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ที� EA 5908/009 

วนัที� 10 สงิหาคม 2559 

 
เรื�อง คําอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินสาํหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที� 2 สิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 บริษัท พลงังานบริสุทธิ1 จํากัด (มหาชน) ขอเรียนชี %แจงผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ       

ไตรมาสที� 2 สิ %นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2559 ซึ�งได้รับอนุมัติโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั %งที� 4/2559 เมื�อวันที�  

10 สงิหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี % 

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนสิ #นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2559 

 

 ปี 2559 ปี 2558 เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 
 

3,144.57 5,601.30 2,510.38 4,523.41 634.19 25.26 1,077.89 23.83 

กําไรสทุธิสว่น 
ของบริษัทใหญ่ 

992.37 1,703.26 741.20 1,321.11 251.17 33.89 382.15 28.93 

กําไรตอ่หุ้น 
ขั )นพื )นฐาน 
(บาทตอ่หุ้น) 

0.27 0.46 0.20 0.35 0.07 35.00 0.11 31.43 

 
กาํไรสุทธิ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิสาํหรับงวดสามเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 จํานวน 992.37 ล้านบาท 
เพิ�มขึ %นจํานวน 251.17 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 33.89 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นที�มกํีาไรสทุธิรวม 741.20 ล้านบาท 
และมีกําไรสทุธิสาํหรับงวดหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 จํานวน 1,703.26 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจํานวน 382.15 ล้านบาท 
หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 28.93 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มีกําไรสทุธิรวม 1,321.11 ล้านบาท ด้วยสาเหตดุงัตอ่ไปนี % 
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รายได้ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 จํานวน 3,144.57 ล้านบาท 
และ 5,601.30 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ %นจํานวน 634.19 ล้านบาท และ 1,077.89 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 25.26 และ
ร้อยละ 23.83 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายได้รวม 2,510.38 ล้านบาท และ 4,523.41 ล้านบาท ตามลาํดบั 
โดยสรุปได้ดงันี % 

1. สว่นงานผลติและจําหนา่ยนํ %ามนัไบโอดีเซล สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มี
รายได้เพิ�มขึ %นจํานวน 235.52 ล้านบาท และ 390.64 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 18.64 และร้อยละ 16.05 
ตามลาํดบั เนื�องจากปัจจยัด้านราคาจําหนา่ยที�เพิ�มขึ %นตามภาวะตลาด รวมถงึปัจจยัด้านปริมาณการจําหนา่ยที�
เพิ�มขึ %น โดยสาํหรับงวดหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 ปริมาณการจําหนา่ยมีจํานวนเพิ�มขึ %น 9.71 ล้าน
ลติร หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 11.68 จากปริมาณการจําหนา่ยสาํหรับงวดหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
จํานวน 83.12 ล้านลติร เป็น 92.83 ล้านลติร ในสว่นของกลเีซอรีนบริสทุธิ1 รายได้สาํหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวนลดลง 9.95 ล้านบาท และ 17.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
16.29 และร้อยละ 14.56 ตามลาํดบั เนื�องจากปัจจยัทั %งด้านราคาจําหนา่ยและปริมาณการจําหนา่ยที�ลดลง 

2. สว่นงานผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มถินุายน 2559  
มีรายได้เพิ�มขึ %นจํานวน 403.64 ล้านบาท และ 678.93 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 34.25 และร้อยละ 34.82 
ตามลาํดบั เนื�องจากบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งได้เปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์สาํหรับโครงการโรงไฟฟา้ 90 เมกะวตัต์  
จ.ลาํปาง เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2558  และบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ�งได้เปิดดาํเนินงานในเชิงพาณิชย์สาํหรับ
โครงการโรงไฟฟา้ 90 เมกะวตัต์ จ.พิษณโุลก เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2559   

3. รายได้อื�น สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 เพิ�มขึ %นจํานวน 4.98 ล้านบาท และ 
14.64 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 71.04 และร้อยละ 81.93 ตามลาํดบั เนื�องจากรายการดอกเบี %ยรับและกําไร
จากอตัราแลกเปลี�ยน 
 
 

ต้นทุนขาย 
 ต้นทนุขายรวมสาํหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 1,715.59 ล้านบาท และ 
3,167.67 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจํานวน 286.83 ล้านบาท และ 502.59 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 20.08 และร้อยละ 18.86  
ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มต้ีนทนุขายรวม 1,428.76 ล้านบาท และ 2,665.08 ล้านบาท ตามลาํดบั 
โดยสรุปได้ดงันี % 

1. สว่นงานผลติและจําหนา่ยนํ %ามนัไบโอดีเซลและกลเีซอรีนบริสทุธิ1 สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 
30 มิถนุายน 2559 ต้นทนุขายเพิ�มขึ %นจํานวน 169.50 ล้านบาท และ 346.45 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 13.83 
และร้อยละ 14.95 ตามลาํดบั เนื�องจากปัจจยัทั %งด้านราคาต้นทนุตอ่หนว่ยของวตัถดุิบที�เพิ�มขึ %นและปัจจยัด้าน
ปริมาณการจําหนา่ยที�เพิ�มขึ %น 
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2. สว่นงานผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 ต้นทนุ
ขายเพิ�มขึ %นจํานวน 117.33 ล้านบาท และ 156.15 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 57.76 และร้อยละ 44.82 
ตามลาํดบั เนื�องจากบริษัทยอ่ยแหง่หนึ�งได้เปิดดาํเนินงานในเชิงพาณิชย์สาํหรับโครงการโรงไฟฟา้ EF เมกะวตัต์ 
จ.ลาํปาง เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2558  และบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ�งได้เปิดดาํเนินงานในเชิงพาณิชย์สาํหรับ
โครงการโรงไฟฟา้ 90 เมกะวตัต์ จ.พิษณโุลก เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2559   

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 คา่ใช้จา่ยในการขายสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 14.30 ล้านบาท และ 
29.64 ล้านบาท ลดลงจํานวน 5.72 ล้านบาท และ 4.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.57 และร้อยละ 13.61 ตามลาํดบั เมื�อ
เทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อนที�มีคา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน 20.02 ล้านบาท และ 34.31 ล้านบาท ตามลาํดบั เนื�องจาก
การลดลงของคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายและคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหารสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 152.74 ล้านบาท 
และ 249.41 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจํานวน 8.07 ล้านบาท และ 45.08 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 5.58 และร้อยละ 22.06  
ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มคีา่ใช้จา่ยในการบริหารจํานวน 144.67 ล้านบาท และ 204.33 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เนื�องจากการเพิ�มขึ %นในสว่นของคา่ใช้จา่ยเพื�อการขยายตวัของธุรกิจและการปรับเพิ�มอตัราคา่จ้างและโบนสัประจําปี 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ต้นทนุทางการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ %นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 263.11 ล้านบาท และ 
436.87 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจํานวน 88.30 ล้านบาท และ 140.60 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 50.51 และร้อยละ 47.46 
ตามลาํดบั เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อนที�มีต้นทนุทางการเงินจํานวน 174.81 ล้านบาท และ 296.27 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เนื�องจากโรงไฟฟา้ในสว่นของบริษัทยอ่ยสองแหง่ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จงึต้องบนัทกึต้นทนุทางการเงิน 
ที�เกิดขึ %นในภายหลงัเป็นคา่ใช้จา่ยแทนการบนัทกึรวมเป็นราคาทนุในช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
  
 
 

ฐานะทางการเงนิ 
 
เงนิฝากสถาบันการเงนิที�ใช้เป็นหลกัประกนั 
 เงินฝากสถาบนัการเงินที�ใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวน 
1,900.75 ล้านบาท และ 2,829.52 ล้านบาท ตามลาํดบั ลดลงจํานวน 928.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.82 เนื�องจากการ
จ่ายชําระเจ้าหนี %คา่ก่อสร้างและซื %อทรัพย์สนิ และการชําระคืนเงินประกนัผลงานตามเงื�อนไข 
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ลูกหนี #การค้า 
 ลกูหนี %การค้า ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวน 1,543.74 ล้านบาท และ 1,051.60 
ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ %นจํานวน 492.14 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 46.80 โดยลกูหนี %การค้าที�เพิ�มขึ %น เนื�องจากปริมาณ
การจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ในช่วงปลายงวดได้เพิ�มขึ %นจากการที�บริษัทยอ่ยได้เปิดดาํเนินงานในเชิงพาณิชย์สาํหรับโครงการ
โรงไฟฟา้ 90 เมกะวตัต์ จ.พิษณโุลก เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2559 
 
สินค้าคงเหลือ 
 สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวน 136.41 ล้านบาท และ 164.73 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ลดลงจํานวน 28.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.19 เนื�องจากการบริหารสนิค้าคงเหลอืให้สอดคล้องกบัแผนการ
จําหนา่ยในไตรมาส 3 ที�จะเปลี�ยนแปลง  
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวน 23,457.45 
ล้านบาท และ 20,523.75 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ %นจํานวน 2,933.70 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ %นร้อยละ 14.29 เนื�องจากการเบิก
ใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพื�อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  จ.พิษณโุลก และโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 
 

แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที� 3 สิ #นสุดวนัที� 30 กันยายน 2559 
กรมธุรกิจพลงังานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื�อง กําหนดลกัษณะและคณุภาพของนํ %ามนัดีเซล (ฉบบัที� 7) 

พ.ศ.2559 ลงวนัที� 11 กรกฎาคม 2559 ให้ปรับลดสดัสว่นผสมไบโอดีเซลในนํ %ามนัดีเซลหมนุเร็วจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 5  
โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตั %งแตว่นัที� 25 กรกฎาคม 2559 ซึ�งประกาศดงักลา่วจะสง่ผลให้ปริมาณการจําหนา่ยนํ %ามนัของบริษัทลดลง 
อนัอาจสง่ผลให้มลูคา่การจําหนา่ยนํ %ามนัไบโอดีเซลเปลี�ยนแปลงลดลง และในสว่นของธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้อาจ
มีปริมาณการจําหนา่ยที�ลดลงเลก็น้อยเมื�อเทียบกบัไตรมาสที� 2 เนื�องด้วยความสามารถในการผลติกระแสไฟฟา้ที�ลดลงจากช่วง
ฤดฝูนซึ�งเป็นวงจรปกติของธุรกิจ 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

                    ขอแสดงความนบัถือ 

 

                           
                             (นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ) 
                             รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 


