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บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

  ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่ 2 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

ไตรมำส 
ที่ 2 

งวดหก
เดือน 

ไตรมำส 
ที่ 2 

งวดหก
เดือน 

ไตรมำสที่ 2 งวดหกเดือน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้
และบริกำร 

4,127.99 8,860.18 3,614.14 6,700.33 513.85 14.22% 2,159.85 32.23% 

รำยได้อื่น 47.31 76.53 26.00 28.25 21.31 81.96% 48.28 170.90% 

รำยได้รวม 4,175.30 8,936.71 3,640.14 6,728.58 535.16 14.70% 2,208.13 32.82% 

ก ำไรสุทธิส่วนของ 
บริษัทใหญ่ 

1,149.43 2,601.48 1,442.44 2,653.16 -293.01 -20.31% -51.68 -1.95% 

ก ำไรก่อนดอกเบี้ยภำษี
และค่ำเสื่อมรำคำ 

2,287.82 4,718.09 2,400.04 4,360.16 -112.22 -4.68% 357.93 8.21% 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
(บำทต่อหุ้น)  

0.31 0.70 0.39 0.71 -0.08 -20.51% -0.01 -1.41% 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 1,149.43 
ล้ำนบำท ลดลง 293.01 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20.31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มี
ก ำไรสุทธิรวม 1,442.44 ล้ำนบำท และบริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนำยน  2563 จ ำนวน 2,80.106 ล้ำนบำท ลดลง  51.68 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ ..95 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธิรวม 2,653.16 ล้ำนบำท ซึ่งหำกไม่นับรวมผลก ำไรหรือขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว จะท ำให้ในไตรมำสที่ 2 ปี 2583 บริษัทจะมีก ำไรสุทธิ .,.8915. ล้ำนบำท ลดลง
จำกงวดเดียวกันของปีก่อน .73162 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ .2190  รวมทั้งหมดในงวด 8 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทจะมีก ำไรสุทธิ 2,585.99 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 108.49 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.38 ด้วยสำเหตุดังต่อไปนี้ 

  ก ำไรสุทธิ 
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   รำยได้ 
  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 4,175.30
ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 535.16 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.70 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรำยได้รวม 3,640.14 ล้ำนบำท และบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 8,936.71 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 2,208.13 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
32.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้รวม 6,728.58  ล้ำนบำท โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.  ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 569.36 ล้ำนบำท หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 68.86 และส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 
.,552.15 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 94.47 มำจำกปัจจัยด้ำนรำคำจ ำหน่ำยที่สูงขึ้นร้อยละ 781.8  และ
ร้อยละ 99.33 ตำมล ำดับ เป็นผลจำกภำวะตลำดของรำคำวัตถุดิบ CPO ที่สูงขึ้น จำกกำรที่กระทรวง
พลังงำนส่งเสริมให้ใช้น้ ำมัน B100 มำกขึ้น โดยประกำศให้น้ ำมัน B10 เป็นดีเซลพ้ืนฐำนของประเทศแทน 
B7 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นมำ ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวได้สร้ำงอุปสงค์กำรใช้น้ ำมันปำล์ม
ดิบในประเทศ จนรำคำ CPO และ B100 ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับผลผลิตปำล์มสดลดลงจำกผลกระทบ
ของภัยแล้งในปีที่ผ่ำนมำ 

ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์  รำยได้ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน 35.84 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.60 และรำยได้ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
2563 มีรำยได้เพ่ิมข้ึน .7107 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ .310. โดยสำเหตุหลักมำจำกปัจจัยด้ำนปริมำณ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.44 และร้อยละ 14.45 ตำมล ำดับ 

นอกจำกนี้ มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
2563  จ ำนวน 10.02  ล้ำนบำท และรำยได้ส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 
2.155 ล้ำนบำท 
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รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

ไตรมำสที่ 2 งวดหกเดือน 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง  

ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  

รำยได้จำกกำรขำย 
1,396.14 826.79 569.35 68.86% 3,195.08 1,642.94 1,552.14 94.47% 

น้ ำมันไบโอดีเซล 
  -  ปริมำณ (ล้ำนลิตร) 48.21 50.28 -2.07 -4.12% 97.98 100.45 -2.47 -2.46% 
  -  รำคำเฉลี่ย (บำท/ลิตร) 28.96 16.44 12.52 76.16% 32.61 16.36 16.25 99.33% 

ค ำอธิบำย ปัจจัยพื้นฐำนท่ีท ำให้รำคำสูงขึ้นมำจำก 

1. ควำมต้องกำรใช้ CPO เพิ่มขึ้นจำกกำรส่งเสรมิกำรใช้น้ ำมัน B10 เป็นดีเซลพื้นฐำนของประเทศ  
 

  

2. กำรปรับคณุสมบตัิ B100 ที่ ปรมิำณ Mono Glyceride 0.4% ท ำให้รำคำขำยขยับสูงขึ้น 

รำยได้จำกกำรขำย 
94.02 58.18 35.84 61.60% 144.40 127.33 17.07 13.41% 

กลีเซอรีนบริสุทธิ ์

 - ปริมำณ (ล้ำนกิโลกรัม) 4.82 3.27 1.55 47.44% 8.09 7.07 1.02 14.45% 

 - รำคำเฉลี่ย (บำท/กโิลกรัม) 19.51 17.82 1.69 9.46% 17.85 18.01 -0.16 -0.89% 

ค ำอธิบำย ปัจจัยพื้นฐำนท่ีท ำให้รำคำเปลีย่นแปลงมำจำก 

 - รำคำขำยมีทิศทำงกำรปรับตัวข้ึนในช่วงปลำยไตรมำสที่ 2 สำเหตจุำกรำคำในตลำดภูมิภำคเพิ่มขึ้น 

 
2. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ   

ส ำหรับไตรมำสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยได้ลดลงจ ำนวน 76187 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 2.93 และส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยได้เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 566.92 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.79 โดยรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมมีรำยได้ลดลงในไตรมำสที่ 2 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก โดยปกติในไตรมำสที่ 2 เป็นฤดูกำลที่มีกระแสลมอ่อน และ
ส ำหรับในปี 2583 กระแสลมในพ้ืนที่ของภำคใต้อ่อนแรงกว่ำปีก่อน แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยได้รวม 2 ไตรมำส
จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมยังเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจำกมีกำรรับรู้รำยได้เต็มทุกโครงกำรใน 
ปีนี ้และมีปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้เพ่ิมข้ึนจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นผลมำจำกค่ำควำมเข้ม
ของแสงอำทิตย์เพ่ิมข้ึน สืบเนื่องจำกปีนี้ปริมำณฝนตกน้อยกว่ำปีก่อน 
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รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

ไตรมำสที่ 2 งวดหกเดือน 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง  

ล้ำนบำท ร้อยละ  ล้ำนบำท ร้อยละ  

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ 
1,705.10 1,674.25 30.85 1.84% 3,232.88 3,181.31 51.57 1.62% 

พลังงำนแสงอำทิตย ์
- ปริมำณ 
(ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

175.07 171.47 3.60 2.10% 329.76 324.99 4.77 1.47% 

-รำคำเฉลี่ย (บำท/หน่วย) 9.74 9.76 -0.02 -0.20% 9.80 9.79 0.01 0.10% 

ค ำอธิบำย ปริมำณหน่วยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมำจำกค่ำควำมเข้มของแสงอำทิตย์เพิม่ขึ้น และรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วยคงที่  
              ใกล้เคียงกับปีก่อน 

รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ 
905.44 1,014.96 -109.52 -10.79% 2,143.41 1,628.06 515.35 31.65% 

พลังงำนลม 
- ปริมำณ  
(ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

146.02 162.51 -16.49 -10.15% 344.62 260.28 84.34 32.40% 

-รำคำเฉลี่ย(บำท/หน่วย) 6.20 6.25 -0.05 -0.80% 6.22 6.26 -0.04 -0.64% 

โครงกำรหำดกังหัน  
    

  
    

    
  

ขนำด 126 เมกะวัตต์ 
 

  
 - ปริมำณ  

(ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
40.37 57.83 -17.46 -30.19% 123.44 130.58 -7.14 -5.47% 

-รำคำเฉลี่ย (บำท/หน่วย) 6.30 6.29 0.01 0.16% 6.36 6.31 0.05 0.79% 

โครงกำรหนุมำน  
    

  
    

    
  

ขนำด 260 เมกะวัตต์ 
 

  
 - ปริมำณ 

(ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
105.65 104.68 0.97 0.92% 221.18 129.7 91.48 70.53% 

-รำคำเฉลี่ย(บำท/หน่วย) 6.16 6.22 -0.06 -0.96% 6.14 6.20 -0.06 -0.97% 

ค ำอธิบำย – ปริมำณหน่วยไฟฟ้ำเปลี่ยนแปลง เป็นผลมำจำก 
1. (ไตรมำสที่ 2) ลดลงจำกกระแสลมที่อ่อนแรงในโครงกำรหำดกังหนัท่ีจังหวัดสงขลำและนครศรีธรรมรำช เมื่อเทียบเคยีงกับปีก่อน 
2. (งวดหกเดือน) เพิ่มขึ้นจำกกำรรับรู้รำยได้เตม็จ ำนวนในโครงกำรหนุมำนที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในช่วง 
   ไตรมำสที่ 1-2  ปี 2562 

 

 
 
 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2563 | 6 

 3. รำยได้จำกธุรกิจอื่น 
 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  จ ำนวน 12.28 ล้ำนบำท และ 
122.87 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ อำทิ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำแบตเตอรี่ของบริษัท AMITA 91.02 ล้ำนบำท 
(บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 65.61) และ รำยได้จำกกำรให้ค ำปรึกษำพลังงำนทดแทน จ ำนวนรวม  30.37 
ล้ำนบำท ของบริษัท ESM (บริษัทย่อยที่ EA ถือหุ้นร้อยละ 99.99)  
 
 4. รำยได้อื่น 
 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 0713. ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 76.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ อำทิ รับเงินคืนเคลมประกันค่ำเสียหำย จ ำนวน  20.86 ล้ำนบำท 
รำยได้ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร 21.27 ล้ำนบำท 
 

   ต้นทุนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

ต้นทุนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
2563  มีจ ำนวน 2,243.73 ล้ำนบำท และ 4,912.47  ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 582.28 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 1,766.82 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.05 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขำยรวม 1,88.105 ล้ำนบำท และ 3,145.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสรุปได้
ดังนี้ 
 

 1. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์  
 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ต้นทุนขำยเพ่ิมขึ้นจ ำนวน  537.06 
ล้ำนบำท และเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 1,433.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปีก่อนโดย
ปรับเพิ่มข้ึนตำมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำที่เพ่ิมข้ึน 
 

      2. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  
 ส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ต้นทุนขำยเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 96.07 
ล้ำนบำท และเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 295.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก
กำรเปิดด ำเนินงำนในเชิงพำณิชย์ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 260 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 
2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562 วันที่ 30 มีนำคม 2562 และวันที่ 13 เมษำยน 2562 ท ำให้ต้นทุนขำยซึ่ง
ประกอบด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำ ค่ำดูแลบ ำรุงรักษำ เป็นต้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อน   
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   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 
23.58 ล้ำนบำท และจ ำนวน 03.08 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท และลดลงจ ำนวน 0.68 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 23182 ล้ำนบำท และ 
03178 ล้ำนบำทตำมล ำดับ เนื่องจำกกลุ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ส ำคัญเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำมันไบโอดีเซลซึ่งปรับลดลงเล็กน้อยตำมปริมำณจ ำหน่ำยสินค้ำที่ลดลง 

 

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 
368.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 637.70 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 83.70 ล้ำนบำท และเพ่ิมข้ึนจ ำนวน
156.18 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.36 และร้อยละ 32.43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 265107 ล้ำนบำท และจ ำนวน 06.152 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสำเหตุ
หลักของค่ำใช้จ่ำยส ำหรับรำยไตรมำสที ่2 เพ่ิมขึ้นมำจำก 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร เพ่ิมขึ้น 05155 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรที่มีจ ำนวนพนักงำนและผู้บริหำรของ EA และบริษัทย่อย 
เพ่ิมข้ึนตำมแผนกำรขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

 ค่ำใช้จ่ำยบริจำคเพ่ิมขึ้น 23.89  ล้ำนบำท เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด 19 กลุ่มบริษัทได้มีกำรบริจำคอุปกรณ์เครื่องฆ่ำเชื้อ เพ่ือช่วยเหลือโรงพยำบำล
ต่ำงๆ ทั่วประเทศ 

 ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดจ่ำย เพ่ิมขึ้น 30182 ล้ำนบำท เมื่อเทียบช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน  
เนื่องจำกมีกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งำน รับรู้ขำดทุนจ ำนวน 28.37 ล้ำนบำท 

 
   ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับไตรมำสที่ 2 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 007156  
ล้ำนบำท และจ ำนวน 600139 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 87106 ล้ำนบำทและจ ำนวน 238160 ล้ำนบำท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19170 และร้อยละ 39123 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุน 
ทำงกำรเงินจ ำนวน 300150 ล้ำนบำท และจ ำนวน 803159 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกมีกำรกู้ยืมเงินจำก
สถำบันกำรเงิน และมีกำรออกหุ้นกู้ช่วงปลำยปี 2582 เพ่ือน ำมำช ำระหนี้ค่ำก่อสร้ำง (supplier  credit) ใน
โรงไฟฟ้ำโครงกำรหนุมำนที่ครบก ำหนดช ำระ 
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  ฐำนะทำงกำรเงิน 
 

   สินทรัพย์รวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนำยน 2563  จ ำนวน 75,687.47 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำก
สิ้นปี 2562 จ ำนวน 5,807.78 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.04 โดยมีรำยกำรหลักท่ีเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 4,939.83 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 
5,089.13 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50.74 มำจำกกำรลงทุนทั่วไป 

 เงินลงทุนในบริษัททั่วไป จ ำนวน 5,852.19 ล้ำนบำท กิจกำรมีกำรลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอส- 
เพอริตี้ โฮลดิง จ ำกัด  

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ ณ 30 มิถุนำยน 2563  และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
มีจ ำนวน 53,700.73 ล้ำนบำท และ 51,371.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 2,329.63 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.53 เป็นกำรเพ่ิมสินทรัพย์จำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ 
ของบริษัท อำทิเช่นโครงกำรประกอบรถยนต์ไฟฟ้ำ และโครงกำรกรีนดีเซลและ PCM 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ จ ำนวน .,687.46 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้สิทธิกำรใช้ทรัพย์สินตำมมำตรฐำน
บัญชีฉบับที่ 16 

   หนี้สินรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ 30 มิถุนำยน  2563  จ ำนวน 48,880.68 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก
สิ้นปี 2562 จ ำนวน  3,507.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.73  โดยหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นหลักๆ เป็นกำรบันทึก
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 16 

 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 27,006.79 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน
จำกสิ้นปี 2562 จ ำนวน 2,140.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.61 เนื่องจำกก ำไรสุทธิของครึ่งแรกปี 2563 
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  ควำมคืบหน้ำในโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯ 
 

   โครงกำรแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

โครงกำร Amita Thailand โครงกำรผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนำดก ำลังกำรผลิต 50 กิกะวัตต์

ต่อชั่วโมง ได้มีกำรแบ่งแผนงำนก่อสร้ำงออกเป็น 2 ระยะ โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิต

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ส ำหรับระยะที่ . ที่มีขนำดก ำลังกำรผลิต . กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่

ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน จำกนั้น จะเริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ส ำหรับกำรผลิตแบตเตอรี่ฯ ซึ่งจะใช้

ระยะเวลำในกำรติดตั้งประมำณ 2 เดือน พร้อมกับทดสอบระบบ ก่อนเริ่มกำรผลิตจริง ซึ่งคำดว่ำจะ

สำมำรถเริ่มทดลองกำรผลิตส ำหรับระยะท่ี . ได้ภำยในปี 2583 หลังจำกนั้น จึงจะทยอยเริ่มท ำกำรผลิตจริง

เพ่ือให้ได้ตำมเป้ำหมำยของบริษัทต่อไป 

โดยระหว่ำงนี้  บริษัทฯ ได้ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจำกโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ ในไต้หวันจำก Amita 

Technologies Inc. เพ่ือน ำมำใช้ในกำรประกอบกับรถยนต์ไฟฟ้ำ และเรือไฟฟ้ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำน

ของบริษัทฯ  

   โครงกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีหัวชำร์จที่ทันสมัยเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรของ EA Anywhere ประกอบด้วย 

2 รูปแบบ ได้แก่ DC Fast Charge และ Normal Charge เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของยำนยนต์ทุกรูปแบบ 

และรถยนต์ไฟฟ้ำทุกรุ่น รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ำสัญชำติไทยที่ออกแบบและผลิตโดยกลุ่มบริษัทฯ ภำยใต้ชื่อ 

MINE Mobility รวมไปถึงเรือโดยสำรไฟฟ้ำ และรถบัสโดยสำรไฟฟ้ำ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สำมำรถชำร์จด้วย

ควำมเร็วสูงสุด (4C-Rate) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 20 นำที โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสั่งจองและจ่ำยไฟเข้ำ

เครื่องยนต์ ผ่ำน Application EA Anywhere ได้อีกด้วย 

ณ วันที่ .0 กรกฎำคม 2583 ได้ด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องชำร์จฯ แล้วเสร็จจ ำนวน 395 สถำนี ตั้งอยู่ใน 

53 จังหวัด และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 107 สถำนี และมีจ ำนวนหัวชำร์จทั้ง 2 รูปแบบเกินกว่ำ 

2,000 หัวชำร์จ (40% เป็น DC Fast Charger) โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณ 70% ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ยังคงด ำเนินแผนโครงกำรลงทุนติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำร่วมกับพันธมิตรรำยใหญ่ และเปิดรับพันธมิตร

รำยอื่นๆ ตำมแผนธุรกิจของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
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   โครงกำรรถยนต์ไฟฟ้ำ 

โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำ MINE Mobility ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำโดยฝีมือคนไทย .00% 

โดยรุ่นแรกท่ีจะจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ คือ รุ่น MINE SPA. รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ขนำดกลำง หรือขนำดรถ

ครอบครัว (MPV) สำมำรถวิ่งด้วยอัตรำควำมเร็วสูงถึง .00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ขนำด 30 kWh วิ่งได้ระยะทำงกว่ำ 200 กิโลเมตรต่อกำรชำร์จแบบ Fast Charge . ครั้งภำยในระยะเวลำ 

15 นำท ีซ่ึง EA Anywhere ได้ลงทุนติดตั้งสถำนีชำร์จไฟฟ้ำรองรับไว้แล้ว  

เมื่อวันที่ 0 กรกฎำคม 2583 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไดส้่งมอบโครงสร้ำงรถยนต์ไฟฟ้ำต้นแบบ MINE SPA. 

ให้กับวิทยำลัยเทคนิคชลบุรี เพ่ือใช้ส ำหรับกำรศึกษำ เรียนรู้ และพัฒนำบุคลำกร โดยเป็นกำรด ำเนิน 

กำรตำมเจตนำรมณ์ในข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ที่บริษัทฯ ได้เคยลงนำมไว้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 

2562 ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ 10 แห่ง เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำของ

สถำบันกำรศึกษำ สอดคล้องกับกำรก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของกลุ่มบริษัท ที่ลงทุนใน

อุตสำหกรรมผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ยำนยนต์ไฟฟ้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีฐำนกำรผลิตที่ส ำคัญ

อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ  

บริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนประกอบรถยนต์ เพ่ือเตรียมกำรผลิตและส่งมอบรถยนต์

ไฟฟ้ำ MINE SPA. ให้แกผู่้สนใจที่ได้จองสิทธิ์ไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนำ 

จ ำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริกำรรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่) ที่ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ  (MOU) จองสิทธิ์

กำรซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ MINE SPA1 จ ำนวน 3,500 คัน ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรหำรือร่วมกันเพ่ือปรับ

แผนกำรทยอยส่งมอบเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมำสที่ 0 ปี 2583 นี้ จนครบจ ำนวนภำยในปี 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้

สอดคล้องกับผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และควำมต้องกำรที่แท้จริง  

ขณะนี้กำรก่อสร้ำงโรงงำนประกอบรถยนต์เป็นไปด้วยดี โดยอยู่ระหว่ำงกำรติดตั้งเครื่องจักรบำงส่วน

และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับห้องพ่นสี ซึ่งจะเป็นส่วนสุดท้ำยของงำนก่อสร้ำงของโรงประกอบรถยนต์นี้ 

โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 3 และจะสำมำรถเริ่มผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำทั้ง MINE SPA. และ 

ยำนยนต์ไฟฟ้ำประเภทอ่ืนเพื่อจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ได้ภำยในปี 2583 ตำมแผนที่วำงไว้  
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   โครงกำรเรือไฟฟ้ำ 

ตำมที่บริษัทฯ มีโครงกำรลงทุนกำรประกอบธุรกิจเรือไฟฟ้ำ ภำยใต้บริษัทย่อย ชื่อบริษัท อี สมำร์ท 

ทรำนสปอร์ต จ ำกัด นั้น บัดนี้เรือต้นแบบล ำแรกได้สร้ำงเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยบริษัทใช้ชื่อว่ำ “MINE 

SMART FERRY 1” และเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 เรือดังกล่ำวได้รับกำรจดทะเบียนเป็นเรือไฟฟ้ำล ำ

แรกของประเทศ ภำยหลังจำกท่ีได้ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรออกแบบของเรือไฟฟ้ำ ผ่ำนกำรทดสอบระบบและ

กำรเดินเรือที่ได้มำตรฐำนและปลอดภัย จำกกรมเจ้ำท่ำเป็นที่เรียบร้อย โดยเรือไฟฟ้ำนี้ ออกแบบและผลิต

ด้วยฝีมือคนไทย 100% และใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนำด 800 kWh ที่ผลิตโดยบริษัทในกลุ่มที่สำมำรถ

ชำร์จด้วย DC Fast Charge ของ EA Anywhere ได้ภำยใน 20 นำทีเท่ำนั้นและสำมำรถขับเคลื่อนด้วย

ระยะทำงไม่ต่ ำกว่ำ 80 กิโลเมตรต่อกำรชำร์จหนึ่งรอบ เพ่ือให้บริกำรกำรเดินทำงในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ จำกท่ำ

น้ ำปำกเกร็ด จนถึง ท่ำน้ ำวัดรำชสิงขร รวมระยะทำงกว่ำ 20 กิโลเมตร เชื่อมโยงกำรเดินทำงขนส่งทำงน้ ำ

กับระบบขนส่งสำธำรณะทำงบกได้เป็นอย่ำงดี ด้วยอัตรำค่ำโดยสำรที่เป็นมิตรต่อประชำชน โดยมีออกแบบ

ให้กว้ำงขวำง กำรขึ้นลงสะดวกสบำย ปลอดภัย รองรับผู้โดยสำรได้กว่ำ 200 คน แล่นน้ ำได้นิ่ง และติด

เครื่องปรับอำกำศ 

หลังจำกที่ผลิตเรือไฟฟ้ำโดยสำรต้นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มทยอยกำร

กำรประกอบเรือไฟฟ้ำจ ำนวนที่เหลือต่อไป เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรเป็นเรือไฟฟ้ำโดยสำร 

ภำยในปี 2563 นี้  

   โครงกำรรถบัสไฟฟ้ำ 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีเอ โมบิลิตี 

โฮลดิง จ ำกัด (“EMH”) เข้ำถือหุ้นใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ำกัด (มหำชน) (“NEX”) ในอัตรำส่วน 00% 

ซึ่งถือเป็นกำรลงทุนในเชิงพันธมิตรทำงธุรกิจแบบ Strategic Partner เพ่ือร่วมลงทุนในธุรกิจด้ำนกำร

พัฒนำคุณภำพ ผลิต ประกอบชิ้นส่วนและจัดจ ำหน่ำย ตลอดจนกำรขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์รถโดยสำร รถยนต์เชิงพำณิชย์ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพำะกลุ่มรถบัส ซึ่งเป็นรถขนำดใหญ่ 

โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและพัฒนำแบตเตอรี่ ส ำหรับใช้ในรถบัสไฟฟ้ำ 

ส ำหรับกำรผลิตรถบัสไฟฟ้ำนี้ จะใช้พ้ืนที่ใกล้เคียงกับโรงงำนประกอบรถยนต์ไฟฟ้ำ จ1ฉะเชิงเทรำ เพ่ือ
ประกอบและทดสอบมำตรฐำนกำรขับเคลื่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรให้
ทรำบต่อไป 
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   โครงกำรกรีนดีเซล และ Bio-PCM 

ผลิตภัณฑ์จำกกำรวิจัยและพัฒนำภำยใต้สำยธุรกิจไบโอดีเซล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ำมันปำล์มดิบที่
เป็นสำรตั้งต้นของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำรจดสิทธิบัตร (Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (.) สำรกรีนดีเซล 
(Green Diesel หรือ GD) เพ่ือน ำมำใช้เป็นส่วนผสมของน้ ำมันดีเซล ในกำรช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและควำม
สะอำดของเครื่องยนต์ และ (2) สำรเปลี่ยนสถำนะ หรือ Bio-PCM (Bio Phase Change Material) มำใช้
เป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้ำงอำคำร เส้นใยผ้ำ และอ่ืนๆ เพ่ือช่วยในกำรดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อย
อุณหภูมิ โดยสำร Bio-PCM นี้เป็นที่นิยมและมีควำมต้องกำรสูงในประเทศที่มีสภำพอำกำศแปรปรวน ซึ่งที่ผ่ำน
มำ บริษัทฯ ได้ผลิตสำร Bio-PCM จ ำนวนหนึ่งจำกโรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) เพ่ือออกจ ำหน่ำย และท ำ
กำรตลำด ให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกคุณภำพที่มีมำตรฐำนสูง 

 
ปัจจุบัน โรงงำนผลิตสำร Green Diesel และ Bio-PCM แห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง มูลค่ำกำรลงทุน .,.00 

ล้ำนบำท ได้ท ำกำรติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรเสร็จแล้ว ขณะนี้ ได้เริ่มกำรผลิตระยะที่ . ซึ่งจะผลิตเป็นสำร 
Bio-PCM จ ำนวน 85 ตันต่อวัน โดยจะเป็นกำรค่อยๆ ทยอยเพ่ิมก ำลังกำรผลิตทีละน้อยไปจนเต็มที่ 65 ตันต่อ
วัน ภำยในปี 2583 นี้ และจะเริ่มกำรผลิตระยะที่ 2 ซึ่งจะมีกำรผลิตเป็นสำร Green Diesel และ Bio-PCM อีก
จ ำนวน 85 ตันต่อวัน ในล ำดับถัดไป 

  

   โครงกำรลงทุนในธุรกิจน้ ำมันปำล์มและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   

หลังจำกทีบ่ริษัท อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (EPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้ำลงถือหุ้นในบริษัท ลำภภักดี

ปำล์ม จ ำกัด (LPD) ในสัดส่วน 75% เพ่ือขยำยธุรกิจไปยังโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม หรือเป็นโรงหีบปำล์ม 

รวมถึงกำรเตรียมกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำชีวมวล (Biomass) และโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ (Biogas) 

ที่จังหวัดกระบี่ 

ต่อมำเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัท อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค (EPN) ได้เข้ำลงทุนในบริษัท 

กำญจนดิษฐ์น้ ำมันปำล์ม จ ำกัด (KJD) ในสัดส่วน 75% โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับกำรลงทุนในก่อน

หน้ำนี้ ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินงำนตำมแผนของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะเข้ำไปเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ ำ น ำมำพัฒนำ 

และต่อยอดธุรกิจไบโอดีเซลของบริษัทฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น และยัง

สำมำรถควบคุมปริมำณและแหล่งวัตถุดิบที่ส ำคัญของธุรกิจได้อีกด้วย 
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   โครงกำรอ่ืน   

เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2583 บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 รำย ได้แก่ (.) Chaleun Sekong 

Energy Company Limited, ส1ป1ป1 ลำว (2) Vega Digital Company Limited, ประเทศไทย และ (3) 

PSL Service Sole Company Limited, ส1ป1ป1 ลำว ในกำรร่วมลงนำมกับรัฐบำลสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว (ส1ป1ป1 ลำว) ในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร

พัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติของ ส1ป1ป1 ลำว เพ่ือสร้ำงเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ภำยในประเทศ ส1ป1ป1ลำว 

และส่งออกจ ำหน่ำยยังประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมถึงประเทศไทย จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

(.) Saravan Downstream Hydropower Project และ 

(2) Phamong Hydropower Project 

โดยจำกกำรประเมินศักยภำพเบื้องต้นพบว่ำ พื้นที่ดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้ำ

ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 2,500 เมกะวัตต์ ทั้งนี้บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว มีก ำหนดกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ให้แล้ว

เสร็จภำยใน 2 ปี ซึ่งผู้ร่วมพัฒนำจะได้ด ำเนินกำรร่วมส ำรวจ ศึกษำผลกระทบ และประเมินควำมเป็นไปได้ 

ภำยใต้ขอบเขตกำรศึกษำและพัฒนำ ที่ก ำหนดโดยรัฐบำลของ ส1ป1ป1 ลำว 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รำยงำนควำมคืบหน้ำของผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ดังกล่ำว ให้ทรำบต่อไป 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2248 2488-92 หรือ ir@energyabsolute.co.th 
 

 


