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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1/2562) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1/2562 อยูในเกณฑที่ดีมากเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง โดยมี

รายไดและกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 754.10 ลานบาท และ 181.46 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 24.28 และ 181.42 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 39.50 และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอนโดยเฉลี่ยรอยละ 27.41  

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2562 รวมทั้งสิ้น 754.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

147.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.28 เนื่องจาก 

(1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 753.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.91 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปกอน 147.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.27 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอล

เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 39.52 แตราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 10.91 

(2) มีรายไดอ่ืน 0.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.09 ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน

เล็กนอย 0.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38 เนื่องจากมรีายไดดอกเบี้ยรับเพ่ิมขึ้น 

 

รายละเอียด 

ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 753.41 99.91 606.28 99.92 147.13 24.27 

รายไดอ่ืน 0.69 0.09 0.50 0.08 0.19 38.00 

รวมรายไดทั้งสิ้น 754.10 100.00 606.78 100.00 147.32 24.28 

คาใชจาย 

บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 1/2562 รวมทั้งสิ้น 572.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอน 30.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.59 เนื่องจาก 
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(1)   ตนทุนขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 19.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.81 

เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 39.52 ตามที่ชี้แจง

ขางตนแลว  

(2)   คาใชจายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.52 

และคาเสียหายจากอุทกภัยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 

เนื่องจากในไตรมาสที่ 1/2561 มีการจายเงินชดเชยคาเสียหายใหผูที่ไดรับผลกระทบจากบอกักเก็บ

น้ํากากสาที่ชํารุดพังทลายอันเนื่องมาจากเกิดอุทกภัยในป 2560 

(3)   คาใชจายการเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 1.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.62 เนื่องจาก

การปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูตามนโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

(4)   คาภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 16.94 ลานบาท ตามผลกําไรที่เพ่ิมขึ้น 

รายละเอียด 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 528.53 70.15 509.12 83.97 19.41 3.81 

คาใชจายขายและบริหาร 16.62 2.21 21.45 3.54 (4.83) (22.52) 

คาเสียหายจากอุทกภัย - - 2.25 0.37 (2.25) (100.00) 

คาใชจายการเงิน 9.55 1.27 8.48 1.40 1.07 12.62 

คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 17.94 2.38 1.00 0.16 16.94 N/A 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 572.64 76.01 542.30 89.44 30.34 5.59 

 

กําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 224.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.85 ของ

รายไดจากการขาย เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 97.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.03 

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 39.52 

และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนโดยเฉลี่ยรอยละ 27.41 

รายละเอียด 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 753.41 100.00 606.28 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 528.53 70.15 509.12 83.97 

กําไรขั้นตน 224.88 29.85 97.16 16.03 
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กําไรสุทธิ 

  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 181.46 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

116.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 181.42 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.18 บาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

หุนละ 0.12 บาท คิดเปนรอยละ 200 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

รายละเอียด หนวยวัด 
ไตรมาสที่ 

1/2562 

ไตรมาสที่ 

1/2561 

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 181.46 64.48 116.98 181.42 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.18 0.06 0.12 200.00 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ     

คาเสื่อมสิ้น) ในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 249.27 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 136.70 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 121.44 และมี EBITDA MARGIN รอยละ 33.06 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 14.51  

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2562 รอยละ 24.06 เพ่ิมขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 13.43  

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสท่ี 1/2562 

รอยละ 22.08 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.77 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในไตรมาสที่ 

1/2562 รอยละ 11.09 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 2.18 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 

(RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2562 รอยละ 20.72 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที ่  

รอยละ 3.12 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2562 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,644.17 

1,690.50 

1,953.67 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

(128.10) 

(309.57) 

181.47 

(3.40) 

(15.48) 

10.24 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.95 1.77 0.18 10.17 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 



5 
 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลดลงจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 128.10 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.40 เนื่องจาก 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 139.56 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.82 ซึ่ง

ประกอบดวย (ก) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 14.90 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.40 (ข) 

สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพ่ิมข้ึน 120.90 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 85.38 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 0.39 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.21 (ง) เงินจาย

ลวงหนาคาซื้อสินคาซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลลดลง 273.71 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

50.21 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 1.26 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.44 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 11.46 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.41  

ซึ่งประกอบดวย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนเครื่องจักรโรงงานระเหยน้ํากากสา

เพ่ิมขึ้น 11.91 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.43 และ (ข) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.45 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 6.97 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลดลงจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 309.57 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 15.48 เนื่องจาก (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาล

เพ่ิมข้ึน 26.90 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.48 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งนํามาใชซื้อวัตถุดิบ

และใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาลดลง 341.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.93 และ (ค) 

หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาภาษีเงินไดคางจายเพ่ิมขึ้น 4.69 ลานบาท หรอืเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.05 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2561 

จํานวน 181.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.24 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพ่ิมข้ึนจากหุนละ 1.77 บาท เปนหุน

ละ 1.95 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธเิพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        หนวย : ลานบาท 

ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 402.06 (360.60) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (60.50) (106.02) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (341.95) 465.79 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (0.39) (0.83) 

เงินสดยกมาตนงวด 32.19 35.31 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 31.80 34.48 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาสที่  1/2562 จํานวน 402.06 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 199.40 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน 

คาเสื่อมราคา ฯลฯ จํานวน 50.00 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา ฯลฯ ลดลง 139.15 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ เพ่ิมข้ึน 23.54 ลาน

บาท และ (จ) มดีอกเบี้ยจาย 10.03 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 60.50 ลานบาท ประกอบดวย 

(ก) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา 48.09 ลานบาท และ (ข) รายการอ่ืน 12.41 ลานบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2562 จํานวน 341.95 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 379.55 ลานบาท (ข) เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 38.35 ลาน

บาท และ (ค) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 0.75 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2562 เพียง 0.87:1 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําจึงไมมีปญหาแตอยางใด 

(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK 

RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 0.78 เทา และ 0.29 เทา ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ํา

แตบริษัทฯยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายกอปรกับลูกหนี้การคาเปน

บริษัทน้ํามันขนาดใหญท่ีมีความมั่นคงทางการเงินสูงอีกทั้งมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อท่ีจะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุน

จากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสท่ี 1/2562 เพียง 22.11 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 

2561 จํานวน 2.84 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 32.60 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561

จํานวน 2.85 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ย 3.27 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 

0.07 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 13.76 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 

จํานวน 0.08 วัน  
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา 

2.50 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืม

เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืม

เงินที่ทําไวโดยไมมีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือหุน

ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือ

หุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคาร

ผูใหกูแตอยางใด  อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

โครงการลงทุนในอนาตค 

บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR 

BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2/2562 

ซึ่งเปนโครงการจัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 

90 เนื่องจากน้ําควบแนนจากกระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอล

ได และมพีลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําใหสามารถ

ประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 

เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯ มีรายไดและกําไรเพ่ิมมากขึ้นอีกดวย 

แนวโนมในอนาคต 

คาดวาราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลท่ีใชในการผลิตเอทานอลในป 2562 อยูในระดับต่ํา เปนไปตามทิศทาง

ราคาน้ําตาลในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกวาความตองการ กอปรกับปริมาณออยเขาหีบที่คาดวาจะมี

ปริมาณสูงใกลเคียงกับป 2561 คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 จะอยูในเกณฑที่ดีอยาง

ตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือใหมีผลการดําเนินงานที่ดีและเติบโตมากยิ่งข้ึน 
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