผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์ขนาดก�าลงัการผลติ 90 เมกะวัตต์ จงัหวัด

ล�าปาง และจงัหวดัพษิณโุลก รวมถงึโรงไฟฟ้าพลงังานลม

ขนาดก�าลังการผลติ 126 เมกะวตัต์ จงัหวดันครศรธีรรมราช

ต่อเนือ่งจังหวดัสงขลา ขณะท่ีปี 2559 เป็นเงนิประกนัผล

งานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ขนาดก�าลงั

การผลติ 90 เมกะวตัต์ จงัหวดัพษิณโุลก และโรงไฟฟ้า

พลงังานลมขนาดก�าลังการผลิต 126 เมกะวตัต์ จงัหวดั

นครศรีธรรมราชต่อเนือ่งจงัหวดัสงขลา 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง เท่ากบั 

5,897.38  ล้านบาท  8,509.92 ล้านบาท และ 11,389.45 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.51 ร้อยละ 25.74 และร้อยละ 27.44 

ของมลูค่าสนิทรพัย์รวม ตามล�าดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก

ความสามารถในการท�าก�าไรทีท่�าได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อก�าไร

สะสมของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่มากขึน้จากก�าไรสทุธขิองแต่ละปี

ในปี 2557 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผล

ให้ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

74,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการด�าเนนิงานส่วนทีไ่ด้รบั

ส่งเสริมการลงทนุส�าหรบัปี 2556 ส�าหรบัปี 2558 ทีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.02 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 74,600,000.00 บาท โดยจ่ายจาก

ผลการด�าเนินงานส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปี 2557 

และปี 2559 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผล

ให้ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

373,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากผลการด�าเนนิงานส�าหรับปี 

2558 ส�าหรบักจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุในอตัราหุน้ละ 

0.05 บาท และส�าหรบักจิการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุใน

อตัราหุน้ละ 0.05 บาท

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ 

ปี 2559 จะปรากฏรายการองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้

เท่ากบั ติดลบ 46.95 ล้านบาท รายการดงักล่าวเกดิจากส่วนเกนิ

ทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท สุรชัย (1997) 

จ�ากดั) เพิม่ขึน้ในราคาทีต่�า่กว่ามลูค่าทางบญัชขีองบรษิทัย่อย ณ 

วนัทีซ่ือ้ มลูค่าเท่ากบั 0.99 ล้านบาท และส่วนต�า่กว่าทนุจากการ

ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (บรษิทั อเีอ โซล่า จ�ากดั) เพิม่ในราคา

ทีส่งูกว่ามลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัย่อย ณ วนัทีซ่ือ้ มลูค่าเท่ากบั 

ตดิลบ 47.94 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดในแต่ละรายการ ดงันี้

  • ส่วนเกนิทนุจากการซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเพ่ิม 0.99 

ล้านบาท เกดิจากเมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2555 บรษิทัฯ ได้

ซือ้หุน้สามัญของบริษัท สุรชัย (1997) จ�ากัด เพิม่จากผูถ้อื

หุน้เดมิจ�านวน 2,800 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1,000 บาท คดิ

เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.80 ล้านบาท ภายหลงัจากการ

ซือ้เงนิลงทนุท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้สามัญของบรษิทัฯ ใน

บริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 

98.33 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมดของบริษทัย่อย โดยมี

ผลต่างระหว่างค่าหุ้นทีจ่่ายกับมลูค่าทางบญัชขีองบรษิทั

ย่อยจ�านวนประมาณ 0.99 ล้านบาท 
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  • ส่วนต�่ากว่าทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 

47.94 ล้านบาท เกิดจากเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 

2555บรษัิทฯ ได้ซือ้หุน้สามญัของ บริษัท อเีอ โซล่า จ�ากัด 

เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิจ�านวน 293,999 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

248.06 บาท คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 72.93 ล้านบาท ภาย

หลงัจากการซือ้เงนิลงทนุ สดัส่วนในการถอืหุน้สามญัขอ

งบรษิทัฯ ในบริษัทย่อยดงักล่าวเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 34.30 

เป็นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั

ย่อย โดยมผีลต่างระหว่างค่าหุน้ทีจ่่ายกบัมลูค่าตามบญัชี

ของบรษัิทย่อยจ�านวนประมาณ 47.94 ล้านบาท 

ส�าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557, ปี 2558 และ ปี 

2559 เท่ากับ 2.28 เท่า 2.88 เท่า และ 2.64 เท่า ตามล�าดับ การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 

ทีล่ดลง เกดิจากจ�านวนการเบกิใช้เงนิกูเ้พือ่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ที่ลดลง เนื่องจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จในปี 2559 

และส�าหรบัโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิงานในเชิงพาณชิย์ไปแล้ว มกีาร

ทยอยจ่ายช�าระเงนิต้นจากการกูย้มืท�าให้ภาระหนีส้นิโดยรวมเริม่

ลดลง ขณะที่บริษัทฯ สามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ

ก�าไรสะสมและส่วนของผู้ถอืหุ้นทีเ่พ่ิมขึน้ ท�าให้สัดส่วนหนีส้นิต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558

กระแสเงนิสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ด�าเนินงานในงวดบัญชี ปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 

2,107.06 ล้านบาท 3,455.81 ล้านบาท และ 4,951.46 ล้านบาท 

ตามล�าดบั โดยกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้เป็น

ผลมาจากก�าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรายการปรับกระทบ

ยอดต่างๆ ทีไ่ม่กระทบเงนิสด ได้แก่ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดั

จ่ายต่างๆ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการเร่ิมจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนของ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�าปาง 

และจังหวัดพิษณุโลก

ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการลงทุนในงวดบัญชี 

ปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 มียอดใช้ไปอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 

8,603.53 ล้านบาท 12,911.07 ล้านบาท และ 7,834.96 ล้าน

บาท ตามล�าดับ เนื่องจากยังคงมีการขยายการลงทุนทั้งในส่วน

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลม ส�าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน ในงวดบัญชีปี 2557, ปี 

2558 และปี 2559 กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก

การจดัหาเงนิทนุเพือ่การลงทนุขยายธรุกจิ โดยมกีระแสเงนิสดได้

มาจากการจัดหาเงิน เท่ากับ 5,521.17 ล้านบาท 9,495.26 ล้าน

บาท และ 4,946.42 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งการจัดหาเงินทุนใน

ปี 2557 - 2559 การจัดหาเงินทุนทั้งหมดเป็นการจัดหาเงินทุน

ผ่านการกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้

สอดคล้องกับแผนการลงทุนขยายกิจการไปสู่ธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 

ทัง้นีส้ามารถสรปุกระแสเงนิสดทีไ่ด้จากกิจกรรมต่าง ๆ  ส�าหรบัปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 และปี 2559 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมต่างๆ ปี 2558 ปี 2559

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนนิงาน 3,455.81 4,951.45

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (12,911.07) (7,834.94)

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 9,495.26 4,946.42

เงนิสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สทุธิ 40.00 2,062.93

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 569.81 609.81

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 609.81 2,672.74
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