
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

1 
 

ที่ EA 5905/001 

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

 
เรื่อง ค าอธิบายและการวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ       

ไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  

16 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

           หน่วย : ล้านบาท 
 ไตรมาส 1 ปี 2559 ไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายได้รวม 2,456.73 2,013.03 443.70 22.04 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ ่ 710.89 579.90 130.99 22.59 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
(บาทต่อหุ้น) 

0.19 0.16 0.03 18.75 

 
ก าไรสุทธิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 710.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 130.99 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 22.59 เมื่อเทยีบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปกี่อนที่มีก าไรสุทธิรวม 579.90 ล้านบาท 
ด้วยสาเหตดุังต่อไปน้ี 
 
รายได้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 2,456.73 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 443.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.04 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 2,013.03 
ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้น
จ านวน 155.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.25 เนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 
11.23 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.89 จากปริมาณการจ าหน่ายส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่  
31 มีนาคม 2558 จ านวน 35.22 ล้านลิตร เป็น 46.45 ล้านลิตร ขณะที่ปัจจัยด้านราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลง
คิดเป็นร้อยละ 14.15 ในส่วนของกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รายได้ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559  
มีจ านวนลดลง 7.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.77 เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายลดลง 0.48 ล้านกิโลกรัม 
หรือลดลงร้อยละ 12.82   



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

2 
 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 
275.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.69 เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาส 1 ปี 2559 หลังจากบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งได้เปดิด าเนินงานในเชงิพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จ. ล าปาง 
เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558  

3. รายได้อื่น ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เพิม่ขึ้นจ านวน 11.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
124 เนื่องจากรายการก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนทีย่ังไมเ่กิดขึ้นจรงิ 
 

ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขายรวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจ านวน 1,452.08 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 215.76 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมตี้นทุนขายรวม 1,236.32 ล้านบาท โดยสรุปได้
ดังนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิแ์ละผลิตภัณฑ์พลอยได ้ ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีต้นทุนขายเพิม่ขึ้นจ านวน 176.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 เนื่องจากปัจจัย
ด้านปริมาณการจ าหน่ายของน้ ามันไบโอดีเซลทีเ่พิ่มขึ้น  

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีตน้ทุนขายเพิม่ขึ้น
จ านวน 63.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.50 เนื่องจากการรับรู้มูลค่าต้นทุนขายเตม็ไตรมาส 1 หลังจาก
บริษัทย่อยแหง่หน่ึงได้เปดิด าเนินงานในเชงิพาณชิย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวตัต ์
จ.ล าปาง เมื่อวันท่ี 17 กมุภาพันธ ์2558 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจ านวน 15.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1.05 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 14.29 ล้านบาท 
เนื่องจากกลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งการที่บริษัทฯ 
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายนี้เพิ่มขึ้นตามกัน 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จา่ยในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจ านวน 96.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
37.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมคี่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 59.66 
ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของคา่ใช้จา่ยเพื่อการขยายตัวของธุรกิจและการปรับเพิม่อัตราค่าจ้างประจ าป ี
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจ านวน 176.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 52.30 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.06 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทีม่ีต้นทุนทางการเงินจ านวน 121.46 ล้านบาท 
เนื่องจากโรงไฟฟ้าในส่วนของบริษัทย่อย จ.ล าปาง ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 จงึต้องบันทกึ
ต้นทุนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในภายหลังเป็นคา่ใช้จา่ยแทนการบันทึกรวมเป็นราคาทุนในช่วงระหวา่งการก่อสร้าง 
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ฐานะทางการเงนิ 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 1,120.15 ล้านบาท และ 1,051,60 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 68.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52 โดยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของลูกหนี้การค้าส่วนงาน
ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล เนื่องจากราคาตลาดของสินค้าช่วงปลายไตรมาส 1 ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2558 
และลูกหนี้การค้าในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามีจ านวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าทีเ่พิ่มขึ้นตามฤดูกาล 
 

สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 125.40 ล้านบาท และ 164.73  
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 39.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.88 เนื่องจากช่วงปลายงวดมีการลดปริมาณการ
จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับแผนการซ่อมบ ารุง  
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 2,117.56  
ล้านบาท และ 1,690.43 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 427.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.27 เนื่องจากบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งมีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มจี านวน 20,927.61 
ล้านบาท และ 20,523.75 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 403.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 เนื่องจากการเบิกใช้
เงินกูย้ืมระยะยาวเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทย่อย 
 

แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 2 สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 
 

เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 90 เมกะวัตต์ จ.พิษณุโลก ได้เปิดด าเนนิงานในเชงิพาณชิย ์
ซึ่งจะสง่ผลท าให้ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับไตรมาส 1 น้ี  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

        ……………………. 
                   (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
                          รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 


