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ที่ EA 5911/012 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ       

ไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  

11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 
 

 ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 
 

2,550.15 8,151.45 2,279.27 6,794.79 270.88 11.88 1,356.66 19.97 

ก าไรสุทธิส่วน 
ของบริษัทใหญ ่

718.01 2,421.27 715.30 2,036.41 2.71 0.38 384.86 18.90 

ก าไรต่อหุ้น 
ขั้นพ้ืนฐาน 
(บาทต่อหุ้น) 

0.19 0.65 0.19 0.55 0.00 0.00 0.10 18.18 

 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จ านวน 718.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 2.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิรวม 715.30 ล้านบาท และมีก าไร
สุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จ านวน 2,421.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 384.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.90 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิรวม 2,036.41 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
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รายได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จ านวน 2,550.15 ล้านบาท 

และ 8,151.45 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 270.88 ล้านบาท และ 1,356.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.88 และ
ร้อยละ 19.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,279.27 ล้านบาท และ 6,794.79 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายได้ลดลง
จ านวน 118.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.67 เนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณการจ าหน่ายที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
34.88 เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐที่ประกาศลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็วจากร้อยละ 7 
เหลือร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามล าดับในระหว่างไตรมาส ขณะที่ปัจจัยด้านราคาจ าหน่ายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
38.72 และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 271.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.42 เนื่องจากปัจจัยด้านราคาจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.98 ขณะที่ปัจจัยด้านปริมาณการ
จ าหน่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.76 ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รายได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจ านวนลดลง 19.83 ล้านบาท และ 37.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.99 และร้อยละ 
20.68 ตามล าดับ เนื่องจากปัจจัยทั้งด้านราคาจ าหน่ายและปริมาณการจ าหน่ายทีล่ดลง 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  
มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 414.72 ล้านบาท และ 1,093.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.30 และร้อยละ 37.32 
ตามล าดับ เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์  
จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  

ต้นทุนขาย 
ต้นทุนขายรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 1,378.11 ล้านบาท และ 

4,545.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 61.00 ล้านบาท และ 563.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 และร้อยละ 14.15  
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายรวม 1,317.11 ล้านบาท และ 3,982.19 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ า มันไบโอดี เซลและกลีเซอรีนบริ สุทธิ์  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่  
30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายลดลง 72.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.46 เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายที่ลดลง 
และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจ านวน 273.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.96 แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายภาพรวมจะลดลง แต่จากปัจจัยด้านราคาต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบ 
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนขายรวมส าหรับส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากภาวะขาดแคลนน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบทีส่ าคัญ โดยมีผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา 
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ต้นทุนขาย (ต่อ) 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจ านวน 133.59 ล้านบาท และ 289.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.51 และร้อยละ 69.21 
ตามล าดับ เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ 
จ.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 ท าให้ต้นทุนขายซึ่งประกอบด้วยค่าเส่ือมราคา ค่าบริการจัดการโรงไฟฟ้า 
ค่าบ ารุงดูแลรักษา เป็นต้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงการเพิ่มขึ้นจากงานปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
บางส่วน   

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 9.47 ล้านบาท และ 
39.11 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5.43 ล้านบาท และ 3.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.43 และร้อยละ 8.87 ตามล าดับ  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 14.90 ล้านบาท และ 42.92 ล้านบาท ตามล าดับ 
เนื่องจากกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลงส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายนี้ลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 94.53 ล้านบาท และ 
304.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 27.93 ล้านบาท และ 34.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.94 และร้อยละ 12.64 ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 66.60 ล้านบาท และ 270.61 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
รายการปกติจ านวน 24.65 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการค่าธรรมเนียมในการจัดหาสินเชื่อ จากเดิมที่บริษัทจะต้องทะยอยรับรู้เป็น
รายจ่ายตัดจ่าย แต่ผลจากการท่ีบริษัทท าการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ เพราะบริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนที่ต่ ากว่าได้
จากการออกหุ้นกู้ ท าให้ต้องรับรู้ค่าธรรมเนียมส่วนนี้เป็นรายจ่ายทั้งจ านวนในไตรมาสที่ 3/2559   
 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนสุทธิรวมจ านวน 49.92 ล้านบาทและ 78.26 ล้านบาทตามล าดับ ขณะที่ช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนเป็นผลก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนสุทธิรวมจ านวน 45.13 ล้านบาทและ 46.40 ล้านบาทตามล าดับ โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าที่ก าหนดให้บริษัทต้องซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
บริหารความเส่ียงไม่ให้งบประมาณลงทุนของโครงการสูงเกินกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่มีการใช้สิทธิส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศปรากฎผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน จึงต้องท าการบันทึกผลต่างดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้รับรู้
ผลกระทบของรายการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผลขาดทุนดังกล่าวไม่เกินกว่างบประมาณของแต่ละโครงการและไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 298.42 ล้านบาท และ 
746.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 114.62 ล้านบาท และ 266.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.36 และร้อยละ 55.41 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 183.80 ล้านบาท และ 480.07 ล้านบาท 
ตามล าดับ เนื่องจากโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัต์ จ.พิษณุโลก ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงต้องบันทึกต้นทุนทางการเงิน  
ทีเ่กิดขึ้นในภายหลังเป็นค่าใช้จ่ายแทนการบันทึกรวมเป็นราคาทุนในช่วงระหว่างการก่อสร้าง แม้ว่าระหว่างไตรมาสที่ 3/2559
บริษัทฯ จะได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.22 - 2.37 เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี และโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ จ.นครสวรรค์ อันจะส่งผลท าให้
ต้นทุนทางการเงินโดยรวมลดลง แต่เนื่องด้วยกระบวนการในการช าระคืนหนี้มีความเกี่ ยวข้องกับสถาบันการเงินหลายแห่ง 
ท าให้การด าเนินการท้ังหมดแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาส จึงจะท าให้เห็นประโยชน์จากต้นทุนส่วนที่ประหยัดได้นี้ชัดเจนตั้งแต่ 
ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป 

อนึ่ง หากพิจารณาเฉพาะผลประกอบการจากการด าเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมรายการท่ี
ไม่ใช่รายการปกติทีเ่กิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาสที่ 3/2559 แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 จ านวน 813.39 ล้านบาท 
 

ฐานะทางการเงนิ 
 
เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกนั 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่  31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 
2,828.18 ล้านบาท และ 2,829.52 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 1.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.05 โดยเป็นการลดลง
ในส่วนของรายการหมุนเวียนจ านวน 281.30 ล้านบาท เนื่องจากการปลดหลักประกันภายหลังการจ่ายช าระคืนหนี้เงินกู้ยืม 
ทั้งจ านวนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย 2 แห่ง และในส่วนของรายการไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 279.97 ล้าน
บาท เพื่อส ารองส าหรับเงินประกันผลงานตามเงื่อนไขส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทย่อย 1 แห่งที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 
 
ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 1,198.10 ล้านบาท และ 1,051.60 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 146.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.93 โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงปลายงวดได้เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทย่อยได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 979.59  
ล้านบาท และ 1,690.43 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 710.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.05 เนื่องจากการเปล่ียนวิธี
บริหารสินเชื่อเป็นการใช้เงินทุนจากหุ้นกู้แทน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุน 
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เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 19,577.96 

ล้านบาท และ 20,523.75 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 945.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.61 เนื่องจากการน าเงินที่
ได้รับจากการออกหุ้นกู้ มาช าระคืนเงินกู้ทั้งจ านวนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย 2 แห่ง  
 

แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 4 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดีเซล (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ให้ปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็วจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5  
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันของบริษัทฯ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในส่วนของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าอาจมีปริมาณการจ าหน่ายที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที ่3 เนื่องด้วยการส้ินสุดฤดูฝนซึ่งเป็นวงจรปกติของธุรกิจ อันอาจส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
               รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 


