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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 2/2563) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯมรีายไดทั้งสิ้นในไตรมาสที่ 2/2563 และงวดหกเดือนแรกของป 2563 จํานวน 509.52 ลานบาท และ 

1,248.14 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 18.15 และ 9.33 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 25.02 และ 13.87 และมีกําไรสุทธิจํานวน 7.31 ลานบาท และ 

90.97 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 94.82 และ 71.79 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.01 

บาท และ 0.09 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 92.86 และ 71.88 เนื่องจากราคากากน้ําตาล

ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 32.22 และ 30.30 ตามลําดับ ซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยแลงทําใหปริมาณ

ออยที่เขาหีบลดลง และสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหความตองการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากการจํากัดการเดินทางติดตอกัน 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

509.04 

 

99.91 

 

620.52 

 

99.69 

 

(111.48) 

 

(17.97) รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 0.48 0.09 1.95 0.31 (1.47) (75.38) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 509.52 100.00 622.47 100.00 (112.95) (18.15) 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,247.10 

1.04 

 

99.92 

0.08 

 

1,373.93 

2.64 

 

99.81 

0.19 

 

(126.83) 

(1.60) 

 

(9.23) 

(60.61) 

รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 

รวมรายไดทั้งสิ้น 1,248.14 100.00 1,376.57 100.00 (128.43) (9.33) 
 

(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2563 ทั้งสิ้น 509.52 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

112.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.15 เนื่องจาก 

 (1.1) มรีายไดจากการขายเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 111.48 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.97 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

25.02 แตราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 7.57  
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(1.2) มรีายไดอื่นในไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.47 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 75.38 เนื่องจากมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินท่ีตัดบัญชีในไตรมาสที่ 2/2562 จํานวน 1.33 ลานบาท 

แตไมมีรายไดดงักลาวในไตรมาสที่ 2/2563 

(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดหกเดือนแรกของป 2563 ท้ังสิ้น 1,248.14 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 128.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.33 เนื่องจาก 

(2.1) มรีายไดจากการขายเอทานอลในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

126.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 13.87 แตราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.40  

(2.2) มีรายไดอื่นในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.60 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 60.61 เนื่องจากมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีในงวดหกเดือนแรกของป 2562 

จํานวน 1.33 ลานบาท แตไมมีรายไดดังกลาวในงวดหกเดือนแรกของป 2563 

คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

453.40 

 

89.07 

 

450.67 

 

72.63 

 

2.73 

 

0.61 ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบรหิาร 27.64 5.43 25.35 4.09 2.29 9.03 

คาใชจายการเงนิ 10.58 2.08 8.97 1.45 1.61 17.95 

คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.59 2.08 (3.59) (0.58) 14.18 (394.99) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 502.21 98.66 481.40 77.59 20.81 4.32 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,074.80 

 

86.18 

 

979.20 

 

71.27 

 

95.60 

 

9.76 ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบรหิาร 47.03 3.77 41.97 3.05 5.06 12.06 

คาใชจายการเงนิ 22.82 1.83 18.52 1.35 4.30 23.22 

คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 12.52 1.00 14.35 1.04 (1.83) (12.75) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 1,157.17 92.78 1,054.04 76.71 103.13 9.78 

 

(1) บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 2/2563 ทั้งสิ้น 502.21 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

20.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.32 เนื่องจาก 

(1.1)   ตนทุนขายเอทานอลในไตรมาสท่ี 2/2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.73 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 0.61 เนื่องจากราคาโดยเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของ   

ปกอนรอยละ 32.22 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว  

(1.2)   คาใชจายขายและบริหารในไตรมาสที่ 2/2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.29 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 9.03 เนื่องจากมีคาใชจายโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO 
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METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ที่อยูระหวางการทดลองเดินเครื่องจักร 

(COMMISSIONING) 

(1.3)   คาใชจายการเงินในไตรมาสที่ 2/2563 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.61 ลานบาท     

คิดเปนรอยละ 17.95 เนื่องจากมีเงนิกูยืมระยะสั้นเพ่ือใชในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น และมีเงินกูยืมระยะยาวเพ่ือ

ใชในโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT 

WASH 3,000 M3 PER DAY) บางสวน และ 

(1.4)   คาภาษีเงินไดนิติบุคคลในไตรมาสที่ 2/2563 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 14.18 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 394.99 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 หมดอายุการไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุน 

(2) บริษัทฯ มีคาใชจายในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 1,157.17 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน 103.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.78 เนื่องจาก 

(2.1) ตนทุนขายเอทานอลในงวดหกเดือนแรกของป 2563 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

95.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.76 เนื่องจากราคาโดยเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 30.30 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

 (2.2)  คาใชจายขายและบริหารในงวดหกเดือนแรกของป 2563 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

5.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.06 เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินงานของโรงงานระเหยน้ํากากสา 

(EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ท่ีอยูระหวาง

ทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) 

 (2.3)  คาใชจายการเงินในงวดหกเดือนแรกของป 2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.30 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.22 เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ือใชในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน และมีเงินกูยืม

ระยะยาวเพื่อใชในโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO 

METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) บางสวน และ  

 (2.4)  คาภาษีเงินไดนิติบุคคลในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.83 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.75 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม มีกําหนด 3 ปนับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เปนตนไป  

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

509.04 

 

100.00 

 

620.52 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 453.40 89.07 450.67 72.63 

กําไรขั้นตน 55.64 10.93 169.85 27.37 
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รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,247.10 

 

100.00 

 

1,373.93 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 1,074.80 86.18 979.20 71.27 

กําไรขั้นตน 172.30 13.82 394.73 28.73 
 

(1) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 2/2563 ทั้งสิ้น 55.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.93 ของรายได

จากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 169.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.37 ของ

รายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 25.02 และ

ราคาโดยเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 32.22 

(2) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 172.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.82 

ของรายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีกําไรขั้นตน 394.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

28.73 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

13.87 และราคาโดยเฉลี่ยของกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน    

รอยละ 30.30 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2563 ป 2562 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

ลานบาท 

 

7.31 

 

141.07 

 

(133.76) 

 

(94.82) กําไรสทุธิ 

กําไรสทุธิตอหุน บาทตอหุน 0.01 0.14 (0.13) (92.86) 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

ลานบาท 

บาทตอหุน 

 

90.97 

0.09 

 

322.53 

0.32 

 

(231.56) 

(0.23) 

 

(71.79) 

(71.88) 

กําไรสทุธิ 

กําไรสทุธิตอหุน 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

(1) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2563 ทั้งสิ้น 7.31 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

133.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.82 และมีกําไรสุทธิหุนละ 0.01 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหุนละ 

0.13 บาท คิดเปนรอยละ 92.86 ตามเหตุผลท่ีชี้แจงขางตนแลว 

(2) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 90.97 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป

กอน 231.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.79 และมีกําไรสุทธิหุนละ 0.09 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน

หุนละ 0.23 บาท คิดเปนรอยละ 71.88 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 
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ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคา

เสื่อมสิ้น) ในไตรมาสที่ 2/2563 ทั้งสิ้น 72.75 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 115.04 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 61.26 โดยมี EBITDA MARGIN ลดลงจากรอยละ 30.17 ในไตรมาสที่ 2/2562 มาเปนรอยละ 

14.28 ในไตรมาสท่ี 2/2563 และมี EBITDA ในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 214.34 ลานบาท ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอน 222.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.96 โดยมี EBITDA MARGIN ลดลงจากรอย

ละ 31.75 ในงวดหกเดือนแรกของป 2562 มาเปนรอยละ 17.17 ในงวดหกเดือนแรกของป 2563   

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากรอยละ 22.66 ในไตรมาสท่ี 2/2562

มาเปนรอยละ 1.43 ในไตรมาสที่ 2/2563 และมีอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 23.43 ในงวดหกเดือนแรกของ

ป 2562 มาเปนรอยละ 7.29 ในงวดหกเดือนแรกของป 2563  

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 

27.70 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 14.80 ในงวดหกเดือนแรกของป 2563  

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

12.99 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 7.10 ในงวดหกเดือนแรกของป 2563และมีอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากรอยละ 24.39 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 

16.28 ในงวดหกเดอืนแรกของป 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2563 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,803.67 

1,926.87 

1,876.80 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

(332.96) 

(273.93) 

(59.03) 

(8.05) 

(12.45) 

(3.05) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.88 1.94 (0.06) (3.09) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 332.96 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.05 เนื่องจาก 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 308.21 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.66 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 0.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.53 (ข) สินคา

คงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพ่ิมขึ้น 266.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.78 (ค) ลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อื่นลดลง 9.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.90 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบกากน้ําตาลลดลง 
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522.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.69 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 42.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

85.63 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 24.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.87 เนื่องจาก 

(ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 2.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.67 (ข) สิทธิการใชสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 28.55 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 (ค) ที่ดิน อาคารอุปกรณลดลง 54.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.94 และ       

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.96 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ท้ังสิ้น 273.93 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 12.45 เนื่องจาก (ก) หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

คางจายเพิ่มขึ้น 13.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.43 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปน      

คาวัตถุดิบลดลง 66.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.42 และ (ค) เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว       

ซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาลดลง 220.29 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 11.04  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 

ทั้งสิ้น 59.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.05 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.94 บาท เปนหุนละ 

1.88 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธลิดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        งวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) 

ป 2563 ป 2562 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 434.39 663.47 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (60.74) (151.60) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (373.26) (512.05) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 0.39 (0.18) 

เงินสดยกมาตนงวด 25.44 32.19 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 25.83 32.01 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 434.39 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 103.49 ลานบาท (ข) มีรายการท่ีไมกระทบเงินสด เชน      

คาเสื่อมราคา ฯลฯ 111.71 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคา

คงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบกากน้ําตาล ฯลฯ ลดลง 308.60 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอัน

ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ ลดลง 56.80 ลานบาท 
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(จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.04 ลานบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจาย 23.63 ลานบาท และ (ช) มีรายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 

9.02 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 60.74 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) คาซื้อตนกลาและตนทุนการปลูกตนไมเศรษฐกิจ 2.14 ลานบาท (ข) คาซื้อทรัพยสิน 58.55 

ลานบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอ่ืน 0.05 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในงวดหกเดือนแรกของป 2563 ทั้งสิ้น 373.26 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) การชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 148.38 ลานบาท (ข) การชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 72      

ลานบาท (ค) จายเงินปนผล 148.93 ลานบาท และ (ง) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 3.95 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 0.66 เทา และ 0.14 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแต

บริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัท

น้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อทีจ่ะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO)  ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 1.03 : 1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในงวดหกเดือนแรกของป 2563 เทากับ 22.43 วัน เพ่ิมขึ้น

จากวันสิ้นป 2562 จํานวน 1.86 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 27.97 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2562 

จํานวน 2.56 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 12.28 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2562 จํานวน 4.71 

วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 17.82 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2562 จํานวน 0.29 วัน  

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 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะ

สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดยไม

มีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 
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(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงนิ เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน

บริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมราคาน้ําตาลในประเทศและในตลาดโลกในป 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิต

ออยลดลงจากปกอนคอนขางมาก สาเหตุจากสถานการณภัยแลงทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตน้ําตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทฯ 

สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได กอปรกับโรงงานระบบระเหยนํ้ากากสา

ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH)     

ที่อยูระหวางการทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเปนโครงการจัดการนํ้าเสียจากกระบวนการ

ผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนซึ่งสามารถลดการใชนํ้าได

มากกวารอยละ 90 จากการนํานํ้าควบแนนที่ไดจากกระบวนการระเหยนํ้ากากสากลับมาใชในการผลิต        

เอทานอลและมีพลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําให

สามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปนโพแทสเซียมฮิวเมท 

(POTASSIUM HUMATE) ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหมีรายไดและกําไร

เพ่ิมมากข้ึนอีกดวย คาดวาจะมีรายไดเชิงพาณิชยในการจําหนายโพแทสเซียมฮิวเมทประมาณไตรมาสที่ 

4/2563 โดยบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจายเงิน

ปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 


