
  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.4.16 หน้ำ 1 

16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

16.1 แนวทางการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 
บรษิทัฯ เกดิขึน้จำกกำรควบบรษิทัเมื่อวนัที่ 31 ตุลำคม 2560 ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั BCP 

ครัง้ที่ 11/2560 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั KSL ครัง้ที่ 6/2559-2560 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2560 ซึ่งมมีติ
อนุมตักิำรควบบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำง BBH ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่ BCP ถอืหุ้นรอ้ยละ 100.0 กบั KSLGI ซึ่ง
เป็นบรษิทัยอ่ยที ่KSL ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ซึง่เป็นไปตำมแผนควำมตกลงกำรรว่มเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิส ำหรบัธุรกจิ
ผลติภณัฑ์ชวีภำพ (Bio-Based) ระหว่ำง BCP กบั KSL บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ ำนวน 2,532.00 ลำ้นบำท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 253.20 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท โดยม ีBCP และ KSL เป็นผู้ถอืหุ้น 
รอ้ยละ 60.0 และรอ้ยละ 40.0 ตำมล ำดบั  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ด ำเนินธุรกจิผลติภณัฑ์เชื้อเพลิง
ชวีภำพ (Biofuel) รวมถงึธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล ไบโอดเีซล และผลติภณัฑพ์ลอยได้ รวมทัง้ประกอบธุรกจิที่
เกี่ยวเน่ืองกบัผลติภณัฑด์งักล่ำว ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยจ ำนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ KGI BBE และ BBF 
โดยมสีดัส่วนกำรถอืหุ้นในบรษิทัดงักล่ำวรอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 85.0 และรอ้ยละ 70.0 ของทุนช ำระแล้วทัง้หมดของ
บรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทั ตำมล ำดบั และบรษิทัรว่ม 1 บรษิทั คอื UBE โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน UBE รอ้ยละ 21.3 ของทุน
ช ำระแลว้ทัง้หมดของ UBE  

 เพื่อใหน้ักลงทุนเขำ้ใจโครงสรำ้งเงนิทุน และแนวโน้มกำรท ำธุรกจิ รวมทัง้สำมำรถวเิครำะหแ์ละเปรยีบเทยีบ
ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีได ้กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ จะอำ้งองิจำก (1) ขอ้มลู
ทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 (2) ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน
ระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 ซึ่งจดัท ำโดยเสมอืนว่ำบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทั
รว่ม ไดด้ ำเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2558 (โปรดดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำน
ที่ใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนและขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนระหว่ำงกำล  ในส่วนที่ 2.4 หวัขอ้ 15 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั) และ (3) งบกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561  
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16.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  

 
ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีภำพ (Biofuel) ไดแ้ก่ ธุรกจิผลติ

และจ ำหน่ำยเอทำนอล ไบโอดีเซล และผลิตภณัฑ์พลอยได้ รวมทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ดงักล่ำว โดย
โรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) ของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทฯ มกี ำลงักำรผลิตรวม
ส ำหรบัเอทำนอล 900,000 ลติรต่อวนั และไบโอดเีซล 930,000 ลติรต่อวนั หรอืคดิเป็นก ำลงักำรผลติตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ ส ำหรบัเอทำนอล 562,609 ลติรต่อวนั และส ำหรบัไบโอดเีซล 651,000 ลติรต่อวนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้หลกั
จำกกำรขำยผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีภำพ (Biofuel) โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล 
ซึง่ด ำเนินกำรโดย KGI และธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั ซึง่ด ำเนินกำรโดย BBE ทัง้น้ี รำยไดจ้ำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ และ (2) รำยไดจ้ำกกำร
ขำยไบโอแก๊ส  

กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลเกรดเชือ้เพลงิซึง่มคีวำมบรสิทุธิข์องแอลกอฮอลร์อ้ยละ 99.5 โดย
ปรมิำตร โดยก่อนจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ กลุม่บรษิทัฯ จะตอ้งท ำกำรแปลงสภำพเอทำนอลดว้ยกำรผสมกบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ตำมวธิีกำรที่กรมสรรพสำมติก ำหนด ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรผสมน ้ำมนัเบนซินในสดัส่วนร้อยละ 0.5 ของ
ปรมิำณแอลกอฮอล์ก่อนกำรแปลงสภำพ และจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำเพื่อน ำเอทำนอลแปลงสภำพไปใช้ผสมกบัน ้ำมนั
เบนซนิพืน้ฐำนในอตัรำสว่นต่ำงๆ เพื่อผลติเป็นน ้ำมนัแก๊สโซฮอลต์่อไป ลกูคำ้หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัตำม
มำตรำ 7 ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัรำยหลกัของประเทศไทย โดยทัว่ไป รำคำขำยเอทำนอลแบ่งเป็น (1) รำคำจำกรำคำอำ้งองิ
ทีต่กลงไวก้บัผูซ้ือ้ หรอื (2) รำคำคงทีซ่ึง่ไดจ้ำกกำรประมลูแขง่ขนักบัผูจ้ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพรำยอื่น โดยรำคำ
ขำยจะพจิำรณำจำกหลำยปัจจยั เช่น รำคำที่ประกำศโดย สนพ. ต้นทุนกำรผลติเอทำนอล กำรคำดกำรณ์รำคำเอทำ
นอลของอุตสำหกรรม และรำคำทีผู่ซ้ือ้จะสำมำรถจดัซือ้ไดใ้นช่วงเวลำนัน้ โดยเงือ่นไขในสญัญำซือ้ขำยเอทำนอลแปลง
สภำพกบัลกูคำ้แต่ละรำยอำจแตกต่ำงกนัไปขึน้อยูก่บักำรตกลงกนั 

นอกจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอแก๊ส ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑพ์ลอยได้จำกกำรน ำน ้ำกำกสำ่จำกกระบวนกำรผลติเอทำนอลมำเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในกำรผลติ และขำยใหแ้ก่
โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น และ KMS (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเกี่ยวกบัสญัญำซื้อขำยไบโอแก๊สในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 
8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น และสว่นที ่2.3 หวัขอ้ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั)  

(2) ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลด ำเนินกำรโดย BBF ซึ่งรำยไดจ้ำกธุรกจิดงักล่ำวประกอบดว้ย (1) รำยได้
จำกกำรขำยไบโอดีเซลที่ผลิตเอง (2) รำยได้จำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล และ (3) รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑพ์ลอยได้และผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู เช่น กลเีซอรนีดบิ น ้ำมนัปำลม์กึง่บรสิทุธิ ์(RBDPO) และกรดไขมนัจำก
กำรกลัน่น ้ำมนัปำลม์ (PFAD) เป็นตน้ 
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กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยไบโอดเีซลให้แก่ผูค้้ำน ้ำมนัตำมมำตรำ 7 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัรำยหลกัของ
ประเทศไทย รำคำขำยไบโอดเีซลจะอำ้งองิกบัรำคำไบโอดเีซลทีป่ระกำศโดย สนพ. ซึ่งมกีำรประกำศรำคำอำ้งองิเป็น
รำยสปัดำห ์ทัง้น้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยของ BBF มำจำกไบโอดเีซลที่ BBF ผลติเองเป็นหลกั อย่ำงไรกด็ ีหำกลูกคำ้ของ 
BBF มคีวำมตอ้งกำรไบโอดเีซลมำกกวำ่ก ำลงักำรผลติที ่BBF ผลติได ้BBF จะมรีำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอ
ดเีซล ซึง่มำจำกกำรจดัหำไบโอดเีซลจำกผูผ้ลติไบโอดเีซลรำยอื่นๆ เพือ่จ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลกูคำ้ของ BBF  

กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำรผลติไบโอดเีซล ไดแ้ก่ กลเีซอรนีดบิ 
โดยกลเีซอรนีดบิสำมำรถน ำไปผลติเป็นกลเีซอรนีบรสิุทธิ ์และใช้เป็นสำรตัง้ต้นในกำรผลติสบู่ ยำ และเครื่องส ำอำง 
หรอืสง่ออกเพื่อจ ำหน่ำยต่อไป ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ จะก ำหนดรำคำขำยกลเีซอรนีดบิจำกรำคำทีผู่ส้นใจซือ้เสนอรำคำซื้อ
ผ่ำนกำรประมลู นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑก์ึ่งส ำเรจ็รปูอื่นๆ เช่น น ้ำมนัปำลม์กึ่งบรสิุทธิ ์
(RBDPO) และกรดไขมนัจำกกำรกลัน่น ้ำมนัปำล์ม (PFAD) แบบรำยครัง้ในรำคำที่ตกลงกนักบัคู่สญัญำ โดยกำรขำย
ผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปูดงักล่ำวเป็นไปเพือ่กำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนของกลุ่มบรษิทัฯ  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มรีำยไดร้วมเทำ่กบั 7,881.41 ลำ้นบำท 
9,203.02 ลำ้นบำท และ 9,828.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,321.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.8 ในปี 2559 และ
เพิม่ขึน้ 625.42 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.8 ในปี 2560 โดยกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
เพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล เน่ืองจำกโรงงำนของ BBE เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ใน
เดือนตุลำคม 2559 ภำยหลังรับโอนสินทรัพย์จำกสีมำแล้วเสร็จ และกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซลซึ่งด ำเนินกำรโดย BBF จำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติของโรงงำนผลติไบโอดเีซลแห่งที ่2 (“โรงงำน
บำงจำกไบโอฟูเอล 2” “โรงงำน BBF2” หรอื “BBF2”) และเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยใ์นเดอืนกรกฎำคม 2559 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 4,901.16  
ลำ้นบำท และ 5,032.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 131.38 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) 
กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยเอทำนอลทีเ่พิม่ขึน้ แมร้ำคำขำย
เอทำนอลปรบัตวัลดลง และ (2) กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยกลเีซอรนีดบิซึ่งเป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณขำยและ
รำคำขำยกลเีซอรนีดบิ และกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัปำลม์กึ่งบรสิุทธิ ์(RBDPO) ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์กึ่ง
ส ำเรจ็รปู เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกี ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้จำกโรงงำน BBF2 สทุธกิบักำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยไบ
โอดเีซลทีผ่ลติเอง เน่ืองจำกกำรปรบัตวัลดลงของรำคำขำยไบโอดเีซล แมป้รมิำณขำยไบโอดเีซลเพิม่ขึน้  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 928.70 ลำ้นบำท 
574.54 ลำ้นบำท และ 613.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 354.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38.1 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 
39.07 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.8 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 11.8 รอ้ยละ 6.3 และ รอ้ยละ 6.3 
ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลซึ่งด ำเนินกำรโดย 
KGI ลดลง เน่ืองจำกปรมิำณขำยทีล่ดลง และรำคำขำยเอทำนอลทีป่รบัตวัลงตำมสภำวะกำรแขง่ขนัของตลำด 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุม่บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เทำ่กบั 455.09 ลำ้น
บำท และ 426.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 28.20 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.2 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 
9.3 และรอ้ยละ 8.5 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล
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จำกกำกน ้ำตำลและมนัส ำปะหลงั เน่ืองจำกกำรลดลงของรำคำขำยเอทำนอลตำมสภำวะกำรแขง่ขนัของตลำด และกำร
เพิม่ขึน้ของตน้ทุนวตัถุดบิ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 747.04 ลำ้นบำท 
318.39 ลำ้นบำท และ 266.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 9.5 รอ้ยละ 3.5 และ รอ้ยละ 
2.7 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี อตัรำก ำไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ ทีล่ดลงโดยหลกัเป็นผลมำจำกก ำไรขัน้ตน้ลดลงและค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรเพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์อง BBE และโรงงำน BBF2 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 274.04 ลำ้น
บำท และ 221.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ 5.6 และรอ้ยละ 4.4 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี อตัรำ
ก ำไรสุทธิของกลุ่มบรษิัทฯ ที่ลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
เอทำนอล กำรลดลงของสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยจำกคำ่ขนสง่
เอทำนอลและไบโอดเีซลในส่วนที่กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบเพิม่ขึน้ สุทธกิบักำรเพิม่ขึน้ของก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิ
ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล และกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลง 
เน่ืองจำกโรงงำนผลติไบโอดเีซลมกีำรด ำเนินกำรเตม็ก ำลงักำรผลติจงึไมม่กีำรปันสว่นค่ำเสื่อมรำคำของโรงงำนผลติไบ
โอดเีซลจำกตน้ทุนขำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเทำ่กบั 8,910.94 ลำ้นบำท 8,987.28 
ลำ้นบำท และ 8,846.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 76.34 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 0.9 ในปี 2559 และลดลง 140.44 
ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 1.6 ในปี 2560 โดยสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2559 เพิม่ขึ้นโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกในปี 2559 BBE ซื้อทรพัย์สนิทัง้หมดที่ใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 
รวมถงึรบัโอนใบอนุญำตทีเ่กี่ยวขอ้งจำกสมีำ และ BBF มกีำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 สง่ผลใหท้ีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
เพิม่ขึน้ ในขณะที่สนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ลดลง โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกกำรลดลงของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ เน่ืองจำกกำรตดัค่ำเสื่อม
รำคำของอำคำร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 8,846.84 ลำ้นบำท 
และ 9,127.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 280.78 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.2 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้
ของสนิคำ้คงเหลอืจำกกำรส ำรองเอทำนอลเพื่อรองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้และกำรเพิม่ขึน้ของกำกน ้ำตำลซึ่งเป็น
วตัถุดบิในกำรผลติเอทำนอลตำมปรมิำณกำกน ้ำตำลที่เพิม่ขึ้นในช่วงต้นฤดูหบีอ้อย และกำรเพิม่ขึ้นของกำรส ำรอง
น ้ำมนัปำล์มดบิเพื่อใชใ้นกำรผลติไบโอดเีซลของ BBF (2) กำรเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีกำรคำ้ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำ
นอลจำกกำกน ้ำตำลที่เพิม่ขึน้ สุทธกิบั (3) กำรลดลงของลูกหน้ีอื่นในส่วนของเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำล เน่ืองจำกมกีำร
หกัเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำลจำกกำรทยอยรบัมอบกำกน ้ำตำล และกำรลดลงของเงนิปันผลค้ำงรบัเน่ืองจำกบรษิัทฯ 
ไดร้บัเงนิปันผลคำ้งรบัจำก UBE แลว้ (4) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ โดยหลกัเป็นผลจำกกำรตดัค่ำเสื่อม
รำคำของอำคำร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ และ (5) กำรลดลงของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมเท่ำกบั 4,010.43 ลำ้นบำท 4,170.20 
ลำ้นบำท และ 3,934.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 159.77 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.0 ในปี 2559 และลดลง 235.42 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.6 ในปี 2560 โดยหน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เพิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ จำกกำรกูย้มืเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส ำหรบักำร
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ซือ้ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสมีำของ BBE และกำรกูย้มืเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 
ของ BBF และเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน ในขณะทีห่น้ีสนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำก KGI BBE และ BBF ช ำระ
คนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนด สทุธกิบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของ BBF และ KGI ที่
เพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเทำ่กบั 3,934.78 ลำ้นบำท และ 
3,993.72 ลำ้นบำท และเพิม่ขึน้ 58.94 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของ BBGI KGI และ BBE (2) กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้อื่น จำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้อื่นของ 
BBF เน่ืองจำกลูกคำ้ช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ล่วงหน้ำ สุทธกิบั (3) กำรลดลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนดของ KGI BBE และ BBF 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 4,900.52 ล้ำนบำท 
4,817.08 ลำ้นบำท และ 4,912.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 83.44 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.7 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 
94.98 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 2.0 ในปี 2560 โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2559 ลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เพิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสทุธปิระจ ำปี 2560 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ำกบั 4,912.06 ล้ำน
บำท และ 5,133.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และเพิม่ขึน้ 221.84 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไร
สทุธสิ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

 
  



  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.4.16 หน้ำ 6 

16.3 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินส าหรบัปี 2558 2559 และ 2560 และงวดหกเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และ 2561 

 
บรษิทัฯ เกดิขึน้จำกกำรควบบรษิทัเมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2560 ตำมแผนควำมตกลงกำรรว่มเป็นพนัธมติรทำง

ธุรกจิส ำหรบัธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพ (Bio-Based) ระหวำ่ง BCP และ KSL สง่ผลให ้ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้
จำกกำรขำยจำกกำรผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลและมนัส ำปะหลงั ไบโอดเีซล ผลติภณัฑพ์ลอยได้  และ
ผลติภณัฑก์ึ่งส ำเรจ็รปู ผ่ำนบรษิทัย่อยจ ำนวน 3 บรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 เพื่อแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เสมอืนว่ำบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไดด้ ำเนินธุรกจิเป็นหน่วย
เศรษฐกจิเดยีวกนัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2558 

16.3.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

16.3.1.1 รายได้ 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มรีำยไดร้วมเทำ่กบั 7,881.41 ลำ้นบำท 
9,203.02 ลำ้นบำท และ 9,828.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,321.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.8 ในปี 2559 และ
เพิม่ขึน้ 625.42 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.8 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 4,901.16 ล้ำนบำท และ 5,032.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 131.38 ล้ำนบำท 
หรอืรอ้ยละ 2.7 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำย มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

ตำรำงแสดงโครงสรำ้งรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

รายได้ ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือน
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

▪ รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยเอทำนอล(1) 

2,444.52 31.0 2,345.90 25.5 3,113.76 31.7 1,595.13 32.5 1,702.42 33.8 

▪ รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซล(2) 

5,414.00 68.7 6,829.98 74.2 6,699.15 68.2 3,301.18 67.4 3,325.31 66.1 

รวมรายได้จากการขาย 7,858.52 99.7 9,175.88 99.7 9,812.91 99.8 4,896.31 99.9 5,027.73 99.9 

2. รำยไดด้อกเบีย้ 13.60 0.2 3.93 0.0 0.65 0.0 0.32 0.0 0.45 0.0 

3. รำยไดอ้ื่น(3) 9.29 0.1 23.21 0.3 14.88 0.2 4.53 0.1 4.36 0.1 

รวมรายได้ 7,881.41 100.0 9,203.02 100.0 9,828.44 100.0 4,901.16 100.0 5,032.55 100.0 
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หมำยเหตุ:  (1) รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพและรำยไดจ้ำกกำร
ขำยไบโอแก๊ส 

(2) รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง (2) รำยได้
จำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และ (3) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู 

(3) รำยไดอ้ื่น โดยหลกัประกอบดว้ย รำยไดค้่ำปรบังำนก่อสรำ้งทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบุในสญัญำ เช่น ผูร้บัเหมำส่งมอบ
งำนล่ำชำ้ สง่มอบงำนไมค่รบตำมขอบเขตงำนทีร่ะบุในสญัญำ และรำยไดจ้ำกกำรขำยเปลอืกมนัส ำปะหลงั เป็นตน้ 

(1) รายได้จากการขาย 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจำก 2 ธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล และธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซล ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย (ไม่
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก) เท่ำกับ 7,858.52 ล้ำนบำท 9,175.88 ล้ำนบำท และ 9,812.91 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,317.36 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.8 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 637.03 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.9 ในปี 
2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำย (ไม่รวม
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ) เท่ำกบั 4,896.31 ล้ำนบำท และ 5,027.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 131.42 
หรอืรอ้ยละ 2.7 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
กำรขำย (ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ) เท่ำกบั 7,858.52 ลำ้นบำท และ 9,175.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึ้น 1,317.36 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 16.8 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลสุทธิของ (1) กำรเพิม่ขึ้นของ
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลของ BBE ซึ่งเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ในเดอืนตุลำคม 2559 (2) กำรเพิม่ขึน้ของ
รำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของ BBF จำกปรมิำณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์
ของโรงงำน BBF2 และกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่เพิม่
สงูกว่ำก ำลงักำรผลติไบโอดเีซลของ BBF และ (3) กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลของ KGI จำกปรมิำณ
ขำยและรำคำขำยทีล่ดลง 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
กำรขำย (ไม่รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ) เท่ำกบั 9,175.88 ลำ้นบำท และ 9,812.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 637.03 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.9 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลสุทธขิอง (1) กำรเพิม่ขึน้ของรำยได้
จำกกำรขำยเอทำนอลของ BBE จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีในปี 2560 (2) กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยเอทำนอลของ KGI จำกปรมิำณขำยที่ลดลง ถงึแมว้่ำรำคำขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลจะปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 
2559 จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำปรมิำณเอทำนอลทีผ่ลติไดจ้ะไม่เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ และ (3) กำรลดลง
ของรำยได้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล จำกกำรปรบัตวัลดลงของรำคำขำยไบโอดเีซล อย่ำงไรก็ด ีBBF มี
ปรมิำณขำยเพิม่ขึน้ จำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำลงักำรผลติเน่ืองจำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโรงงำน BBF2 เตม็
ปี 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำย (ไม่รวมกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ) เท่ำกบั 4,896.31 ล้ำนบำท และ 5,027.73 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้น 131.42 หรอืร้อยละ 2.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอล เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ แมร้ำคำขำยเอทำนอลปรบัตวัลดลง (2) กำรเพิม่ขึน้ของรำยได้
จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล จำกกำรขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลติภณัฑก์ึ่งส ำเรจ็รปู ซึ่งไดแ้ก่ กลเีซอรนี
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ดบิและน ้ำมนัปำลม์กึ่งบรสิุทธิ ์(RBDPO) สุทธกิบั (3) กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง เน่ืองจำก
กำรปรบัตวัลดลงของรำคำขำยไบโอดเีซล แมป้รมิำณขำยไบโอดเีซลเพิม่ขึน้   

กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทัฯ (ไมร่วมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ) สำมำรถ
แบง่ตำมกลุม่ธุรกจิไดด้งัน้ี 

(1.1) รายได้จากธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลซึง่ใชก้ำกน ้ำตำลและมนัส ำปะหลงัเป็น
วตัถุดบิ และรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอแก๊สซึ่งเป็นผลติภณัฑ์พลอยไดจ้ำกกำรน ำน ้ำกำกส่ำจำกกระบวนกำรผลติเอทำ
นอลจำกกำกน ้ำตำลมำเป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในกำรผลิต และขำยให้แก่โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น และ KMS (โปรด
พจิำรณำรำยละเอยีดเกีย่วกบัสญัญำซื้อขำยไบโอแก๊สในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น และสว่นที ่2.3 หวัขอ้ 14 
รำยกำรระหวำ่งกนั) 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย   
เอทำนอลเท่ำกบั 2,444.52 ลำ้นบำท 2,345.90 ลำ้นบำท และ 3,113.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 98.62 ลำ้นบำท 
หรอืร้อยละ 4.0 ในปี 2559 และเพิม่ขึ้น 767.86 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 32.7 ในปี 2560 ทัง้น้ี ระหว่ำงปี 2558-2560 
สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอแก๊ส คดิเป็นรอ้ยละ 1.1 ถงึรอ้ยละ 2.0 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล
ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 1,595.13 ลำ้นบำท และ 1,702.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 107.29 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย
ละ 6.7 ทัง้น้ีสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอแก๊ส คดิเป็นรอ้ยละ 1.4 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล
ของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัทัง้สองงวดดงักล่ำว 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเทำ่กบั 2,444.52 ลำ้นบำท และ 2,345.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 98.62 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 4.0 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) ปรมิำณขำยเอทำนอล
จำกกำกน ้ำตำลลดลง เน่ืองจำกปรมิำณกำกน ้ำตำลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลติลดลงจำกปรมิำณออ้ยเขำ้
หบีในประเทศลดลง และ (2) รำคำขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลที่ปรบัตวัลดลงตำมสภำพกำรแข่งขนัของ
ตลำด เน่ืองจำกรำคำเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัปรบัตวัลดลงตำมรำคำวตัถุดบิ สทุธกิบั  

▪ กำรเพิม่ขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั เน่ืองจำก  BBE เริม่ด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัเชงิพำณิชย ์ในเดอืนตุลำคม 2559 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 2,345.90 ลำ้นบำท และ 3,113.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 767.86 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 32.7 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 



  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.4.16 หน้ำ 9 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีของ 
BBE ในปี 2560 นอกจำกน้ี รำคำขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2559 เน่ืองจำกกำร
เพิม่ขึน้ของรำคำประมลูขำยเอทำนอลจำกกำรคำดกำรณ์วำ่ปรมิำณเอทำนอลทีผ่ลติไดจ้ะไมเ่พยีงพอต่อควำม
ตอ้งกำรใชใ้นประเทศ สทุธกิบั 

▪ กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลอย่ำงไม่มนีัยส ำคญั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก
ปรมิำณขำยเอทำนอลลดลง เน่ืองจำกปรมิำณผลผลติกำกน ้ำตำลในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำพอง
และโรงงำนบ่อพลอยมปีรมิำณลดลง อย่ำงไรกต็ำม รำคำขำยเอทำนอลปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2559 เน่ืองจำก
กำรเพิม่ขึน้ของรำคำประมูลขำยเอทำนอลจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำปรมิำณเอทำนอลทีผ่ลติไดจ้ะไม่เพยีงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 1,595.13 ลำ้นบำท และ 1,702.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิ่มขึ้น 107.29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.7 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 
เน่ืองจำกปรมิำณขำยเอทำนอลเพิม่ขึน้ แมร้ำคำเอทำนอลจะปรบัตวัลดลงตำมสภำวะกำรแขง่ขนัของตลำด  

(1.2) รายได้จากธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

รำยได้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลประกอบด้วย (1) รำยได้จำกกำรขำยไบโอดเีซลที่ผลติเอง (2) 
รำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และ (3) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกบั 5,414.00 ลำ้นบำท 6,829.98 ลำ้นบำท และ 6,699.15 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,415.98 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26.2 ในปี 2559 และลดลง 130.83 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
1.9 ในปี 2560 ทัง้น้ี ระหวำ่งปี 2558-2560 สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง คดิเป็นรอ้ยละ 66.0 ถงึรอ้ย
ละ 88.9  รำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยไบโอดเีซล คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ถงึรอ้ยละ 32.3 และรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลิตภัณฑ์กึ่งส ำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 1.7 ถึงร้อยละ 9.0 ของรำยได้จำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ 

ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซลเทำ่กบั 3,301.18 ลำ้นบำท และ 3,325.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 24.12 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
0.7 โดยสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 ถงึรอ้ยละ 93.5 รำยไดจ้ำกกำรจดัหำและ
จ ำหน่ำยไบโอดเีซล คดิเป็นร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ 3.5 และรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์พลอยได้และผลติภณัฑ์กึ่ง
ส ำเรจ็รปู คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 ถงึรอ้ยละ 13.0 ของรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบั 5,414.00 ล้ำนบำท และ 6,829.98 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,415.98 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26.2 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณ
ขำยจำกปรมิำณกำรผลติที่เพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโรงงำน BBF2 ของ BBF ในเดอืน
กรกฎำคม 2559 และ (2) รำคำขำยไบโอดเีซลทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิ
หลกัในกำรผลติปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่เป็นผลมำจำกปรมิำณผลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิลดลง 
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▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก  (1) ควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ทีเ่พิม่สงูกว่ำก ำลงักำรผลติไบโอดเีซลของ BBF BBF จงึจดัหำไบโอดเีซลจำกผูผ้ลติรำยอื่นๆ เพิม่มำก
ขึน้ และ (2) รำคำขำยของไบโอดเีซลทีป่รบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผล
จำกผลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิลดลง 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบั 6,829.98 ลำ้นบำท และ 6,699.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 130.83 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 1.9 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก  

▪ กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) BBF มกี ำลงักำรผลติ
เพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์โรงงำน BBF2 จงึจดัหำไบโอดเีซลจำกผูผ้ลติรำยอื่นลดลง สง่ผลให้
กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลลดลงจำกรอ้ยละ 31.4 ถงึรอ้ยละ 32.3 ของรำยได้
จำกธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2558-2559 เหลอืร้อยละ 2.1 ของรำยได้จำก
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2560 และ (2) รำคำขำยไบโอดเีซลที่ปรบัตวัลดลง
เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำล์มดิบซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตปรบัตวัลดลงจำกผลผลิตน ้ำมนัปำล์มดิบที่
เพิม่ขึน้ สทุธกิบั 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยไบโอดเีซลที่ผลติเอง โดยมสีำเหตุจำก (1) ปรมิำณกำรขำยไบโอดเีซลที่
ผลติเองเพิม่ขึน้จำกก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินงำนเชงิพำณิชยข์องโรงงำน BBF2 เตม็ปีในปี 
2560 และ (2) ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิม่ขึ้นจำกกำรที่ภำครฐัก ำหนดอตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ของไบโอ
ดเีซลเพิม่ขึ้นจำกปี 2559 โดยอตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ตัง้แต่เดือน
พฤษภำคม 2560 อยำ่งไรกด็ ีรำคำขำยไบโอดเีซลปรบัตวัลดลง เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิซึง่เป็นวตัถุดบิ
หลกัในกำรผลติปรบัตวัลดลงจำกกำรทีผ่ลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิเพิม่ขึน้ 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยกลเีซอรนีดบิเพิม่ขึน้จำกปรมิำณกลเีซอรนีดบิทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้จำกโรงงำน BBF2 และรำคำ
กลเีซอรนีดบิในตลำดโลกทีส่งูขึน้ และ (2) กลุม่บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัปำลม์กึง่บรสิทุธิ ์(RBDPO) 
เป็นปีแรก เน่ืองจำกกำรขยำยฐำนลกูคำ้ของกลุม่บรษิทัฯ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบั 3,301.18 ลำ้นบำท และ 3,325.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 24.12 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 0.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดแ้ละผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยกลเีซอรนีดบิเพิม่ขึน้จำกรำคำขำยกลเีซอรนีดบิที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตำมรำคำในตลำดโลกที่
สงูขึน้ และปรมิำณขำยกลเีซอรนีดบิที่เพิม่ขึน้จำกกำรผลติไบโอดเีซลเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกภำครฐัก ำหนดอตัรำ
กำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 6.5 (เทยีบกบัรอ้ยละ 5.0 ส ำหรบัช่วงระยะเวลำ
ตัง้แต่ตน้ปี 2560 ถงึวนัที ่8 พฤษภำคม 2560 และรอ้ยละ 6.5 ตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภำคม 2560 เป็นตน้ไป) และ 
(2) รำยได้จำกกำรขำยน ้ำมนัปำล์มกึ่งบริสุทธิ ์(RBDPO) เพิม่ขึ้น เน่ืองจำกกลุ่มบรษิัทฯ มกี ำลงักำรผลิต
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เพิม่ขึน้จำกโรงงำน BBF2 ในขณะที่งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไม่มรีำยได้
จำกกำรขำยน ้ำมนัปำลม์กึง่บรสิทุธิ ์(RBDPO) 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล จำกควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกกำรปรบัเพิม่อตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลเป็นรอ้ยละ 6.5 BBF จงึจดัหำไบโอ
ดเีซลจำกผูผ้ลติรำยอื่นเพิม่ขึน้ สทุธกิบั 

▪ กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยไบโอดเีซลที่ผลติเอง เน่ืองจำกรำคำขำยไบโอดเีซลลดลงตำมรำคำน ้ำมนั
ปำลม์ดบิที่ปรบัตวัลดลง ถงึแมว้่ำปรมิำณขำยไบโอดเีซลจะเพิม่ขึน้จำกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีเ่พิม่ขึน้จำก
กำรปรบัอตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสดุของไบโอดเีซลเพิม่ขึน้ตำมทีอ่ธบิำยขำ้งตน้   

(2) รายได้ดอกเบีย้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิฝำกธนำคำรและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 2559 และ 2560 เท่ำกบั 13.60 ล้ำนบำท 3.93 ล้ำนบำท และ 0.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 9.67 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 71.1 ในปี 2559 และลดลง 3.28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 83.4 ในปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกลุ่ม  
บรษิทัฯ ทยอยไดร้บัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ในปี 2559 และไดร้บัช ำระคนืครบจ ำนวนในปี 2560 และส ำหรบังวดหก
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิฝำกธนำคำร เท่ำกบั 0.32 ลำ้น
บำท และ 0.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 0.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 40.4 โดยสว่นใหญ่มสีำเหตุจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
เงนิฝำกธนำคำรตำมสญัญำเงนิกูข้อง BBE ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

(3) รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่น โดยหลกัประกอบดว้ยรำยไดค้่ำปรบังำนก่อสรำ้งทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบุในสญัญำ เช่น ผูร้บัเหมำสง่
มอบงำนล่ำช้ำ และส่งมอบงำนไม่ครบตำมขอบเขตงำนที่ระบุในสญัญำ โดยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 
2559 และ 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้อื่นเท่ำกบั 9.29 ล้ำนบำท 23.21 ล้ำนบำท และ 14.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 13.92 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 149.9 ในปี 2559 และลดลง 8.33 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 35.9 ในปี 2560 โดยในปี 
2559 รำยไดอ้ื่นเพิม่ขึน้มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกค่ำปรบังำนก่อสรำ้งล่ำชำ้จำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 
และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นเท่ำกบั 4.53 ลำ้นบำท และ 
4.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.6 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเปลอืกมนั
ส ำปะหลงัสดลดลง เน่ืองจำก BBE ใชม้นัส ำปะหลงัเสน้ในกำรผลติเพิม่ขึน้ ทดแทนกำรใชม้นัส ำปะหลงัสด  

16.3.1.2 ต้นทุนขาย 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยเทำ่กบั 6,929.82 ลำ้นบำท 
8,601.34 ลำ้นบำท และ 9,199.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,671.52 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 24.1 ในปี 2559 และ
เพิม่ขึน้ 597.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 7.0 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยเท่ำกบั 4,441.22 ล้ำนบำท และ 4,600.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 159.62 ล้ำนบำท 
หรอืรอ้ยละ 3.6  
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นอกจำกน้ี ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมสีมมตฐิำนว่ำ (1) กำรรวมธุรกจิ
เกดิขึน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2558 โดยบรษิทัฯ ได้บนัทกึรำยกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มำและ
หน้ีสนิทีร่บัมำในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึค่ำ
ควำมนิยมจ ำนวน 1,602.32 ลำ้นบำท ทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิดงักล่ำวตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2558 (2) กลุม่บรษิทัฯ ได้
เริม่บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ ตัง้แต่วนัที ่31 ตุลำคม 2560 ซึง่
เป็นวนัทีก่ำรรวมธุรกจิเกดิขึน้จรงิ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบนัทกึค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำตดัจ ำหน่ำยสญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟ้ำ ในปี 2560 จ ำนวน 3.56 ลำ้นบำท และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 จ ำนวน 10.69 ลำ้น
บำท (โปรดดูรำยละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ในสว่นที ่2.4 หวัขอ้ 15 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั)  

ตำรำงแสดงตน้ทุนขำยของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งตำมกลุม่ธุรกจิ 

ต้นทนุขาย ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือนระหว่าง
กาล ส าหรบังวด 
หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขำย           

▪ ตน้ทุนขำยของธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำย    
เอทำนอล(1) 

1,833.61 26.5 1,999.76 23.2 2,685.08 29.2 1,224.87 27.6 1,488.49 32.4 

▪ ตน้ทุนขำยของธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำย  
ไบโอดเีซล 

5,096.21 73.5 6,601.58 76.8 6,510.66 70.8 3,216.34 72.4 3,101.66 67.4 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดั
จ ำหน่ำยของสนิทรพัยท์ี่
มกีำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม
จำกกำรรวมธุรกจิ 

- - - - 3.56 0.0 - - 10.69 0.2 

รวมต้นทนุขาย 6,929.82 100.0 8,601.34 100.0 9,199.30 100.0 4,441.22 100.0 4,600.83 100.0 

หมำยเหตุ:  (1) ต้นทุนกำกน ้ ำตำลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล ถูกบันทึกด้วยรำคำ
กำกน ้ำตำลทีค่ณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยทัง้ประเทศในแต่
ละปี และมกีำรปรบัปรงุในกรณทีีม่ขีอ้มลูสนบัสนุนเพยีงพอวำ่รำคำกำกน ้ำตำลทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย
มกีำรเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัรำคำกำกน ้ำตำลทีใ่ชใ้นกำรบนัทกึตน้ทุนกำกน ้ำตำล 

(1.1) ต้นทุนขายของธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
เอทำนอลเทำ่กบั 1,833.61 ลำ้นบำท 1,999.76 ลำ้นบำท และ 2,685.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 166.15 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 9.1 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 685.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 34.3 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
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วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 1,224.87  
ล้ำนบำท และ 1,488.49 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้น 263.61 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 21.5 ทัง้น้ี ต้นทุนขำยหลกัของ
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลประกอบด้วย (1) ต้นทุนวตัถุดบิ ได้แก่ ค่ำกำกน ้ำตำล ค่ำมนัส ำปะหลงัเสน้และมนั
ส ำปะหลงัสด ทัง้น้ี ตน้ทุนวตัถุดบิคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73.4 ถงึรอ้ยละ 75.8 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
เอทำนอล ในปี 2558 – 2560 และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68.5 ถึงร้อยละ 73.6  ของต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอล ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 (2) ต้นทุนผนัแปร เช่น ค่ำสำรเคม ี
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเชื้อเพลงิ และค่ำน ้ำมนัเบนซนิ ทัง้น้ี ต้นทุนไอน ้ำในกำรผลติเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 0.8 ถงึรอ้ยละ 2.2 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล ในปี 2559 – 2560 และคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 1.8 ถงึรอ้ยละ 2.5 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 และตน้ทุนไอน ้ำในกำร
ผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.0 ถงึรอ้ยละ 4.7 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำ
นอล ในปี 2558 – 2560 และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.7 ถงึรอ้ยละ 4.1 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 
2560 และ 2561  (3) คำ่โสหุย้ในกำรผลติ เชน่ คำ่แรงงำน และ (4) คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 ตน้ทุนขำย ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
เท่ำกบั 1,768.10 ล้ำนบำท 1,917.47 ล้ำนบำท และ 2,563.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.4 รอ้ยละ 
95.9 และรอ้ยละ 95.5 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล และค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยเทำ่กบั 
65.51 ลำ้นบำท 82.29 ลำ้นบำท และ 121.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.6 รอ้ยละ 4.1 และ  รอ้ยละ 4.5 
ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
ต้นทุนขำย ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เท่ำกบั 1,167.80 ล้ำนบำท และ 1,422.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.3 และรอ้ยละ 95.6 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล และคำ่เสือ่มรำคำและค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยเทำ่กบั 57.07 ลำ้นบำท และ 65.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 4.4 ของตน้ทุน
ขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 

ทัง้น้ี ตน้ทุนขำยของไบโอแก๊สรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยของเอทำนอลขำ้งตน้แลว้ เน่ืองจำกกำรผลติไบโอแก๊สจะใช้
น ้ำกำกสำ่จำกกระบวนกำรผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล เป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในกำรผลติ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำย
ของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 1,833.61 ลำ้นบำท และ 1,999.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 166.15 
ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 9.1 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ กำรเพิม่ขึ้นของต้นทุนขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั เน่ืองจำก  BBE เริม่ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย      
เอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัเชงิพำณิชยใ์นเดอืนตุลำคม 2559 สทุธกิบั 

▪ กำรลดลงของตน้ทุนขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลทีล่ดลง
จำกสภำวะกำรแขง่ขนัของตลำด ในขณะทีร่ำคำกำกน ้ำตำลไมม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำย
ของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 1,999.76 ลำ้นบำท และ 2,685.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 685.32 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 34.3 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 
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▪ กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำกำกน ้ำตำลซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั
ในกำรผลิต เน่ืองจำกปริมำณผลผลิตกำกน ้ำตำลในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกบัโรงงำนน ้ำพองและโรงงำน 
บ่อพลอยมปีรมิำณลดลง  

▪ กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) ปริมำณกำรใช้มนั
ส ำปะหลงัสดและมนัส ำปะหลงัเสน้ในกระบวนกำรผลติเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณขำยเอทำนอลที่เพิม่ขึน้ จำกกำร
เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เต็มปีในปี 2560 อย่ำงไรก็ด ีรำคำมนัส ำปะหลงัสดและมนัส ำปะหลงัเสน้ปรบัตวั
ลดลงในช่วงครึง่แรกของปี 2560 เน่ืองจำกปรมิำณมนัส ำปะหลงัในประเทศเพิม่ขึน้จำกปรมิำณกำรสง่ออกมนั
ส ำปะหลงัไปจนีซึ่งเป็นตลำดส่งออกมนัส ำปะหลงัอนัดบั 1 ของประเทศไทยลดลง และ (2) ต้นทุนขำยอื่นที่
เพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์อง BBE เตม็ปีในปี 2560 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกับ  1,224.87 ล้ำนบำท และ 1,488.49 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 263.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 21.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล เน่ืองจำกปรมิำณกำกน ้ำตำลที่ใชใ้นกำรผลติเพิม่ขึน้ตำม
ปรมิำณขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลที่เพิม่ขึ้น ในขณะที่รำคำกำกน ้ำตำลซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต
ปรบัตวัลดลง 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณมนัส ำปะหลงัที่ใชใ้น
กำรผลติเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัที่เพิม่ขึน้ และรำคำมนัส ำปะหลงัซึ่งเป็นวตัถุดบิ
หลกัในกำรผลติปรบัตวัเพิม่ขึน้ จำกกำรคำดกำรณ์วำ่ผลผลติมนัส ำปะหลงัในประเทศทัง้ปีต ่ำกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ  

(1.2) ต้นทุนขายของธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ตน้ทุนขำยหลกัของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ไดแ้ก่ (1) ตน้ทุนไบโอดเีซลทีผ่ลติเอง และ (2) ตน้ทุน
ในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล โดยต้นทุนไบโอดเีซลที่ผลติเอง ประกอบด้วย (1) ต้นทุนวตัถุดบิ ได้แก่ ต้นทุน
น ้ำมนัปำล์มดบิ (CPO) ไขปำล์มเสตยีรนิ (RPS) และกรดไขมนัจำกกำรกลัน่น ้ำมนัปำล์ม (PFAD) (2) ต้นทุนผนัแปร 
เช่น ค่ำสำรเคม ีค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเชือ้เพลงิ (3) ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำแรงงำน และ (4) ค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เป็นต้น โดยต้นทุนค่ำวตัถุดบิคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.1 ถึงร้อยละ 90.3 ของต้นทุน
ขำยไบโอดเีซลทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผลติเอง ในปี 2558 – 2560 และรอ้ยละ 84.8 ถงึรอ้ยละ 89.0 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 ตน้ทุนขำย ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
เท่ำกบั 5,037.18 ล้ำนบำท 6,523.77 ล้ำนบำท และ 6,368.47 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.8 รอ้ยละ 
98.8 และร้อยละ 97.8 ของต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
เท่ำกบั 59.03 ล้ำนบำท 77.81 ล้ำนบำท และ 142.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.2 รอ้ยละ 1.2 และ  
รอ้ยละ 2.2 ของต้นทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 
2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำย ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เท่ำกบั 3,159.96 ล้ำนบำท และ  
3,016.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.2 และรอ้ยละ 97.3 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ไบ



  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.4.16 หน้ำ 15 

โอดเีซล และค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเท่ำกบั 56.38 ลำ้นบำท และ 84.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 1.8 และรอ้ยละ 2.7 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไบโอดีเซล เท่ำกับ 5,096.21 ล้ำนบำท 6,601.58 ล้ำนบำท และ 6,510.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 
1,505.37 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 29.5 ในปี 2559 และลดลง 90.92 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.4 ในปี 2560 และส ำหรบังวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล 
เท่ำกบั 3,216.34 ลำ้นบำท และ 3,101.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 114.69 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.6 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำย
ของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล  เท่ำกับ 5,096.21 ล้ำนบำท และ 6,601.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้น 
1,505.37 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 29.5 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ ต้นทุนไบโอดเีซลที่ผลติเองเพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในกำร
ผลติไบโอดเีซลปรบัตวัสงูขึน้ จำกผลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิทีล่ดลงในปี 2559 ประกอบกบัปรมิำณกำรใชว้ตัถุดบิ
ที่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณขำยไบโอดีเซลที่เพิม่ขึ้น จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ของโรงงำน BBF2 ของ 
BBF 

▪ ต้นทุนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก  (1) BBF จดัหำไบโอดเีซลจำก
ผู้ผลติรำยอื่นๆ เพิม่มำกขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิม่ขึน้ และ (2) รำคำซื้อไบโอดีเซลที่
ปรบัตวัสงูขึน้กว่ำปี 2558 เน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลติปรบัตวัเพิม่ขึน้ จำก
ผลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิทีล่ดลง 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำย
ของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล 6,601.58 ลำ้นบำท และ 6,510.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 90.92 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 1.4 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

▪ ต้นทุนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรลดลงของปรมิำณไบโอ
ดเีซลที่ BBF จดัหำมำจำกผู้ผลติรำยอื่น เน่ืองจำก BBF ผลติไบโอดเีซลได้เพิม่ขึ้นจำกโรงงำน BBF2 เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึน้ และ (2) รำคำซื้อไบโอดเีซลที่ปรบัตวัลดลงตำมสภำวะตลำด 
สทุธกิบั 

▪ ต้นทุนไบโอดเีซลที่ผลติเองเพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) ต้นทุนวตัถุดบิเพิม่ขึน้เน่ืองจำก BBF ขำย  
ไบโอดเีซลที่ผลติเองมำกขึน้ตำมก ำลงักำรผลติที่เพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ โรงงำน BBF2 
อย่ำงไรกด็ ีรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิซึ่งเป็นต้นทุนวตัถุดบิหลกัปรบัตวัลดลง และ (2) กำรรบัรูค้่ำเสื่อมรำคำของ
โรงงำน BBF2 เตม็ปี 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีต้นทุนขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล  เท่ำกับ 3,216.34 ล้ำนบำท และ 3,101.66 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ลดลง 114.69 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.6 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 
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▪ ต้นทุนไบโอดเีซลที่ผลติเองลดลงเน่ืองจำกรำคำน ้ำมนัปำล์มดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลติปรบัตวัลดลง 
แมว้ำ่ปรมิำณไบโอดเีซลทีผ่ลติเองจะเพิม่ขึน้  

ต้นทุนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกปรมิำณไบโอดเีซลที่ BBF จดัหำมำจำกผู้ผลติ
รำยอื่นเพิม่ขึน้ ตำมนโยบำยภำครฐัทีป่รบัเพิม่อตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลเป็นรอ้ยละ 6.5 สง่ผลให้
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพิม่ขึน้ทัง้น้ี ในปี 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 ตน้ทุนใน
กำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 และรอ้ยละ 3.9 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอ
ดเีซลทัง้หมด อยำ่งไรกด็ ีหำกในอนำคตลกูคำ้ของ BBF มคีวำมตอ้งกำรไบโอดเีซลมำกกวำ่ก ำลงักำรผลติที ่BBF ผลติ
ได ้BBF อำจพจิำรณำจดัหำไบโอดเีซลจำกผูผ้ลติไบโอดเีซลรำยอื่นๆ เพือ่จ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลกูคำ้ 

16.3.1.3 ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 928.70 ลำ้นบำท 
574.54 ลำ้นบำท และ 613.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 354.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38.1 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 
39.07 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.8 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 11.8 รอ้ยละ 6.3 และ รอ้ยละ 6.3 
ตำมล ำดบั และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุม่บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เทำ่กบั 455.09 
ลำ้นบำท และ 426.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 28.20 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.2 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ย
ละ 9.3 และรอ้ยละ 8.5 ตำมล ำดบั 

ตำรำงแสดงก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ก าไรขัน้ต้น ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือนระหว่าง
กาล ส าหรบังวด 
หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 7,858.52 100.0 9,175.88 100.0 9,812.91 100.0 4,896.31  100.0  5,027.73  100.0  

ตน้ทุนขำย 6,929.82 88.2 8,601.34 93.7 9,199.30 93.7 4,441.22  90.7  4,600.83  91.5  

ก าไรขัน้ต้น 928.70 11.8 574.54 6.3 613.61 6.3 455.09  9.3  426.89  8.5  
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ตำรำงแสดงก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกจิ 

ก าไรขัน้ต้น ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือนระหว่าง
กาล ส าหรบังวด 
หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขัน้ต้น 

▪ ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำย     
เอทำนอล 

610.91 25.0 346.14 14.8 428.68 13.8 370.25 23.2 213.93 12.6 

▪ ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำย    
ไบโอดเีซล 

317.79 5.9 228.40 3.3 188.49 2.8 84.84 2.6 223.65 6.7 

ก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจ
ผลิตและจ าหน่ายเอทา
นอลและไบโอดีเซล 

928.70 11.8 574.54 6.3 617.17 6.3 455.09 9.3 437.58 8.7 

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดั
จ ำหน่ำยของสนิทรพัยท์ีม่ ี
กำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม
จำกกำรรวมธุรกจิ 

- - - - 3.56 0.0 - - 10.69 0.2 

ก าไรขัน้ต้นรวม 928.70 11.8 574.54 6.3 613.61 6.3 455.09 9.3 426.89 8.5 

ทัง้น้ี ก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถแบง่ตำมกลุม่ธุรกจิไดด้งัน้ี 

(1.1) ก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 610.91 ล้ำนบำท 346.14 ล้ำนบำท และ 428.68 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 264.77 ล้ำน
บำท หรอืรอ้ยละ 43.3 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 82.54 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23.8 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้
รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 14.8 และรอ้ยละ 13.8 ตำมล ำดบั  

ส ำหรบัส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 370.25 ลำ้นบำท และ 213.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 156.32 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 42.2 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.2 และรอ้ยละ 12.6 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้
จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 610.91 ลำ้นบำท และ 346.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 264.77 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 43.3 ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 14.8 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี กำร
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ลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นส่วนใหญ่มสีำเหตุหลกัมำจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก
กำกน ้ำตำลลดลง ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีล่ดลง  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้
จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 346.14 ลำ้นบำท และ 428.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 82.54 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 23.8 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 14.8 และรอ้ยละ 13.8 ตำมล ำดบั โดยกำร
เพิม่ขึน้ของก ำไรขัน้ต้นมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกมนั
ส ำปะหลงัเน่ืองจำกรำคำมนัส ำปะหลงัที่ปรบัตวัลดลงในช่วงครึง่แรกของปี 2560 รวมถงึรำคำประมูลขำยเอทำนอลที่
เพิม่ขึน้ และกระบวนกำรผลติที่มปีระสทิธภิำพมำกขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เต็มปีของ BBE ทัง้น้ี กำร
ลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้มสีำเหตุหลกัมำจำกอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล
ลดลง ตำมต้นทุนขำยที่เพิ่มสูงขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำคำกำกน ้ำตำล รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลจำก
กำกน ้ำตำลลดลง ในขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัเพิม่ขึน้ เน่ืองจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีม่ำกกวำ่ตน้ทุนขำยทีเ่พิม่ขึน้  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลเท่ำกบั 370.25 ลำ้นบำท และ 213.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ลดลง 156.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 42.2 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบัรอ้ยละ 23.2 และรอ้ยละ 12.6 ตำมล ำดบั โดย
กำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก
กำกน ้ำตำลและมนัส ำปะหลงัเน่ืองจำกรำคำขำยเอทำนอลที่ลดลงตำมสภำวะกำรแข่งขนัของตลำด  รวมถึงต้นทุน
วตัถุดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ตำมทีอ่ธบิำยขำ้งตน้ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงเน่ืองจำกตน้ทุนขำยเพิม่ขึน้จำกตน้ทุนวตัถุดบิ
ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่มำกกว่ำรำยไดจ้ำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลและมนัส ำปะหลงัที่
เพิม่ขึน้  

(1.2) ก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 BBF มกี ำไรขัน้ตน้ในสว่นธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบ
โอดเีซล เท่ำกบั 317.79 ลำ้นบำท 228.40 ลำ้นบำท และ 188.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 89.39 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย
ละ 28.1 ในปี 2559 และลดลง 39.91 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 17.5 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในสว่นธุรกจิผลติ
และจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบัร้อยละ 5.9 ร้อยละ 3.3 และ ร้อยละ 2.8 ตำมล ำดบั และส ำหรบัส ำหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบั 
84.84 ลำ้นบำท และ 223.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 138.81 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 163.6  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 BBF มกี ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล เท่ำกบั 317.79 ลำ้นบำท และ 228.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 89.39 ลำ้นบำท หรอื
ร้อยละ 28.1 ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ส ำหรบัปี 2558 และ 2559 
เท่ำกบัรอ้ยละ 5.9 และ รอ้ยละ 3.3 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกต้นทุนขำยที่เพิม่สูงกว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยที่
เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกแนวโน้มกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัปำลม์ดบิตำมสภำวะตลำด นอกจำกน้ี กำรเปิดด ำเนินกำร
เชงิพำณิชยข์องโรงงำน BBF2 สง่ผลใหม้กีำรเพิม่ขึน้ของคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย และตน้ทุนผนัแปรในกำรผลติ 
เชน่ คำ่แรงงำนจำกจ ำนวนพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้  
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ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 BBF มกี ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล เท่ำกบั 228.40 ลำ้นบำท และ 188.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 39.91 ลำ้นบำท หรอื
ร้อยละ 17.5 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ส ำหรบัปี 2559 และ 2560 
เท่ำกบัรอ้ยละ 3.3 และ รอ้ยละ 2.8 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนขำยลดลงน้อยกว่ำกำรลดลงของรำยได้
จำกกำรขำย ซึ่งเป็นผลสุทธจิำก (1) รำคำขำยไบโอดเีซลและตน้ทุนวตัถุดบิในกำรผลติทีป่รบัตวัลดลงจำกรำคำน ้ำมนั
ปำล์มดบิที่ปรบัตวัลดลง และ (2) กำรรบัรูค้่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยที่เพิม่ขึน้ของโรงงำน BBF2 จำกกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลเท่ำกบั 84.84 ลำ้นบำท และ 223.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เพิม่ขึน้ 138.81 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 163.6 คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ส ำหรบังวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 2.6 และรอ้ยละ 6.7 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกรำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึน้สูงกว่ำต้นทุนขำย ซึ่งเป็นผลจำก (1) กำรบรหิำรต้นทุนวตัถุดบิและสนิค้ำคงเหลอืที่
สอดคลอ้งกบัสภำวะตลำด และ (2) กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์พลอยไดแ้ละผลติภณัฑ์กึ่งส ำเรจ็รปู 
ตำมปรมิำณขำยทีเ่พิม่ขึน้ และรำคำขำยผลติภณัฑพ์ลอยไดท้ีป่รบัตวัเพิม่ขึน้  

16.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบับุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำย และอื่นๆ ทัง้น้ี 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยสว่นใหญ่มำจำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัจ ำหน่ำย ซึง่โดยหลกัคอืคำ่ขนสง่เอทำนอลใหแ้ก่ลกูคำ้ ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยเทำ่กบั 42.78 ลำ้นบำท 41.44 ลำ้น
บำท และ 38.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 1.34 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.1 ในปี 2559 และลดลง 3.16 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 7.6 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรขำยเท่ำกบั 18.94 ลำ้นบำท และ 25.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 6.33 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 33.4  
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ตำรำงแสดงโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยของกลุม่บรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือนระหว่าง
กาล ส าหรบังวด 
หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบับุคลำกร 3.97 9.3 4.14 10.0 4.29 11.2 1.60  8.4  2.20  8.7  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัจ ำหน่ำย 37.45 87.5 35.87 86.6 32.89 85.9 16.71  88.2  22.39  88.6  

อื่นๆ 1.36 3.2 1.43 3.4 1.10 2.9 0.63  3.3  0.68  2.7  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 42.78 100.0 41.44 100.0 38.28 100.0 18.94  100.00  25.27  100.00  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรขำยเท่ำกบั 42.78 ลำ้นบำท และ 41.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 1.34 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.1 ในปี 2559 โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยทีล่ดลงจำกค่ำขนสง่เอทำนอลตำมสว่นทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ลดลง 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรขำยเท่ำกบั 41.44 ลำ้นบำท และ 38.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 3.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 7.6 ในปี 2560 โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยทีล่ดลงจำกค่ำขนสง่เอทำนอลตำมสว่นทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ลดลง 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 18.94 ลำ้นบำท และ 25.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 6.33 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 33.4 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัจ ำหน่ำยจำกค่ำขนสง่เอทำนอลและไบโอดเีซลตำมสว่นทีก่ลุ่ม
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบเพิม่ขึน้ 

16.3.1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนและค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน ค่ำเสือ่มรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและทีป่รกึษำ ค่ำใชจ้่ำยสญัญำจำ้งบรหิำรงำน และค่ำใชจ้่ำยสญัญำบรกิำร ส ำหรบั
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรเทำ่กบั 82.87 ลำ้นบำท 165.68 
ล้ำนบำท และ 255.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 82.81 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 99.9 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 90.11 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 54.4 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ 
มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 111.58 ลำ้นบำท และ 107.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 4.35 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
3.9  
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ตำรำงแสดงโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรของกลุม่บรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการเงิน
รวมเสมือน
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คำ่ตอบแทนและคำ่ใชจ้ำ่ย
เกีย่วกบัพนกังำน 

28.75 34.7 37.75 22.8 56.77 22.2 24.12 21.6 30.81 28.7 

คำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำย 3.49 4.2 35.45 21.4 37.88 14.8 32.14 28.8 7.16 6.7 

คำ่ธรรมเนียมวชิำชพีและที่
ปรกึษำ(1) 

4.37 5.3 7.25 4.4 46.89 18.3 3.72 3.3 3.26 3.0 

คำ่ใชจ้ำ่ยสญัญำจำ้ง
บรหิำรงำน 

11.44 13.8 22.95 13.9 19.78 7.7 10.40 9.3 28.26 26.4 

คำ่ใชจ้ำ่ยสญัญำบรกิำร(2) 6.17 7.4 11.48 6.9 13.55 5.3 7.84 7.0 7.23 6.7 

คำ่ภำษแีละคำ่ธรรมเนียมอื่น 2.92 3.5 8.96 5.4 3.99 1.6 2.46 2.2 1.81 1.7 

คำ่บรกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.81 2.2 2.45 1.5 3.48 1.4 1.51 1.4 2.08 1.9 

คำ่ฝึกอบรมและสมัมนำ 1.37 1.6 2.38 1.4 2.66 1.0 0.88 0.8 1.07 1.0 

อื่นๆ(3) 22.55 27.2 37.01 22.3 70.79 27.7 28.51 25.6 25.54 23.8 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82.87 100.0 165.68 100.0 255.79 100.0 111.58 100.0 107.23 100.0 

หมำยเหตุ:  (1) ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและทีป่รกึษำ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำสอบบญัช ีค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำทีป่รกึษำวศิวกร  
เป็นตน้ 

 (2)  ค่ำใชจ้่ำยสญัญำบรกิำร โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนท ำควำม
สะอำด คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรดแูลสวน เป็นตน้ 

 (3) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรอื่นๆ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำ
เชำ่ และคำ่น ้ำมนัส ำหรบัยำนพำหนะสว่นส ำนกังำน เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำมำรถแสดงแยกตำม
ประเภทธุรกจิได ้3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล ธุรกจิผลติ
และจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 1.89 ลำ้นบำท 4.70 
ลำ้นบำท และ 4.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ซึง่เป็น
สว่นหนึ่งในคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรเทำ่กบั 1.60 ลำ้นบำท 30.75 ลำ้นบำท และ 33.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และคำ่เสือ่ม
รำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรมเีพยีงในปี 2560 เท่ำกบั 0.05 ลำ้นบำท  
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ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 ค่ำเสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยของธุรกจิผลติ
และจ ำหน่ำยเอทำนอลซึง่เป็นสว่นหน่ึงในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 2.03 ลำ้นบำท และ 3.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร
เท่ำกบั 30.10 ลำ้นบำท และ 2.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมเีพยีงในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 1.39 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
บรษิทัฯ เพิง่เกดิขึน้จำกกำรควบบรษิทัเมือ่วนัที ่31 ตุลำคม 2560 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรเท่ำกบั 82.87 ลำ้นบำท และ 165.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 82.81 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 99.9 ในปี 
2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึ้นของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจำกกำรรบัรู้ค่ำเสื่อมรำคำของ
โรงงำนผลติไบโอดเีซลบำงสว่นเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เน่ืองจำกมบีำงชว่งเวลำทีโ่รงงำนผลติไบโอดเีซลด ำเนินกำร
ไมเ่ตม็ก ำลงักำรผลติ โดยค่ำเสือ่มรำคำของโรงงำนผลติไบโอดเีซลทีปั่นสว่นมำรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เท่ำกบั 
27.73 ลำ้นบำท (2) กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยสญัญำจำ้งบรหิำรงำน โดยหลกัมสีำเหตุมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำย
สญัญำจ้ำงบริหำรงำนของ BBF ในกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรจำก BCP เพื่อควบคุมโครงกำรพิเศษนอกเหนือจำกกำร
ด ำเนินกำรผลติตำมปกต ิซึง่รวมถงึโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 โดยค่ำใชจ้่ำยสญัญำจำ้งบรหิำรงำนของ BBF เพิม่
จำก 11.44 ลำ้นบำท เป็น 22.95 ลำ้นบำทในปี 2560 อยำ่งไรกด็ ีปัจจุบนัไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยสญัญำจำ้งบรหิำรงำนสว่นเพิม่น้ี 
เน่ืองจำกบุคลำกรของ BBF เป็นผู้ร ับผิดชอบงำนซ่อมบ ำรุงและบริหำรโครงกำรเอง และ (3) กำรเพิ่มขึ้นของ
ค่ำตอบแทนและค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ของ 
BBE ระหวำ่งปี 2559  

นอกจำกน้ี ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ เพิม่ขึน้จำกค่ำใชจ้่ำยในกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ของ KGI จ ำนวน 2.80 ลำ้นบำท เช่น ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ และค่ำสอบ
บญัช ีเป็นตน้ โดยคำ่ใชจ้ำ่ยดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะไมเ่กดิขึน้ต่อเน่ือง 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรเท่ำกบั 165.68 ลำ้นบำท และ 255.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 90.11 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 54.4 ในปี 
2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึ้นของค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและที่ปรกึษำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรควบรวม
กิจกำรระหว่ำง BBH และ KSLGI เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 36.0 ล้ำนบำท 
อยำ่งไรกด็ ีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรควบรวมกจิกำรขำ้งตน้เป็นคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะไมเ่กดิขึน้ต่อเน่ือง (2) กำรเพิม่ขึน้ของค่ำตอบแทน
และค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน เน่ืองจำก BBE เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี และ BBGI เริม่ด ำเนินงำนระหว่ำงปี 
2560 และ (3) กำรเพิม่ขึน้ของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 บรษิทัฯ รบัรูค้่ำ
เสื่อมรำคำของโรงงำนผลติไบโอดเีซลจ ำนวน 27.29 ลำ้นบำท เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเน่ืองจำกมบีำงช่วงเวลำที่
โรงงำนผลติไบโอดเีซลด ำเนินกำรไม่เตม็ก ำลงักำรผลติ ทัง้น้ี ภำยหลงัจำกภำครฐัปรบัเพิม่อตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้
ต ่ำสุดของไบโอดเีซลเป็นรอ้ยละ 6.5 ในเดอืนพฤษภำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูค้่ำเสื่อมรำคำของโรงงำนผลติไบโอ
ดเีซลทัง้จ ำนวนเป็นตน้ทุนขำย เน่ืองจำกโรงงำนด ำเนินกำรเตม็ก ำลงักำรผลติ และ (4) กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรอื่นๆ โดยหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ จำกกำรเปิดด ำเนินงำนเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีของ 
BBE และโรงงำน BBF2  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรเทำ่กบั 111.58 ลำ้นบำท และ 107.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 4.35 ลำ้นบำท หรอื
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รอ้ยละ 3.9 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรลดลงของค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกในงวดหกเดอืนสิน้สดุ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 โรงงำนผลิตไบโอดีเซลมีกำรด ำเนินกำรเต็มก ำลังกำรผลิต จึงรับรู้ ค่ำเสื่อมรำคำของ
โรงงำนผลติไบโอดเีซลเป็นต้นทุนขำย ในขณะที่งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 โรงงำนผลติไบโอดเีซล
ด ำเนินกำรไมเ่ตม็ก ำลงักำรผลติในบำงช่วง จงึมกีำรรบัรูค้่ำเสือ่มรำคำของโรงงำนผลติไบโอดเีซลบำงสว่นเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร สุทธิกบั (2) กำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยสญัญำจ้ำงบรหิำรงำนของบรษิัทฯ ตำมสญัญำจ้ำงบรหิำรงำน
ระหวำ่งบรษิทัฯ กบั BCP และ KSL ทัง้น้ี บรษิทัฯ เกดิขึน้จำกกำรควบบรษิทัเมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2560 บรษิทัฯ จงึไม่
มคีำ่ใชจ้ำ่ยสญัญำจำ้งบรหิำรงำนในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 

16.3.1.6 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วม คอื UBE ซึ่งด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยแป้งมนัส ำปะหลงัและเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั เท่ำกบั 12.40 ลำ้น
บำท 21.26 ลำ้นบำท และ 66.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 8.86 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 71.5 ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ 
44.92 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 211.3 ในปี 2560 ตำมกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสทุธขิอง UBE ในปี 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั 
และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทั
รว่ม เท่ำกบั 29.03 ลำ้นบำท และ 6.13 ลำ้นบำท ลดลง 22.90 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 78.9 ตำมกำรลดลงของก ำไรสุทธิ
ของ UBE  

16.3.1.7 ต้นทุนทางการเงิน 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุม่บรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิเทำ่กบั 42.92 ลำ้น
บำท 77.09 ล้ำนบำท และ 123.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้น 34.17 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 79.6 ในปี 2559 และ
เพิม่ขึน้ 46.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 59.7 ในปี 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 64.63 ลำ้นบำท และ 52.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 12.61 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 19.5  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนทำง
กำรเงนิเท่ำกบั 42.92 ลำ้นบำท และ 77.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 34.17 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 79.6 ในปี 2559 
เน่ืองจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ BBF เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้ง
โรงงำน BBF2 โดยกลุ่มบรษิทัฯ เริม่รบัรูด้อกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นค่ำใชจ้ำ่ยภำยหลงัจำกที่
ก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 แลว้เสรจ็และเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยใ์นเดอืนกรกฎำคม 2559 ทัง้น้ี ก่อนที่โรงงำน BBF2 จะ
พรอ้มเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์กลุ่มบรษิทัฯ บนัทกึดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำทุนของโรงงำน BBF2 (2) ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ BBE เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนสว่นหน่ึงใน
กำรซือ้สนิทรพัยจ์ำกสมีำเพือ่ขยำยธุรกจิเอทำนอลในปี 2559 และ (3) ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพื่อ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำรของ KGI และ BBF 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนทำง
กำรเงนิเท่ำกบั 77.09 ลำ้นบำท และ 123.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 46.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 59.7 ในปี 2560 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรรบัรู้ดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ BBF เพื่อใช้เป็นเงนิทุนในกำร
ก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 เตม็ปีในปี 2560 ภำยหลงัจำกโรงงำน BBF2 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์และกำรรบัรูด้อกเบี้ย
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จำกเงนิกูย้มืระยะยำวของ BBE เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส่วนหน่ึงในกำรซื้อสนิทรพัยใ์นกำรผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก
สมีำ เตม็ปีในปี 2560 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 64.63 ลำ้นบำท และ 52.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 12.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย
ละ 19.5 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของ KGI BBE และ BBF ลดลง 
เน่ืองจำกมกีำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวระหวำ่งงวด ซึง่เป็นกำรช ำระคนืตำมก ำหนด สทุธกิบักำรเบกิเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของ BBGI KGI และ BBE โดยสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำร
ด ำเนินงำน 

16.3.1.8 ก าไรสทุธิ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 747.04 ล้ำนบำท 
318.39 ล้ำนบำท และ 266.26 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 428.65 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 57.4 ในปี 2559 และลดลง 
52.13 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 16.4 ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัร้อยละ 9.5 ร้อยละ 3.5 และ ร้อยละ 2.7 
ตำมล ำดบั และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสทุธเิท่ำกบั  274.04 
ลำ้นบำท และ 221.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 52.20 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 19.0 คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 5.6 และรอ้ยละ 4.4 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธิ
เท่ำกบั 747.04 ลำ้นบำท และ 318.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 428.65 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 57.4 ในปี 2559 และมี
อตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2558 และ 2559 เท่ำกบัรอ้ยละ 9.5 และรอ้ยละ 3.5 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
ลดลงของก ำไรขัน้ตน้ และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร ตำมรำยละเอยีดทีไ่ดอ้ธบิำยขำ้งตน้ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธิ
เท่ำกบั 318.39 ลำ้นบำท และ 266.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 52.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.4 ในปี 2560 และมี
อตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2559 และ 2560 เท่ำกบัรอ้ยละ 3.5 และ รอ้ยละ 2.7 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
ลดลงของก ำไรขัน้ตน้ กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ ตำมรำยละเอยีดที่
ไดอ้ธบิำยขำ้งตน้ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธเิท่ำกบั 274.04 ลำ้นบำท และ 221.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 52.20 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 19.0 
คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธสิ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 5.6 และรอ้ยละ 4.4 
ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล กำรลดลงของส่วน
แบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย โดยหลกัจำกคำ่ขนสง่เอทำนอลและไบโอ
ดเีซลตำมสว่นทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบเพิม่ขึน้ สทุธกิบักำรเพิม่ขึน้ของก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบ
โอดเีซล และกำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร ตำมรำยละเอยีดทีไ่ดอ้ธบิำยขำ้งตน้  
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16.3.2 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

16.3.2.1  สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเทำ่กบั 8,910.94 
ลำ้นบำท 8,987.28 ลำ้นบำท 8,846.84 ลำ้นบำท และ 9,127.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 76.34 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย
ละ 0.9 ในปี 2559 ลดลง 140.44 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.6 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 280.78 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.2 
ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 สนิทรพัยห์ลกั คอื ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ
ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดเีซลเป็นหลกั  

ทัง้น้ี ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนจดัท ำขึน้โดยถอืเสมอืนวำ่ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ของบรษิทัฯ ณ 
วนัที ่1 มกรำคม 2558 มจี ำนวน 2,532.00 ลำ้นบำท ซึง่เท่ำกบัทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำกกำรควบบรษิทัระหว่ำง 
BBH และ KSLGI เมือ่วนัที ่31 ตุลำคม 2560 และบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ BBE ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภำคม 2559 
ซึ่งเป็นวนัจดทะเบยีนจดัตัง้ BBE สง่ผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดลดลง โดยสว่นใหญ่เกดิจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ BBE ดงักล่ำว 

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงิน 
ระหว่างกาล ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สนิทรพัยห์มนุเวยีน         

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 705.33 7.9 295.15 3.3 206.98 2.3 112.97 1.2 

ลกูหนี้กำรคำ้ 508.66 5.7 622.71 6.9 530.94 6.0 560.18 6.1 

ลกูหนี้อื่น 65.96 0.7 309.92 3.4 349.24 3.9 164.63 1.8 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และบุคคลอื่น 

874.37 9.8 0.35 0.0 - - - - 

สนิคำ้คงเหลอื 472.74 5.3 636.86 7.1 692.09 7.8 1,221.11 13.4 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั - - - - 2.08 0.0 2.32 0.0 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 0.98 0.0 0.98 0.0 0.98 0.0 10.79 0.1 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,628.04 29.5 1,865.96 20.8 1,782.31 20.1 2,072.00 22.7 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 774.33 8.7 795.59 8.9 797.94 9.0 804.07 8.8 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 3,860.76 43.3 4,678.67 52.1 4,578.21 51.7 4,531.19 49.6 

คำ่ควำมนิยม 1,602.32 18.0 1,602.32 17.8 1,602.32 18.1 1,602.32 17.6 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 27.13 0.3 36.88 0.4 37.08 0.4 36.97 0.4 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 12.97 0.1 2.21 0.0 7.38 0.1 3.31 0.0 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 5.39 0.1 5.64 0.1 41.59 0.5 77.74 0.9 
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งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงิน 
ระหว่างกาล ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,282.90 70.5 7,121.32 79.2 7,064.53 79.9 7,055.61 77.3 

รวมสินทรพัย ์ 8,910.94 100.0 8,987.28 100.0 8,846.84 100.0 9,127.61 100.0 

สนิทรพัย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 
8,910.94 ล้ำนบำท และ 8,987.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึ้น 76.34 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 0.9 ในปี 
2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้จำกกำรที่กลุ่มบรษิทัฯ ขยำยธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
เอทำนอล ผ่ำนกำรร่วมทุนกบัสมีำ โดย BBE ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ซื้อสนิทรพัย์ทัง้หมดที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสมีำเสรจ็สิน้ในปี 2559 และเพิม่ขึน้ตำมควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง
โรงงำน BBF2 ของ BBF (2) ลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้จำกกำรจำ่ยเงนิมดัจ ำคำ่กำกน ้ำตำลของ KGI และจำกกำรเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ของ BBE (3) สนิค้ำคงเหลือเพิม่ขึ้นจำกกำรส ำรองเอทำนอลและไบโอดีเซลคงคลงัตำมสญัญำซื้อขำย
เชือ้เพลงิเอทำนอลแปลงสภำพและสญัญำมอบหมำยใหเ้กบ็ส ำรองน ้ำมนัไบโอดเีซลกบั BCP (4) ลูกหน้ีกำรคำ้เพิม่ขึน้
จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์อง BBE และจำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโรงงำน BBF2 ของ BBF สทุธิ
กบั (5) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ทีล่ดลงในปี 2559 เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัฯ ทยอยไดร้บัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มื 

สนิทรพัย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 
8,987.28 ล้ำนบำท และ 8,846.84 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สนิทรพัย์รวมลดลง 140.44 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 1.6 ในปี 
2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีล่ดลงเน่ืองจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำของอำคำร เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

สนิทรพัย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทียบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 
8,846.82 ลำ้นบำท และ 9,127.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 280.78 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.2 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก (1) สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ จำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรส ำรองเอทำนอลเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ กำรเพิม่ขึน้ของกำกน ้ำตำลซึ่งเป็นวตัถุดบิในกำรผลติเอทำนอลตำมปรมิำณกำกน ้ำตำลทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงต้น
ฤดูหบีอ้อย และกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรส ำรองน ้ำมนัปำล์มดบิเพื่อใช้ในกำรผลติไบโอดเีซลของ BBF (2) ลูกหน้ี
กำรคำ้เพิม่ขึน้ ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลที่เพิม่ขึน้ สุทธกิบั (3) ลูกหน้ีอื่นลดลงในสว่นของเงนิ
มดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำล เน่ืองจำกมกีำรหกัเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำลจำกกำรทยอยรบัมอบกำกน ้ำตำล และเงนิปันผลคำ้งรบั
ลดลงเน่ืองจำกบรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลคำ้งรบัจำก UBE แล้ว (4) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลงเน่ืองจำกกำรตดัค่ำ
เสือ่มรำคำของอำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ (5) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้จำกกำรจำ่ยเงนิมดัจ ำเครื่องจกัรของ
โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตโรงงำนน ้ำพองและบ่อพลอยของ KGI (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนน ้ำพองและบ่อพลอยของ KGI ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) และ (6) 
กำรลดลงของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 

ทัง้น้ี รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของสว่นประกอบหลกัของสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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(1) ลกูหน้ีการค้า 

ตำรำงแสดงขอ้มลูลกูหนี้กำรคำ้ของกลุม่บรษิทัฯ ตำมวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระ  

ลกูหน้ีการค้า ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
 ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 248.21 334.90 260.69 284.85 

เกนิก ำหนดช ำระ - น้อยกวำ่ 3 เดอืน 0.16 - - 1.34 

รวมลกูหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 248.37 334.90 260.69 286.19 

หกั : คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 

รวมลกูหน้ีการค้า กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั – สทุธิ 248.37 334.90 260.69 286.19 

กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 228.95 260.71 245.95 236.71 

เกนิก ำหนดช ำระ - น้อยกวำ่ 3 เดอืน 31.34 27.10 24.30 37.28 

รวมลกูหนี้กำรคำ้ กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 260.29 287.81 270.25 273.99 

หกั : คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 

รวมลกูหน้ีการค้า กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั – สทุธิ 260.29 287.81 270.25 273.99 

รวมลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 508.66 622.71 530.94 560.18 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีกำรคำ้เท่ำกบั 508.66 
ลำ้นบำท 622.71 ลำ้นบำท 530.94 ลำ้นบำท และ 560.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 114.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
22.4 ในปี 2559 ลดลง 91.77 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14.7 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 29.24 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.5 ใน
งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 โดยระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยส ำหรบัปี 2558 2559 2560 และงวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 เท่ำกับ 23.30 วนั 22.19 วนั 21.16 วนั และ 19.53 วนั ตำมล ำดบั ทัง้น้ี โดยปกติ
ระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อเฉลีย่แก่ลกูคำ้ของกลุม่บรษิทัฯ มรีะยะเวลำตัง้แต่ 7 วนัถงึ 30 วนั 

ลกูหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 508.66 ลำ้นบำท และ 
622.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 114.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 22.4 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) รำยได้
จำกกำรขำยที่เพิม่ขึน้ของ BBE จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยต์ัง้แต่เดอืนตุลำคม 2559 และ (2) รำยไดจ้ำกกำร
ขำยที่เพิม่ขึ้นของ BBF จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรงงำน BBF2 ทัง้น้ี ระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉลี่ย
ส ำหรบัปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 23.30 วนัและ 22.19 วนั ตำมล ำดบั ลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำใน
กำรเกบ็หน้ีเฉลี่ยของ BBF ที่ลดลง เน่ืองจำกลูกหน้ีกำรคำ้ของ BBF ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ลดลงตำมมูลค่ำกำร
ขำยทีล่ดลงจำกกำรปรบัลดอตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสดุของไบโอดเีซลในปี 2559 
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ลกูหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 622.71 ลำ้นบำท และ 
530.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 91.77 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14.7 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) รำยได้
จำกกำรขำยที่ลดลงของ KGI ตำมปริมำณขำยเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลที่ลดลง เน่ืองจำกกำรลดลงของปริมำณ
กำกน ้ำตำลในบรเิวณพื้นที่ใกล้เคยีงกบัโรงงำนน ้ำพองและโรงงำนบ่อพลอย และ (2) รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงของ 
BBF ตำมกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และระยะเวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลีย่ส ำหรบัปี 2559 
และปี 2560 เท่ำกบั 22.19 วนั และ 21.16 วนั ลดลงโดยมหีลกัสำเหตุมำจำกระยะเวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลี่ยของ KGI 
ลดลง เน่ืองจำกลกูหนี้กำรคำ้ลดลง สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยของ KGI ลดลง 

ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 530.94 ลำ้นบำท และ 
560.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้น 29.24 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 5.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำย 
ของ KGI ทีเ่พิม่ขึน้ และระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ส ำหรบัปี 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 
21.16 วนั และ 19.53 วนั ตำมล ำดบั ลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉลี่ยของ BBF ที่ลดลง 
เน่ืองจำกลูกหน้ีกำรคำ้เฉลี่ยของ BBF ลดลงในสดัสว่นที่สงูกว่ำกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำย (ปรบัปรุงเป็นตวัเลข
เต็มปี (Annualized)) เน่ืองจำก BBF มกีำรรบัเงนิมดัจ ำค่ำสนิค้ำล่วงหน้ำบำงส่วนจำกลูกค้ำ จึงมกีำรบนัทึกลูกหน้ี
กำรคำ้ลดลง  

กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยกำรวิเครำะห์ประวตัิกำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์
เกีย่วกบักำรช ำระหน้ีในอนำคตของลกูคำ้ ทัง้น้ี ลกูหนี้กำรคำ้ทัง้จ ำนวน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 
มถุินำยน 2561 เป็นลูกหน้ีทีย่งัไม่เกนิก ำหนดช ำระตำมนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของกลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่มี
กำรตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

(2) ลกูหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีอื่น โดยส่วนใหญ่คอืเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำลตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำซื้อขำยกำกน ้ำตำลกบักลุ่ม
บรษิทั KSL (โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเกี่ยวกบัสญัญำซื้อขำยกำกน ้ำตำลในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น และ
สว่นที ่2.3 หวัขอ้ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีอื่นเท่ำกบั 65.96 ลำ้น
บำท 309.92 ลำ้นบำท 349.24 ลำ้นบำท และ 164.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 243.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 369.8 
ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 39.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.7 ในปี 2560 และลดลง 184.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 52.86 ในงวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

ลูกหน้ีอื่นของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 65.96 
ลำ้นบำท และ 309.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 243.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 369.8 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกั
มำจำก (1) กลุ่มบรษิทัฯ วำงเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำลส ำหรบัฤดูกำลหบีอ้อย 2559/60 ตำมเงื่อนไขในสญัญำซื้อขำย
กำกน ้ำตำลกบักลุ่มบรษิทั KSL โดยกลุม่บรษิทัฯ วำงมดัจ ำคำ่กำกน ้ำตำลเป็นปีแรก ซึง่กำรวำงมดัจ ำขำ้งตน้เป็นไปตำม
แนวปฏบิตัขิองอุตสำหกรรม และถอืปฏบิตัิเสมอืนเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) (2) 
กำรเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีกรมสรรพำกรจำกกำรซื้อสนิทรพัยใ์นกำรด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลของ BBE และ 
(3) กำรเพิม่ขึน้ของลกูหนี้คำ่ปรบังำนก่อสรำ้งล่ำชำ้ของ BBF 
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ลูกหน้ีอื่นของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 309.92 
ลำ้นบำท และ 349.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 39.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.7 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกกลุม่บรษิทัฯ วำงเงนิมดัจ ำคำ่กำกน ้ำตำลส ำหรบัฤดกูำลหบีออ้ย 2560/61 เพิม่ขึน้ ตำมมลูคำ่กำรซือ้ขำยกำกน ้ำตำล
ทีเ่พิม่ขึน้จำกปรมิำณและรำคำเฉลีย่ของกำกน ้ำตำลทีเ่พิม่ขึน้ 

ลูกหน้ีอื่นของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 349.24 
ลำ้นบำท และ 164.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 184.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 52.9 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลง
ของเงนิมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำล เน่ืองจำกกำรทยอยรบัมอบกำกน ้ำตำลเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำรผลติเอทำนอล และกำร
ลดลงของเงนิปันผลคำ้งรบัเน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลคำ้งรบัจำก UBE แลว้ 

(3) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและบคุคลอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและบุคคลอื่น
เท่ำกบั 874.37 ล้ำนบำท และ 0.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ ไมม่เีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลอื่น โดยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และบุคคลอื่นลดลง 874.02 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 ในปี 2559 และลดลง 0.35 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 ในปี 
2560 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและบุคคลอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 874.37 ลำ้นบำท และ 0.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 847.02 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 ใน
ปี 2559 เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัฯ ไดร้บัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำก KSL และบุคคลอื่นแลว้เกอืบทัง้จ ำนวน 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  เท่ำกบั 0.35 ลำ้นบำท 
และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไมม่เีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลอื่น โดยเงนิให้
กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและบุคคลอื่นลดลง 0.35 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 ในปี 2560 เน่ืองจำกกลุ่ม
บรษิทัฯ ไดร้บัคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลอื่นทีเ่หลอืทัง้หมดระหวำ่งปี 2560 

(4) สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอื โดยหลกัประกอบดว้ย ผลติภณัฑส์ ำเรจ็รปู ผลติภณัฑก์ึง่ส ำเรจ็รปู เช่น น ้ำมนัปำลม์กึง่บรสิุทธิ ์
(RBDPO) และกรดไขมนัจำกกำรกลัน่น ้ำมนัปำลม์ (PFAD) เป็นตน้ และวตัถุดบิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 
2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิค้ำคงเหลอืเท่ำกบั 472.74 ล้ำนบำท 636.86 ล้ำนบำท 692.09 ล้ำน
บำท และ 1,221.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 164.12 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 34.7 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 529.02 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 8.7 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 437.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 76.4 ตำมล ำดบั โดยระยะเวลำขำยสนิค้ำ
เฉลีย่เท่ำกบั 9.88 วนั 10.35 วนั 12.64 วนั และ 15.76 วนั ตำมล ำดบั 

สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 472.74 ลำ้นบำท และ 
636.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 164.12 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 34.7 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำร
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป เน่ืองจำกกำรส ำรองเอทำนอลโดย BBE ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำซื้อขำย
เชื้อเพลงิเอทำนอลแปลงสภำพ และกำรส ำรองไบโอดเีซลโดย BBF ตำมสญัญำมอบหมำยให้เก็บส ำรองน ้ำมนัไบโอ
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ดเีซลกบั BCP  และ (2) กำรเพิม่ขึน้ของวตัถุดบิอื่นเพื่อใชใ้นกำรผลติ  ทัง้น้ี ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ส ำหรบัปี 2558 
และปี 2559 เท่ำกบั 9.88 วนั และ 10.35 วนั ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้อยำ่งไมม่นียัส ำคญั   

สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 636.86 ลำ้นบำท และ 
692.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 55.23 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 8.7 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้
ของปรมิำณกำรส ำรองเอทำนอลเกรดเชือ้เพลงิ ซึง่แปรผนัตำมปรมิำณขำยเอทำนอลเกรดเชือ้เพลงิของ BBE ทีเ่พิม่ขึน้
จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี และกำรเพิม่ขึน้ของเอทำนอลเกรด ENA เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ 
ทัง้น้ี ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลี่ยส ำหรบัปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 10.35 วนั และ 12.64 วนั ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น
เน่ืองจำกสนิคำ้คงเหลอืเฉลีย่เพิม่ขึน้จำกกำรส ำรองเอทำนอลขำ้งตน้ 

สนิค้ำคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 692.09 ล้ำนบำท 
และ 1,221.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 529.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 76.4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) กำร
เพิม่ขึน้ของวตัถุดบิจำกกำรซื้อกำกน ้ำตำลในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 ทัง้น้ีโดยปกตปิรมิำณกำรซือ้
กำกน ้ำตำลจะมปีรมิำณสูงในช่วงต้นฤดูหบีอ้อย และกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรส ำรองน ้ำมนัปำล์มดบิเพื่อใช้ในกำร
ผลติไบโอดเีซลของ BBF และ (2) กำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้ส ำเรจ็รปู จำกกำรส ำรองเอทำนอลเพือ่รองรบัควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ ทัง้น้ี ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ส ำหรบัปี 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 12.64 วนั 
และ 15.76 วนั ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้เน่ืองจำกสนิคำ้คงเหลอืเฉลีย่เพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรส ำรองเอทำนอล
ขำ้งตน้ ในขณะทีต่น้ทุนขำยปรบัปรงุเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) เปลีย่นแปลงอยำ่งไมม่นียัส ำคญั 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรตัง้ส ำรองกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืจำกมลูค่ำสทุธทิีจ่ะไดร้บั โดยพจิำรณำ
จำกรำคำขำยของผลติภณัฑ ์เทยีบกบัตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอื 

(5) เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วม คอื UBE ซึ่งด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงั 
และแป้งมนัส ำปะหลงั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน
บรษิัทร่วมเท่ำกบั 774.33 ล้ำนบำท 795.59 ล้ำนบำท 797.94 ล้ำนบำท และ 804.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้น 
21.26 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.7 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 2.35 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 0.3 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 6.13 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 0.8 ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลสุทธริะหว่ำงสว่นแบ่ง
ก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และรำยไดเ้งนิปันผลจำกบรษิทัรว่มในแต่ละงวด 

(6) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ โดยหลกัประกอบดว้ย เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน อำคำรโรงงำนและส ำนักงำน 
โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มทีี่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เท่ำกบั 
3,860.76 ลำ้นบำท 4,678.67 ลำ้นบำท 4,578.21 ลำ้นบำท และ 4,531.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 817.91 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 21.2 ในปี 2559 ลดลง 100.46 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.1 ในปี 2560 และลดลง 47.02 ลำ้นบำท หรอื
ร้อยละ 1.0 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561  (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกบัที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ)  
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ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 3,860.76 
ลำ้นบำท และ 4,678.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 817.91 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 21.2 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกั
มำจำก (1) BBE ซื้อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิจำกสมีำ ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ (2) BBF มกีำรลงทุนก่อสรำ้ง
โรงงำน BBF2 สุทธกิบั (3) กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิปุ๋ ยอนิทรยี์ของ KGI เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ 
ไมไ่ดด้ ำเนินธุรกจิปุ๋ ยอนิทรยีแ์ลว้ 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 4,678.67 
ลำ้นบำท และ 4,578.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 100.46 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.1 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกกำรตดัคำ่เสือ่มรำคำอำคำร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ตำมอำยกุำรใชง้ำนของสนิทรพัย ์

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 4,578.21 
ลำ้นบำท และ 4,531.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 47.02 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรตดัค่ำ
เสื่อมรำคำอำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัย์ สุทธกิบั กำรเพิม่ขึน้ของอำคำรและอุปกรณ์
ของบรษิทัฯ จำกกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำน และกำรเพิม่ขึน้ของอำคำรและอุปกรณ์และงำนระหว่ำงก่อสรำ้งของ BBE 
จำกกำรลงทุนในโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ 

(7) ค่าความนิยม 

ค่ำควำมนิยมของกลุ่มบรษิทัฯ เกดิจำกกำรรวมธุรกจิระหว่ำง BBH และ KSLGI เพื่อก่อตัง้กลุ่มบรษิทัฯ โดย
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือนของกลุ่มบริษัทฯ ได้จดัท ำขึ้นโดยมีสมมติฐำนว่ำกำรรวมธุรกิจเกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่ 1 
มกรำคม 2558 โดยบรษิทัฯ ได้บนัทกึรำยกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ที่ไดม้ำและหน้ีสนิที่รบัมำในที่ดนิ 
อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอตดับญัชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่ำควำมนิยมจ ำนวน 
1,602.32 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกกำรรวมธุรกิจดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2558 (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อ
สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ในสว่นที ่2.4 หวัขอ้ 15 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั) 

(8) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยหลกัประกอบดว้ย สทิธติำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและคำ่ลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร์
ที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของ
กลุ่มบรษิทัฯ เท่ำกบั 27.13 ลำ้นบำท 36.88 ลำ้นบำท 37.08 ลำ้นบำท และ 36.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 9.75 
ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 35.9 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 0.20 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 0.6 ในปี 2560 ลดลง 0.11 ล้ำนบำท หรอื
รอ้ยละ 0.3 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 
27.13 ลำ้นบำท และ 36.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 9.75 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 35.9 ในปี 2559 มสีำเหตุหลกัมำ
จำก (1) BBF ลงทุนในระบบสำรสนเทศ (ERP) ใหม่ และ (2) BBE ซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นกำรผลติและกำร
ด ำเนินงำนทัว่ไป เชน่ ระบบชัง่น ้ำหนกั ระบบบรหิำรงำนบุคคล เป็นตน้ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 36.88 ลำ้นบำท 
และ 37.08 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 0.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.6 ในปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ปรบัปรงุเวบ็ไซตแ์ละกำรลงทุนโปรแกรมบนัทกึขอ้มลูปรมิำณน ้ำมนัเขำ้-ออก ของ BBF 
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 37.08 ลำ้นบำท 
และ 36.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.11 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.3 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรตัดจ ำหน่ำย
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

16.3.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมเท่ำกบั 4,010.43 
ลำ้นบำท 4,170.20 ลำ้นบำท 3,934.78 ลำ้นบำท และ 3,993.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 159.77 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 4.0 ในปี 2559 ลดลง 235.42 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.6 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 58.94 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.5 
ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้และ
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น คดิเป็นมลูค่ำประมำณรอ้ยละ 96.1 – 97.7 ของมลูค่ำหน้ีสนิ
รวมของกลุม่บรษิทัฯ ในปี 2558 – 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหน้ีสนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

หน้ีสิน ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงิน 
ระหว่างกาล 
 ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน 
      

  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 388.00 9.3 677.00 17.2 937.00 23.5 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 492.33 12.3 357.02 8.6 489.75 12.4 361.13 9.0 

เจำ้หนี้อื่น 1,215.20 30.3 270.88 6.5 150.83 3.8 301.85 7.6 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

200.00 5.0 493.27 11.8 566.50 14.4 584.99 14.6 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 33.12 0.8 17.38 0.4 6.27 0.2 25.21 0.6 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 44.14 1.1 67.16 1.6 5.33 0.1 3.25 0.1 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,984.78 49.5 1,593.70 38.2 1,895.67 48.2 2,213.44 55.4 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
      

  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,949.82 48.6 2,500.11 60.0 1,959.78 49.8 1,701.16 42.6 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 67.80 1.7 67.80 1.6 67.09 1.7 64.95 1.6 

ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบั
ผลประโยชน์พนกังำน 

5.53 0.1 7.44 0.2 9.32 0.2 11.23 0.3 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 2.49 0.1 1.15 0.0 2.91 0.1 2.94 0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,025.64 50.5 2,576.49 61.8 2,039.10 51.8 1,780.28 44.6 

รวมหน้ีสิน 4,010.43 100.0 4,170.20 100.0 3,934.78 100.0 3,993.72 100.0 
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หน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 4,010.43 ลำ้นบำท และ 
4,170.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 159.77 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.0 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) BBF 
มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส ำหรบักำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 และเงนิกูย้มืระยะ
สัน้เพิม่ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ (2) BBE มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ เพื่อ
เป็นเงนิทุนส่วนหน่ึงส ำหรบักำรซื้อสนิทรพัย์ที่ใชใ้นกำรผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสมีำ รวมถงึเงนิกู้ยมืระยะสัน้
เพิม่ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ สทุธกิบั (3) เจำ้หนี้อื่นลดลง โดยหลกัมสีำเหตุจำก KGI จำ่ยเงนิ
ปันผลคำ้งจำ่ย และลดลงจำก BBF ช ำระเงนิคำ่ก่อสรำ้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 

หน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 4,170.20 ลำ้นบำท และ 
3,934.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 235.42 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.6 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กลุ่ม
บรษิทัฯ ช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดยเงนิกูย้มืระยะยำวของ BBE และ BBF เริม่ช ำระคนืเงนิต้น
งวดแรกในปี 2560 (2) เจำ้หน้ีอื่นของ BBF ลดลงเน่ืองจำกกำรช ำระเงนิค่ำก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 สทุธกิบั (3) เงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิของ KGI และ BBF 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 3,934.78 และ 3,993.72 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 58.94 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีอื่น
ของ BBF เน่ืองจำกลูกค้ำช ำระเงนิค่ำสนิค้ำล่วงหน้ำ (2) กำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหน้ีกำรค้ำของ KGI เน่ืองจำกกำรซื้อ
กำกน ้ำตำลในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 (3) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกำรเบกิเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้ของ BBGI KGI และ BBE โดยสว่นใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน สุทธกิบั 
(4) กำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้ของ BBF เน่ืองจำกกำรช ำระคำ่วตัถุดบิคงคำ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ (5) กำร
ลดลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจำกกำรช ำระคนืเงนิตน้ตำมก ำหนด สุทธกิบักำรเบกิเงนิกูย้มืระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนในโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติของ BBE 

ทัง้น้ี รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของสว่นประกอบหลกัของหนี้สนิของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

กลุม่บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 30 
มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเท่ำกบั 388.00 ล้ำนบำท 677.00 ล้ำนบำท และ 
937.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 388.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 289.00 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 74.5 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 260.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38.4 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 
โดยเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิของ
กลุม่บรษิทัฯ  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 388.00 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ทัง้จ ำนวน
จำกปี 2558 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก KGI เบิกใช้เงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อมดัจ ำค่ำกำกน ้ำตำลส ำหรบัฤดูกำลหีบอ้อย 
2559/60  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 
388.00 ลำ้นบำท และ 677.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 289.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 74.5 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุ
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หลกัมำจำก KGI เบกิใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่มดัจ ำคำ่กำกน ้ำตำลส ำหรบัฤดกูำลหบีออ้ย 2560/61 เพิม่ขึน้ตำมมลูคำ่กำร
ซือ้ขำยกำกน ้ำตำลทีเ่พิม่ขึน้ 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 
677.00 ลำ้นบำท และ 937.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 260.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 38.4 เน่ืองจำกกำรเบกิเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของ BBGI KGI และ BBE โดยสว่นใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
กำรด ำเนินงำน สทุธกิบักำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของ BBF 

(2) เจ้าหน้ีการค้า 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยหลกัประกอบดว้ยเจำ้หน้ีค่ำวตัถุดบิและค่ำสำธำรณูปโภค โดย ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้เทำ่กบั 492.33 ลำ้นบำท 357.02 ลำ้น
บำท 489.75 ลำ้นบำท และ 361.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 135.31 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 27.5 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 
132.73 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 37.2 ในปี 2560 และลดลง  128.63 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 26.3 ในงวดหกเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่30 มถุินำยน 2561 โดยระยะเวลำช ำระหนี้เท่ำกบั 25.58 วนั 17.77 วนั 16.57 วนั และ 16.64 วนั ตำมล ำดบั โดย
ปกตกิลุม่บรษิทัฯ ไดร้บัระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีจำกเจำ้หนี้กำรคำ้ ตัง้แต่ 1 วนัถงึ 60 วนั 

เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 492.33 ลำ้นบำท และ 
357.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 135.31 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 27.5 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกเจ้ำหน้ี
กำรคำ้ของ BBF ลดลง เน่ืองจำก BBF มกีำรสัง่ซือ้วตัถุดบิลดลง เพรำะในช่วงครึง่หลงัของปี 2559 กรมธุรกจิพลงังำน
ได้ประกำศลดอัตรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดีเซลจำกอัตรำร้อยละ 6.5 ลดลงเหลือร้อยละ 5.0 ทัง้น้ี 
ระยะเวลำช ำระหน้ีส ำหรบัปี 2558 และปี 2559 เท่ำกบั 25.58 วนั และ 17.77 วนั ตำมล ำดบั ลดลงโดยหลกัมสีำเหตุมำ
จำกระยะเวลำช ำระหน้ีของ BBE ที่ซื้อมนัส ำปะหลงัซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลิตเป็นเงนิสด ทัง้น้ี กำรซื้อเงนิสด
ดงักล่ำวเป็นแนวปฏบิตัทิัว่ไปของอุตสำหกรรมมนัส ำปะหลงั  

เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 357.02 ลำ้นบำท และ 
489.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 132.73 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 37.2 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้
ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ของ BBF เน่ืองจำก BBF มกีำรสัง่ซื้อวตัถุดบิเพิม่ขึน้ เพรำะกรมธุรกจิพลงังำนไดป้ระกำศเพิม่อตัรำ
กำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลกลบัมำอยู่ที่อตัรำรอ้ยละ 6.5 ในเดอืนพฤษภำคม ปี 2560 ทัง้น้ี ระยะเวลำ
ช ำระหน้ีส ำหรบัปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 17.77 วนั และ 16.57 วนั ลดลงอยำ่งไมม่นียัส ำคญั 

 เจ้ำหน้ีกำรค้ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 489.75 ล้ำนบำท 
และ 361.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 128.63 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 26.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรลดลงของ
เจำ้หน้ีกำรคำ้ของ BBF จำกกำรช ำระค่ำวตัถุดบิคงคำ้ง สุทธกิบั (2) กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ของ KGI เน่ืองจำก
กำรซื้อกำกน ้ำตำล ทัง้น้ี ระยะเวลำช ำระหน้ีส ำหรบัปี 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 
16.57 วนั และ 16.64 วนั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำช ำระหน้ีของ KGI เพิม่ขึน้ ตำมเจำ้หน้ีกำรคำ้ของ KGI ที่
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้กำกน ้ำตำลในชว่งเปิดฤดหูบีออ้ย  
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(3) เจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้อื่น โดยหลกัประกอบดว้ย เจำ้หนี้คำ่ก่อสรำ้ง คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย และเจำ้หนี้คำ่สรรพำกร เป็นตน้ โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหน้ีอื่นเท่ำกบั 1,215.20 ล้ำนบำท 
270.88 ลำ้นบำท 150.83 ลำ้นบำท และ 301.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 944.32 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 77.7 ในปี 
2559 ลดลง 120.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 44.3 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 151.03 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.1 ในงวดหก
เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเจำ้หนี้อื่นของกลุ่มบรษิทัฯ 

เจ้าหน้ีอ่ืน 
ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
ระหว่างกาล 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 919.11 75.6 16.05 5.9 18.77 12.4 198.39 65.7 

กิจการอ่ืนๆ         

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 23.10 1.9 22.24 8.2 25.96 17.2 19.36 6.4 

เจำ้หนี้คำ่ก่อสรำ้ง 237.76 19.6 165.65 61.2 16.23 10.8 16.47 5.5 

เจำ้หนี้กรมสรรพำกร 19.38 1.6 28.59 10.6 29.12 19.3 24.38 8.1 

อื่นๆ(1) 15.85 1.3 38.35 14.2 60.75 40.3 43.25 14.3 

รวมเจ้าหน้ีอ่ืน 1,215.20 100.0 270.88 100.0 150.83 100.0 301.85 100.0 

หมำยเหตุ:  (1) อื่นๆ โดยหลกัประกอบดว้ย เจำ้หนี้คำ่ทีป่รกึษำ เจำ้หนี้คำ่ไฟฟ้ำ เจำ้หนี้คำ่สอบบญัช ีเจำ้หนี้คำ่ขนสง่ เป็นตน้ 

เจำ้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 1,215.20 ลำ้นบำท และ 
270.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 944.32 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 77.7 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำร
จำ่ยเงนิปันผลคำ้งจำ่ยของ KGI และ (2) กำรช ำระคำ่ก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 ของ BBF 

เจ้ำหน้ีอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 270.88 ล้ำนบำท และ 
150.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 120.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 44.3 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก BBF ช ำระ
ค่ำก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 สุทธกิบัเจำ้หน้ีอื่น-อื่นๆ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีค่ำที่ปรกึษำในกำรควบรวมกจิกำร
ของกลุ่มบรษิทัฯ 

เจ้ำหน้ีอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 150.83 ล้ำนบำท และ 
301.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 151.03 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 100.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของ
เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัของ BBF เน่ืองจำกลกูคำ้ช ำระเงนิคำ่สนิคำ้ล่วงหน้ำสทุธกิบั (2) กำรลดลงของเจำ้หน้ี
อื่นของบรษิทัฯ โดยหลกัมสีำเหตุมำจำกบรษิทัฯ ช ำระคำ่ทีป่รกึษำในกำรควบรวมกจิกำรของกลุ่มบรษิทัฯ  
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(4) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิเท่ำกบั 2,149.82 ล้ำนบำท 2,993.37 ล้ำนบำท 2,526.28 ล้ำนบำท และ 2,286.15 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย
สว่นใหญ่เป็นสว่นทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแต่ไม่เกนิหำ้ปี ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 64.7 ถงึรอ้ยละ 76.8 ของเงนิกูย้มื
ระยะยำวทัง้หมดของกลุม่บรษิทัฯ ในปี 2558-2560 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงินรวม
ระหว่างกาล 
 ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี 200.00 9.3 493.27 16.5 566.50 22.4 584.99 25.6 

ครบก ำหนดหลงัจำกหนึ่งปีแต่ไมเ่กนิหำ้ปี 1,650.26 76.8 1,935.94 64.7 1,889.85 74.8 1,666.16 72.9 

ครบก ำหนดหลงัจำกหำ้ปี 299.56 13.9 564.16 18.8 69.93 2.8 35.00 1.5 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 2,149.82 100.0 2,993.37 100.0 2,526.28 100.0 2,286.15 100.0 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 
2,149.82 ลำ้นบำท และ 2,993.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 843.55 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 39.2 ในปี 2559 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก (1) BBF เบกิใชเ้งนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 
ตำมแผนขยำยก ำลงักำรผลติไบโอดเีซลของ BBF (2) BBE เบกิใช้เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใช้เป็น
เงนิทุนสว่นหนึ่งในกำรซือ้สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสมีำ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 
2,993.37 ล้ำนบำท และ 2,526.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 467.09 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 15.6 ในปี 2560 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก KGI BBE และ BBF ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิบำงสว่นตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำกู้ยมื
เงนิดงักล่ำว โดย BBE และ BBF เริม่ช ำระคนืเงนิตน้งวดแรกในปี 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทียบกบั ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
เท่ำกบั 2,526.28 ลำ้นบำท และ 2,286.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 240.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9.5 โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำก(1) KGI BBE และ BBF ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนด สทุธกิบั (2) BBE เบกิใช้
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนในโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ 
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(5) ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม งบการเงินรวม 
ระหว่างกาล 
 ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

2558 2559 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 453.70 279.97 336.06 119.32 

รวม 453.70 279.97 336.06 119.32 

จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน
ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ 

    

ภำยในหนึ่งปี 2.56 2.56 15.63 83.43 

หลงัจำกหนึ่งปีแต่ไมเ่กนิหำ้ปี 4.92 2.47 27.06 179.21 

หลงัจำกหำ้ปี - 0.12 47.31 33.36 

รวม 7.48 5.15 90.00 296.0 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     

หนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร 6.21 16.90 26.46 23.37 

รวม 6.21 16.90 26.46 23.37 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มภีำระผูกพนักบับุคคลหรอืกจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัจำก (1) ภำระ
ผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่เกี่ยวกบัที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติของ 
BBE (2) หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยหลกัคือหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนของบรษิัทฯ และ (3) 
หนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร เช่น กำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ และกำรค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำอนุญำตใหผ้ลติ
และจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงระหว่ำง KGI BBE และกรมสรรพสำมติ เป็นต้น นอกจำกน้ี KGI มยีอด
คงเหลอืของสญัญำซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติโรงงำนน ้ำพองและบ่อพลอย จ ำนวนรวม 
4.40 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ หรอืเทยีบเท่ำ 146.69 ลำ้นบำท (ค ำนวณจำกอตัรำขำยถวัเฉลีย่ที ่33.3278 บำทต่อ 1 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ ณ วนัที ่29 มถุินำยน 2561 ตำมขอ้มลูจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย)  

16.3.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และ 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 
4,900.52 ลำ้นบำท 4,817.08 ลำ้นบำท 4,912.06 ลำ้นบำท และ 5,133.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 83.44 ลำ้นบำท 
หรอืร้อยละ 1.7 ในปี 2559 เพิม่ขึ้น 94.98 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 2.0 ในปี 2560 และเพิม่ขึ้น 221.84 ล้ำนบำท หรอื  
รอ้ยละ 4.5 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ บนัทึกรำยกำรส่วนต่ำงจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเน่ืองจำก
กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสร้ำงตำมแผนกำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจผลิตภณัฑ์ชวีภำพ (Bio-Based) โดยกำรซื้อหุ้น
สำมญัของ BBE และ BBF จำก BCP ในสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 85.0 และรอ้ยละ 70.0 ตำมล ำดบั ทีม่ลูค่ำตำมบญัชี
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ของสนิทรพัยส์ุทธขิอง BBE และ BBF และรบัรูส้่วนต ่ำกว่ำทุนดว้ยผลต่ำงของ (1) มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธิ
ของ BBE และ BBF ณ วนัที่ท ำรำยกำรปรบัโครงสรำ้ง กบั (2) รำคำทุนของเงนิลงทุนใน BBE และ BBF โดยในกำร
จดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน บรษิทัฯ มสีมมตฐิำนวำ่กลุม่บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัจำกกำรซื้อหุน้สำมญัของ BBF มลูค่ำ 209.92 ลำ้นบำทในปี 2558 และรบัรูส้ว่นต ่ำกว่ำทุน
จำกกำรซือ้หุน้สำมญัของ BBE มลูค่ำ 19.12 ลำ้นบำท ในปี 2559 โดยสว่นต ่ำกวำ่ทุนน้ีไดร้วมอยูใ่นมลูค่ำของสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ขำ้งตน้แลว้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เท่ำกบั 4,900.52 ลำ้นบำท 
และ 4,817. 08 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 83.44 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 1.7 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) 
กำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 410.03 ลำ้นบำท (2) กำรรบัรูส้ว่นต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั เพิม่ขึน้ 19.12 ลำ้นบำท ในปี 2559 จำกกำรซือ้หุน้สำมญัใน BBE จำก BCP ภำยหลงักำร
จดัตัง้ BBE ในปี 2559 สทุธกิบั (3) ก ำไรส ำหรบัปี 318.9 ลำ้นบำท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 4,817.08 ลำ้นบำท 
และ 4,912.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 94.98 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.0 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไร
สะสมทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 สทุธกิบัเงนิปันผลจำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561 เท่ำกบั 4,912.06 ล้ำน
บำท และ 5,133.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 221.84 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสม
ทีเ่พิม่จำกผลกำรด ำเนินงำนของงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561  
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16.3.3 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

ตำรำงสรุปขอ้มลูงบกระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัฯ 

งบกระแสเงินสด ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

ข้อมลูทางการ
เงินรวมเสมือน
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวด 

หกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

งบการเงิน 
ระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหก
เดือนส้ินสดุ  
วนัท่ี 30 
มิถนุายน 

2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 525.14 627.98 476.52 462.75 

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน (547.71) 112.43 (145.54) (426.78) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

(22.57) 740.41 330.98 35.98 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (214.15) (356.41) (217.73) (97.00) 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (173.47) (472.16) (214.37) (32.99) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (410.19) (88.16) (101.12) (94.01) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 705.33 295.15 295.15 206.98 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม/ 
30 มิถนุายน 

295.15 206.98 194.03 112.97 

16.3.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ด ำเนินงำนเท่ำกบั 22.57 ล้ำนบำท และกระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั 740.41 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนเทำ่กบั 330.98 ลำ้นบำท และ 35.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน ก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำนเท่ำกบั 525.14 ลำ้นบำท โดยหลกัเป็นผลมำจำกก ำไรส ำหรบัปีจ ำนวน 
318.89 ล้ำนบำท และกำรบวกกลบัค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 205.72 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงนิ 77.09 
ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำนจ ำนวน 
547.71 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำ 114.11 ล้ำนบำท กำรเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีอื่น 
243.83 ล้ำนบำท กำรเพิม่ขึน้ของสนิค้ำคงเหลอื 114.33 ล้ำนบำท สุทธกิบักำรลดลงของเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 135.31 ล้ำน
บำท สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำนเทำ่กบั 22.57 ลำ้นบำท 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน ก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน  627.98 ลำ้นบำท โดยหลกัเป็นผลมำจำกก ำไรส ำหรบัปีจ ำนวน 266.26 
ลำ้นบำท และกำรบวกกลบัค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 304.96 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 123.14 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 112.43 ลำ้นบำท 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของลูกหน้ีกำรค้ำ 91.83 ลำ้นบำท กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 132.74 ลำ้นบำท 
สุทธกิบักำรเพิม่ขึน้ของสนิค้ำคงเหลอื 63.06 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรม
ด ำเนินงำนเทำ่กบั 740.41 ลำ้นบำท 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด ำเนินงำน 462.75 ล้ำนบำท โดยหลกัเป็นผลมำจำกก ำไรส ำหรบังวด
จ ำนวน   221.84 ลำ้นบำท และกำรบวกกลบัค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 167.86 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
52.02 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ี กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน
จ ำนวน 426.78 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอื 532.57 ลำ้นบำท และกำรลดลงของ
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 129.42 ล้ำนบำท สุทธิกบักำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหน้ีอื่น 171.22 ล้ำนบำท และกำรลดลงของลูกหน้ีอื่น 
133.83 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนเทำ่กบั 35.98 ลำ้นบำท 

16.3.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน
เท่ำกบั 214.15 ลำ้นบำท และ 356.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
กลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเทำ่กบั 217.73 ลำ้นบำท และ 97.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 
214.15 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลงทุนในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ของ BBE จำกกำรซื้อสนิทรพัยใ์นกำร
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสีมำ  และกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำน BBF2 ของ BBF จ ำนวนรวม 
1,341.93 ลำ้นบำท สุทธกิบัเงนิสดรบัคนืจำกเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและบุคคลอื่น 1,061.02 ลำ้น
บำท  

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 356.41 ลำ้น
บำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 388.42 ลำ้นบำท โดยหลกัประกอบดว้ย (1) เงนิ
ลงทุนก่อสรำ้งบ่อส ำรองน ้ำดบิของ BBE (2) กำรปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำนของ BBE (3) เงนิลงทุนเพิม่เตมิในอำคำร
ของโรงงำน BBF2 ของ BBF และ (4) เงนิลงทุนส ำหรบัปรบัปรุงพืน้ทีโ่รงงำนและส ำนักงำนของ KGI และเงนิลงทุนใน
อุปกรณ์ตกแต่งอำคำรส ำนักงำนของ BBGI สุทธกิบั (5) เงนิปันผลรบั และเงนิสดรบัจำกกำรขำยธุรกจิปุ๋ ยอนิทรยี์ของ 
KGI  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 
97.00 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลงทุนในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 137.55 ลำ้นบำท โดยหลกัประกอบดว้ย 
(1) เงนิลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำนของ BBE ตำมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ (2) เงนิลงทุนใน
อุปกรณ์ส ำนักงำนของบรษิทัฯ (3) เงนิลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน และกำรปรบัปรุงอำคำรโรงงำนและ
ส ำนกังำนของ KGI สทุธกิบั (4) เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่มของกลุม่บรษิทัฯ จ ำนวน 42.55 ลำ้นบำท 
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16.3.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำ
เงนิ 173.47 ล้ำนบำท และ 472.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 และ 2561 
กลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิเทำ่กบั 214.37 ลำ้นบำท และ 32.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 173.47 
ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผล 1,370.04 ลำ้นบำท และกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิ 200.00 ลำ้นบำท สุทธกิบัเงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,040.52 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนส ำหรบัซื้อสนิทรพัย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลของ BBE และเพื่อใช้เป็นเงนิทุนค่ำ
ก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 ของ BBF และเงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 388.00 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 472.16 
ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 493.27 ลำ้นบำท กำรจ่ำยเงนิปัน
ผล 171.32 ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงนิจ่ำย 117.15 ลำ้นบำท สุทธกิบัเงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 289.00 ลำ้นบำท 

ส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำ
เงนิ 32.99 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนด 273.13 
ลำ้นบำท ตน้ทุนทำงกำรเงนิจ่ำย 51.53 ลำ้นบำท สุทธกิบัเงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
31.67 ล้ำนบำท และเงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 260.00 ล้ำนบำทจำก BBGI KGI และ BBE 
โดยสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรด ำเนินงำน  

16.3.4 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคญั หำกไม่ได้มกีำรระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น จะค ำนวณตำมสูตรค ำนวณ
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสำหกรรมและบรกิำร ตำมคู่มอืจดัท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล แบบ 56-1 
และ 69-1 ซึง่จดัท ำโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. 

16.3.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง  

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 1.32 เท่ำ 1.17 เท่ำ 0.94 เท่ำ และ 0.94 เท่ำ ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 อตัรำสว่นสภำพคล่องลดลง
จำก 1.32 เท่ำ ในปี 2558 เป็น 1.17 เท่ำ ในปี 2559 มสีำเหตุหลกัมำจำกหน้ีสนิหมุนเวยีนลดลงในสดัส่วนที่ต ่ำกว่ำ
สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีล่ดลง ทัง้น้ี สนิทรพัยห์มนุเวยีนลดลง มสีำเหตุหลกัมำจำกกลุม่บรษิทัฯ ทยอยไดร้บัช ำระคนืเงนิให้
กูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบุคคลอื่น และเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง จำกกำรช ำระทุนจด
ทะเบยีนใน BBE รวมถงึกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 ในขณะทีห่น้ีสนิหมุนเวยีนลดลงเน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ ช ำระเงนิปัน
ผลคำ้งจำ่ย  
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ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 อตัรำสว่นสภำพคล่องลดลง
จำก 1.17 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 0.94 เท่ำ ในปี 2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกสนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลง ในขณะที่หน้ีสนิ
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ ทัง้น้ีสนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลงเน่ืองจำก (1) ลกูหนี้กำรคำ้ลดลง และ (2) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนดเวลำ ในขณะที่
หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึ้นจำกเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึ้น เพื่อน ำมำใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำร
ด ำเนินธุรกจิ 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 อตัรำสว่นสภำพ
คล่อง เท่ำกบั 0.94 เท่ำ ส ำหรบัทัง้สองงวดดงักล่ำว ทัง้น้ี มสีำเหตุหลกัมำจำกหน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึ้น โดยหลกัมำจำก
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ และเจำ้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ 

(2) Cash cycle 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ ม ีCash cycle เท่ำกบั 7.61 วนั 14.77 วนั 17.24 วนั และ 18.65 วนั ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 Cash cycle เพิม่ขึ้นจำก 
7.61 วนั เป็น 14.77 วนั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำช ำระหน้ีลดลงจำก 25.58 วนั เป็น 17.77 วนั เน่ืองจำก
ระยะเวลำช ำระหน้ีของ BBE ที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ในเดอืนตุลำคม 2559 โดย BBE มกีำรซื้อมนัส ำปะหลงัซึ่ง
เป็นวตัถุดบิหลกัในกำรผลติเป็นเงนิสด ทัง้น้ี กำรซือ้เงนิสดดงักล่ำวเป็นแนวปฏบิตัทิัว่ไปของอุตสำหกรรมมนัส ำปะหลงั  
ในขณะทีร่ะยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ และ ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญั  

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 Cash cycle เพิม่ขึ้นจำก 
14.77 วนั เป็น 17.24 วนั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่เพิม่ขึน้จำก 10.35 วนั เป็น 12.64 วนั โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรส ำรองเอทำนอลเกรดเชื้อเพลงิ ซึ่งแปรผนัตำมปรมิำณขำยเอทำนอล
เกรดเชื้อเพลงิของ BBE ที่เพิม่ขึน้จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี และกำรเพิม่ขึน้ของเอทำนอลเกรด ENA 
เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ ผลติเอทำนอลเกรด ENA เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ ในขณะทีร่ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ย
และระยะเวลำช ำระหน้ีไมม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญั 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทียบกบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 Cash cycle 
เพิม่ขึน้จำก 17.24 วนั เป็น 18.65 วนั เน่ืองจำก ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่เพิม่ขึน้จำก 12.64 วนั เป็น 15.76 วนั โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกสนิคำ้คงเหลอืเฉลี่ยเพิม่ขึน้จำกกำรส ำรองเอทำนอลเพื่อรองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ ในขณะที่
ต้นทุนขำยปรบัปรุงเป็นต้นเลขเต็มปี (Annualized) เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่มนีัยส ำคญั ในขณะที่ ระยะเวลำช ำระหน้ี
เพิม่ขึน้จำก 16.57 วนัเป็น 16.64 วนั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำช ำระหน้ีของ KGI เพิม่ขึน้ ตำมเจำ้หน้ีกำรคำ้
ของ KGI ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรซื้อกำกน ้ำตำลในช่วงเปิดฤดูหบีออ้ย และระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ลดลงจำก 21.16 วนั เป็น 
19.53 วนั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลีย่ของ BBF ลดลงเน่ืองจำกลกูหน้ีกำรคำ้เฉลีย่ของ BBF 
ลดลงในสดัสว่นทีส่งูกว่ำกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำย (ปรบัปรุงเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized)) เน่ืองจำก BBF มี
กำรรบัเงนิมดัจ ำคำ่สนิคำ้ลว่งหน้ำบำงสว่นจำกลกูคำ้ จงึมกีำรบนัทกึลกูหนี้กำรคำ้ลดลง  
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16.3.4.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

(1) อตัราก าไรสทุธิ 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสทุธ ิรอ้ยละ 9.08 รอ้ยละ 3.47 รอ้ยละ 2.71 และรอ้ยละ 4.41 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 อตัรำก ำไรสุทธลิดลง จำก
รอ้ยละ 9.08 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 3.47 ในปี 2559 สอดคลอ้งกบักำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลของ KGI และธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของ BBF และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 
เน่ืองจำก (1) BBF อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 จงึมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำดำ้นวศิวกรและคำ่ใชจ้ำ่ยสญัญำบรหิำร
เพิม่ขึ้น และกำรรบัรู้ค่ำเสื่อมรำคำของโรงงำนผลิตไบโอดเีซลบำงส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร เน่ืองจำกมบีำง
ช่วงเวลำทีโ่รงงำนผลติไบโอดเีซลด ำเนินกำรไม่เตม็ก ำลงักำรผลติ (2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึ้นของ BBE จำก
กำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยร์ะหวำ่งปี 2559 และ (3) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ของ KGI จำกกำรเตรยีมควำม
พรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 อตัรำก ำไรสุทธลิดลงจำก
รอ้ยละ 3.47 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 2.71 ในปี 2560 สอดคลอ้งกบั (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจำกกำรลดลงของอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลของ KGI และธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของ BBF สทุธกิบักำร
เพิม่ขึ้นของอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลของ BBE (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของกลุ่ม  
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรควบบรษิทัระหว่ำง BBH และ KSLGI และค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ของ BBE จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี และ (3) ตน้ทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกกำร
รบัรูด้อกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ BBF เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 เตม็ปี 
และดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำรของ BBF และ 
KGI 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 อตัรำก ำไรสุทธิ
เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 2.71 เป็น 4.41 สอดคลอ้งกบั (1) อตัรำก ำไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้
ของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลและธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ (2) สดัสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ขำยและบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง และ (3) ต้นทุนทำงกำรเงนิที่ลดลง เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ KGI BBE และ BBF ตำมก ำหนด 
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(2) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุ้นค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ หำรด้วยส่วนของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัใหญ่เฉลี่ย โดยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 
มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น รอ้ยละ 13.58 รอ้ยละ 6.10 รอ้ยละ 5.24 และรอ้ยละ 7.75 
ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 อตัรำผลตอบแทนผู้ถอืหุน้
ลดลงจำกรอ้ยละ 13.58 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 6.10 ในปี 2559 เน่ืองจำกกำรลดลงของก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
ถงึแมส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่จะลดลงจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และกำรรบัรูส้ว่นต ่ำกวำ่
ทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัจำกกำรซือ้หุน้สำมญัของ BBE ในปี 2559 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 อตัรำผลตอบแทนผู้ถอืหุน้
ลดลง จำกรอ้ยละ 6.10 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 5.24 ในปี 2560 เน่ืองจำกกำรลดลงของก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
และกำรเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ในปี 2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้น้อย
กวำ่ก ำไรส ำหรบัปี 2560  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 อัตรำ
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 5.24 เป็นรอ้ยละ 7.75 เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
ปรบัปรงุเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) ในสดัสว่นทีม่ำกกวำ่กำรเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่เฉลีย่  

16.3.4.3 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

(1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 กลุ่ม
บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.82 เท่ำ 0.87 เท่ำ 0.80 เท่ำ และ 0.78 ตำมล ำดบั และอตัรำสว่นหนี้สนิ
ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.44 เท่ำ 0.70 เท่ำ 0.65 เท่ำ และ 0.63 เท่ำ ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำก 0.82 เท่ำ ในปี 2558 เป็น 0.87 เท่ำ ในปี 2559 และอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้เพิม่ขึน้จำก 0.44 เท่ำ ในปี 2558 เป็น 0.70 เท่ำ ในปี 2559 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรเพิม่ขึน้
ของหน้ีสนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ จำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นเงนิทุนในกำรซือ้สนิทรพัยใ์นกำร
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลของ BBE จำกสมีำ และเป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 ของ BBF 
และ (2) กำรลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้จำกกำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ลดลงจำก 0.87 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 0.80 เท่ำ ในปี 2560 และอตัรำสว่นหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้เพิม่ขึน้จำก 0.70 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 0.65 เท่ำ ในปี 2560 ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรลดลง
ของหน้ีสนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัฯ ช ำระคำ่ก่อสรำ้งและคนืเงนิประกนัผลงำนใหแ้ก่ผูร้บัเหมำส ำหรบั
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โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 ของ BBF และช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตำมก ำหนด และ (2) กำร
เพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ จำกกำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้น้อยกวำ่ก ำไรส ำหรบัปี 2560 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 อตัรำสว่นหน้ีสนิ
ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจำก 0.80 เท่ำ เป็น 0.78 เท่ำ และอตัรำสว่นหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง
จำก 0.65 เท่ำ เป็น 0.63 เท่ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้จำกผลกำรด ำเนินกำรของงวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 ในสดัสว่นทีม่ำกกวำ่กำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมของกลุม่บรษิทัฯ   

(2) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุม่บรษิทัฯ มี
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ 1.10 เท่ำ 7.41 เท่ำ และ 2.30 เท่ำ ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 อตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ช ำระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ จำก 1.10 เท่ำ ในปี 2559 เป็น 7.41 เท่ำ ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน ถงึแมว้่ำดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้จำก
กำรรบัรูด้อกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของ BBF เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโรงงำน BBF2 เตม็ปี
ในปี 2560 และดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำรของ 
BBF และ KGI 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เทียบกบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 อตัรำส่วน
ควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ยลดลง จำก 7.41 เท่ำ เป็น 2.30 เท่ำ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกระแสเงินสดในกำร
ด ำเนินงำนลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ 

(3) อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำจ่ำยเงนิปันผลรอ้ยละ 154.64 รอ้ยละ 
128.58 และรอ้ยละ 47.44 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไมม่กีำรจ่ำยเงนิ
ปันผล 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล
ลดลงจำกรอ้ยละ 154.64 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 128.58 ในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงจำก 1,106.24 ลำ้นบำทในปี 2558 เป็น 410.03 ลำ้นบำทในปี 2559 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 เทยีบกบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล
ลดลงจำกรอ้ยละ 128.58 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 47.44 ในปี 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงจำก 410.03 ลำ้นบำทในปี 2559 เป็น 126.31 ลำ้นบำทในปี 2560  
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16.4 ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 
ปัจจยัและอทิธพิลทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิในอนำคตของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจำก

ปัจจยัทีไ่ดก้ลำ่วไวแ้ลว้ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 3 ปัจจยัควำมเสีย่ง มดีงัน้ี 

16.4.1 การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนในครัง้น้ี จ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิ 216,600,000 หุน้ 
จำกเดมิ 506,400,000 หุน้ รวมเป็นไมเ่กนิ 723,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 5.00 บำท หรอืคดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 
30.0 ของทุนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนในครัง้น้ี ซึ่งจะมผีลท ำใหอ้ตัรำสว่นต่ำงๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบ
กบัสดัส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงในอนำคต เน่ืองจำกสว่นของผูถ้อืหุน้และจ ำนวนหุน้ที่ใช้เป็น
ฐำนในกำรค ำนวณเพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เชน่ ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (Earnings per Share) อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้  

ตำรำงแสดงก ำไรสทุธติ่อหุน้ และก ำไรสทุธติ่อหุน้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

  ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน
ส าหรบัปีส้ินสดุ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

ก ำไรส ำหรบัปี/งวด ลำ้นบำท 266.26 221.84 

ก ำไรส ำหรบัปี/งวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ลำ้นบำท 239.75 183.25 

ก ำไรสทุธติ่อหุน้ บำท 0.947(1) 0.362(2) 

ก ำไรสทุธติ่อหุน้ หลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ 
ประชำชนเป็นครัง้แรก(3) 

บำท 0.332 0.253 

หมำยเหตุ: (1) ก ำไรสทุธติ่อหุน้ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรบัปี/
งวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ในปี/งวดดงักล่ำว จ ำนวน 253,200,000 หุน้ 

 (2) ก ำไรสุทธติ่อหุน้ตำมงบกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 ค ำนวณจำกก ำไร
ส ำหรับปี/งวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วในปี /งวดดังกล่ำว จ ำนวน 
506,400,000 หุน้ 

 (3)  ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรบัปี/งวด ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่
ประชำชนในครัง้นี้ จ ำนวนรวมไมเ่กนิ 723,000,000 หุน้ 

หำกพจิำรณำผลกระทบดงักล่ำวจำกขอ้มลูในอดตี ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปีเท่ำกบั 266.26 ลำ้นบำท ก ำไรส ำหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 239.75 
ลำ้นบำท ก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.947 บำทต่อหุน้ และส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 กลุ่มบรษิทั
ฯ มกี ำไรส ำหรบังวดเท่ำกบั 221.84 ลำ้นบำท ก ำไรส ำหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 183.25 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิ
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ต่อหุน้เท่ำกบั 0.362 บำท1 แต่หำกจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็นไม่เกนิ 723,000,000 หุน้ ก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 จะลดลงเหลอื 0.332 บำทต่อหุน้ และ 
0.253 บำทต่อหุ้น ตำมล ำดบั หำกกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้และก ำไรสุทธิ ในอตัรำเติบโตที่สูงกว่ำกำร
เพิ่มขึ้นของจ ำนวนหุ้นสำมญัของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ในกำรเสนอขำยหุ้นและน ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ครัง้น้ี กลุม่บรษิทัฯ เชื่อวำ่ในระยะยำวกลุม่บรษิทัฯ จะไดร้บัประโยชน์จำกกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำย
หุน้แก่ประชำชนไปขยำยธุรกจิ นอกจำกน้ี กำรที่บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำให้กลุ่มบรษิทัฯ มี
ควำมคลอ่งตวัในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุน มภีำพพจน์ทีด่ ีและมคีวำมน่ำเชื่อถอื ทีจ่ะเป็นสว่นสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกจิ
มคีวำมคล่องตวัมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ จะมรีำยได้และก ำไรสุทธทิี่เพิม่สูงขึ้น ชดเชยกบัผลกระทบจำก
จ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวได ้

16.4.2 ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบและราคาขายผลิตภณัฑ ์

ต้นทุนวตัถุดบิส ำคญัในกำรผลิตของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กำกน ้ำตำล มนัส ำปะหลงัประเภทมนัส ำปะหลงัสด
และมนัส ำปะหลงัเสน้ ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.4 ถงึรอ้ยละ 75.8 ของต้นทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำ
นอล  ส ำหรบัปี 2558-2560 และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 68.5 ถงึรอ้ยละ 73.6 ของตน้ทุนขำยของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
เอทำนอลส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2561 และน ้ำมนัปำลม์ดบิ (CPO) กรดไขมนัจำกกำรกลัน่น ้ำมนั
ปำลม์ (PFAD) และไขปำลม์สเตยีรนิ (RPS) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88.1 ถงึรอ้ยละ 90.3 ของตน้ทุนขำยไบโอดเีซลที่
กลุ่มบรษิทัฯ ผลติเอง ส ำหรบัปี 2558-2560 และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84.8 ถงึรอ้ยละ 89.0 ของตน้ทุนขำยไบโอดเีซล
ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผลติเอง ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 ทัง้น้ี ตน้ทุนวตัถุดบิยงัเป็นปัจจยัส ำคญัใน
กำรก ำหนดรำคำขำยเอทำนอลและไบโอดเีซล ดงันัน้ กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวตัถุดบิอย่ำงมนีัยส ำคญัอำจส่งผล
กระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อต้นทุนกำรผลติ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรด ำเนินธุรกจิ โอกำสทำงธุรกจิ 
ฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม บรษิทัฯ  

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนตดิตำมปรมิำณผลผลติกำกน ้ำตำล มนัส ำปะหลงั และน ้ำมนัปำลม์ดบิ 
และสถำนกำรณ์ของวตัถุดบิหลกัในกำรผลติทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศอยำ่งใกลช้ดิ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่ำกลุ่มบรษิทัฯ 
สำมำรถจดัหำวตัถุดบิในกำรผลติไดใ้นรำคำทีเ่หมำะสมและปรมิำณทีเ่พยีงพอ  

16.4.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครฐั 

กลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิชวีภำพ (Biofuel) โดย ณ ปัจจุบนั ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 
คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลและไบโอดเีซล ซึง่ไดร้บักำรสง่เสรมิจำกภำครฐัดงัต่อไปนี้ 

อุปสงค์ของเอทำนอลไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำกกำรส่งเสรมิของภำครฐัผ่ำนกำรปรบัเพิม่/ ลดอตัรำส่งเงนิเขำ้
กองทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิของน ้ำมนัเบนซนิและน ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์เพื่อรกัษำระดบัสว่นต่ำงรำคำระหว่ำงน ้ำมนัเบนซนิกบั
น ้ำมนัแก๊สโซฮอลล ์เพือ่จงูใจใหม้กีำรใชเ้อทำนอลมำกขึน้ โดยพจิำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เชน่ สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัใน
ตลำดโลก และตน้ทุนกำรผลติเอทำนอล เป็นตน้ 

                                                
1 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้หลงัปรบัมลูคำ่ทีต่รำไวต้่อหุน้ 

506,400,000 หุน้ 
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ส ำหรบัธุรกจิไบโอดเีซล อุปสงคข์องไบโอดเีซลจะแปรผนัตำมอตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้องไบโอดเีซลในน ้ำมนั
ดเีซลหมุนเรว็ตำมทีก่ ำหนดภำยใตป้ระกำศของกรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน เรื่องก ำหนดลกัษณะและคุณภำพ
ของน ้ำมนัดเีซล ณ ปัจจุบนั กรมธุรกจิพลงังำนไดก้ ำหนดอตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลที่รอ้ยละ 6.5 
และอตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้สงูสุดของไบโอดเีซลทีร่อ้ยละ 7.0 อย่ำงไรกด็ ีกรมธุรกจิพลงังำนอำจปรบัอตัรำกำรผสม
บงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลในน ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ โดยพจิำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ปรมิำณน ้ำมนัปำลม์ดบิซึ่ง
เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติไบโอดเีซล ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัปำลม์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทัง้อุตสำหกรรมอำหำร และ
อุตสำหกรรมพลงังำน และคุณลกัษณะของเครื่องยนต์ดเีซลว่ำสำมำรถใชน้ ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ที่มสี่วนผสมดงักล่ำวได้
หรอืไม่ เป็นต้น โดยจำกประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่องก ำหนดลกัษณะและคุณภำพของน ้ำมนัดีเซล ในปี 2558 
ภำครฐัมกีำรปรบัเพิม่อตัรำกำรผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลเพื่อบรหิำรปรมิำณน ้ำมนัปำล์มดบิในประเทศ 
ต่อมำในปี 2559 รฐับำลไดป้รบัลดอตัรำกำรผสมบงัคบัใชข้ ัน้ต ่ำสุดของไบโอดเีซลในน ้ำมนัดเีซลตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 
2559 เป็นต้นมำ โดยปรบัลดลงจำกรอ้ยละ 6.5 เป็นรอ้ยละ 5.0 และเป็นรอ้ยละ 3.0 เน่ืองจำกปรมิำณผลผลติน ้ำมนั
ปำล์มดบิที่ลดลงในปี 2559 ก่อนที่จะปรบัเพิม่กลบัเป็นรอ้ยละ 5.0 ในเดอืนพฤศจกิำยน 2559 และรอ้ยละ 6.5 เดอืน
พฤษภำคม 2560 เน่ืองจำกปรมิำณผลผลติน ้ำมนัปำลม์ดบิเพิม่ขึน้ 

อย่ำงไรก็ด ีกลุ่มบรษิทัฯ มบีุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝ่ำยพฒันำธุรกจิท ำหน้ำที่
ศกึษำ ตดิตำมขำ่วนโยบำยของภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนกำรรองรบักำรเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้ำ และน ำข้อมูลดงักล่ำวมำใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรจดัท ำแผนธุรกจิในอนำคตของกลุ่มบรษิทัฯ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีำรศกึษำขอ้มูลและพจิำรณำควำม
เป็นไปไดใ้นกำรลงทุนธุรกจิผลติภณัฑช์วีภำพใหม่ๆ  เพือ่กระจำยควำมเสีย่งดงักล่ำวอกีดว้ย 

 


