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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําป 2563) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มรีายไดทั้งสิ้นในป 2563 จํานวน 2,408.60 ลานบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 70.17 ลานบาท ลดลง

จากปกอนรอยละ 6.54 และรอยละ 86.34 ตามลําดับ คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท เนื่องจากสถานการณ

โควิด 19 ทําใหปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 10.80 และกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นรอยละ 

27.77 สาเหตทุี่ทําใหวัตถุดิบสูงข้ึนเนื่องจากภัยแลงทําใหปริมาณออยทีเ่ขาหีบลดลง 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,405.99 99.89 2,534.00 98.33 (128.01)    (5.05)   

รายไดอ่ืน 2.61 0.11 43.10 1.67 (40.49) (93.94) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,408.60 100.00 2,577.10 100.00 (168.50)  (6.54)  

บริษัทฯ มีรายไดในป 2563 ท้ังสิ้น 2,408.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 168.50 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 6.54 เนื่องจาก 

(1) รายไดจากการขายเอทานอลลดลงจากปกอน 128.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.05 เนื่องจาก

ปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 10.80  

(2) รายไดอื่นลดลงจากปกอน 40.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.94 เนื่องจากในป 2562 ไดรับเงิน

ชดเชยจากการประกันความเสียหายในเหตุการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนเมื่อป 2560 และการจําหนายทรัพยสินที่ตัด

บัญชีแตไมมีรายไดดงักลาวในป 2563 
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คาใชจาย 

คาใชจาย 
ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 282.24 14.67 

คาใชจายขายและบริหาร 85.64 3.56 86.23 3.40  (0.59) (0.68) 

คาใชจายทางการเงนิ 40.06 1.67 36.79 1.45 3.27 8.89 

คาภาษีเงินได 6.07 0.24 16.11 0.64 (10.04) (62.32) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,338.48 97.19 2,063.60 81.44 274.88 13.32 
 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2563 ทั้งสิ้น 2,338.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 274.88 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 13.32 เนื่องจาก 

(1) ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากปกอน 282.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.67 เนื่องจากราคา

โดยเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 27.77 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

 (2) คาใชจายขายและบริหารลดลงจากปกอนเพียงเล็กนอย 0.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.68 

(3) คาใชจายทางการเงินเพิ่มข้ึนจากปกอน 3.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.89 เนื่องจากเงินกูยืม

ระยะสั้นเพ่ือใชในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน และ  

(4) คาภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากปกอน 10.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.32 เนื่องจาก

โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนใน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม มี

กําหนด 3 ปนับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เปนตนไป  

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,405.99 100.00 2,534.00 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 

กําไรขั้นตน 199.28 8.28 609.53 24.05 
 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2563 ท้ังสิ้น 199.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดจากการ

ขาย ลดลงจากปกอนที่มีกําไรขั้นตน 609.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 ของรายไดจากการขาย เนื่องจาก

ราคากากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 27.77 และปริมาณการขายเอทานอล

ลดลงจากปกอนรอยละ 10.80 
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กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2563 ป 2562 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 70.17 513.62 (443.45) (86.34) 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.07 0.51 (0.44) (86.27) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2563 ทั้งสิ้น 70.17 ลานบาท ลดลงจากปกอน 443.45 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 86.34 และมีกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท ลดลงจากปกอนหุนละ 0.44 บาท คิดเปนรอยละ 86.27 ตามเหตุผล

ที่ชี้แจงขางตนแลว  

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น)    

ในป 2563 ทั้งสิ้น 292.57 ลานบาท ลดลงจากปกอน 441.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.12 โดยมี EBITDA 

MARGIN ลดลงจากรอยละ 28.47 ในป 2562 มาเปนรอยละ 12.15 ในป 2563  

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2563 ลดลงจากรอยละ 19.93 ในป 2562 

มาเปนรอยละ 2.91 ในป 2563   

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 27.70 

ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 3.76 ณ วันสิ้นป 2563  

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

12.99 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 1.87 ณ วันสิ้นป 2563 และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 

(RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากรอยละ 24.39 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 8.78 ณ วันสิ้นป

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

(778.66) 

(641.52) 

(137.14) 

(18.82) 

(29.15) 

(7.08) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.80 1.94 (0.14) (7.22) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
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สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 778.66 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.82 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 775.89 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 59.55 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 1.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.17 (ข) ลูกหนี้

การคาและลูกหนี้อ่ืนลดลง 21.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.60 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบ

กากน้ําตาลลดลง 299.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.66 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบลดลง 421.38 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.93 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 34.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.68 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 2.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.10 เนื่องจาก 

(ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 4.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 229.59 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 41.57 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.47 (ค) สิทธิการใชสินทรัพยเพ่ิมข้ึน 33.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 และ        

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.39 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 641.52 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 29.15 เนื่องจาก (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 36.16 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 22.46 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใช

ลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาลดลง 619.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.06 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่ง

สวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาเพ่ิมข้ึน 14.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.51  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 

ทั้งสิ้น 137.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.08 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.94 บาท เปนหุนละ 

1.80 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธลิดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ป 2563 ป 2562 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 991.33 419.63 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (159.27) (266.23) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (831.00) (160.15) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 1.06 (6.75) 

เงินสดยกมาตนงวด 25.44 32.19 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 26.50 25.44 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2563 ทั้งส้ิน 991.33 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) กําไร

กอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 76.24 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสดเชน คาเสื่อมราคา ฯลฯ 217.66 

ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อ

วัตถุดิบกากน้ําตาล ฯลฯ ลดลง 782.10 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 29.68 ลานบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.05 ลานบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจาย 40.87 ลาน

บาท และ (ช) รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 14.17 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2563 ทั้งสิ้น 159.27 ลานบาท เนื่องจากมี          

(ก) ตนทุนการปลูกตนไมเศรษฐกิจ 4.50 ลานบาท และ (ข) คาซื้อทรัพยสิน 154.77 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2563 ท้ังสิ้น 831 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) การชําระ

คืนเงินกูยืมระยะสั้น 475.97 ลานบาท (ข) การชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 144 ลานบาท (ค) จายเงินปนผล 

203.15 ลานบาท และ (ง) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 7.88 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 0.44 เทา และ 0.17 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแต

บริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัท

น้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 0.87:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2563 เทากับ 13.83 วัน ลดลงจากปกอน 6.74 วัน โดย

มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27.02 วัน ลดลงจากปกอน 3.51 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดย

เฉลี่ย 5.55 วัน ลดลงจากปกอน 2.02 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 18.74 วัน เพ่ิมขึ้น

จากปกอน 1.21 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 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะ

สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดยไม

มีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

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

ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย

ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ 

เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้งไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

แนวโนมในอนาคต 

ราคาน้ําตาลดิบและกากน้ําตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งสงผลให

ตนทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณออยเขาหีบคาดวาจะลดลง สาเหตุจาก

สถานการณภัยแลงในชวงตนฤดูกาลเพาะปลูก ในขณะที่ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกในป 2564 คาดวาจะปรับเพ่ิม 

จากการคาดการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

มีแนวโนมฟนตัวขึ้น ซึ่งคาดวาจะสงผลใหราคาจําหนายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีตามไปดวย  

ในขณะที่ความคืบหนาของโรงงานระบบระเหยน้ํากากสาขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

(EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH) คาดวาจะสามารถเดินเครื่องจักรและ

จําหนายเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 ซึ่งจะไดผลิตภัณฑพลอยไดเปนโพแทสเซียมฮิวเมท 

(POTASSIUM HUMATE) สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดและกําไรเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นยังอยูระหวางศึกษาการ

ขยายโอกาสทางธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการพ่ึงพิงรายไดหลักจากการจําหนาย

เอทานอล รวมกับการบูรณาการการใชทรัพยากรอยางคุมคาเพ่ือใหบริษัทฯมีการเติบโตอยางยั่งยืน  

แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิต          

เอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีในป 2564 และสามารถ

จายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 

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


