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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที ่1/2564) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้นในไตรมาสที่ 1/2564 จํานวน 683.04 ลานบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 56.95 ลานบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 7.52 และรอยละ 31.93 ตามลําดับ คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.06 บาท 

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทําใหปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 21.14 และกากน้ําตาลซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.77 สาเหตุที่ทําใหวัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องจากภัยแลงทําใหปริมาณออยที่เขาหีบ

ลดลง 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 683.03 100.00 738.06 99.92 (55.03) (7.46) 

รายไดอ่ืน - - 0.54 0.07 (0.54) (100.00) 

รายไดทางการเงิน 0.01 - 0.02 0.01 (0.01) (50.00) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 683.04 100.00 738.62 100.00 (55.58) (7.52) 
 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 683.04 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

55.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.52 เนื่องจาก 

(1) รายไดจากการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 55.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

7.46 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 21.14  

(2) รายไดอ่ืนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากในไตรมาส

ที่ 1/2563 มีรายไดจากการขาย Fusel Oil แตไมมีรายไดดังกลาวในไตรมาสที่ 1/2564 

(3) รายไดทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 
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คาใชจาย 

คาใชจาย 
ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 589.76 86.34 621.40 84.19 (31.64) (5.09) 

คาใชจายขายและบริหาร 20.83 3.05 19.39 2.63 1.44 7.43 

คาใชจายทางการเงนิ 8.88 1.30 12.24 1.66 (3.36) (27.45) 

คาภาษีเงินได 6.62 0.97 1.93 0.26 4.69 243.01 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 626.09 91.66 654.96 88.74 (28.87) (4.41) 
 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 626.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

28.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.41 เนื่องจาก 

(1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 31.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.09 

เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 21.14 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

 (2) คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.43 

เนื่องจากคาขนสงเอทานอลเพ่ิมข้ึน ตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทีป่รับสูงข้ึน 

(3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 3.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.45 

เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และ  

(4) คาภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 243.01 

เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 สิ้นสุดการไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตวันที่ 2 

เมษายน 2563  

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ไตรมาสที ่1/2564 ไตรมาสที ่1/2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 683.03 100.00 738.06 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 589.76 86.34 621.40 84.19 

กําไรขั้นตน 93.27 13.66 116.66 15.81 
 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสท่ี 1/2564 ทั้งสิ้น 93.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.66 ของรายได

จากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 116.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.81 ของ

รายไดจากการขาย เนื่องจากราคากากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 23.77 และปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 21.14 
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กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ไตรมาสที ่

1/2564 

ไตรมาสที่ 

1/2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 56.95 83.66 (26.71) (31.93) 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.06 0.08 (0.02) (25.00) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 56.95 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

26.71 ลานบาท คดิเปนรอยละ 31.93 และมีกําไรสุทธิหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากจากงวดเดียวกันของปกอนหุน

ละ 0.02 บาท คิดเปนรอยละ 25 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว  

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น)    

ในไตรมาสที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 114.49 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 27.10 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 19.14 โดยมี EBITDA MARGIN ลดลงจากรอยละ 19.17 ในงวดเดียวกันของปกอนมาเปนรอยละ 16.76 

ในไตรมาสท่ี 1/2564 นี้  

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2564 ลดลงจากรอยละ 11.33 

ในงวดเดียวกันของปกอนมาเปนรอยละ 8.34 ในไตรมาสท่ี 1/2564 นี้ 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 3.76 

ณ วันสิ้นป 2563 มาเปนรอยละ 2.38 ณ วันสิ้นไตรมาสท่ี 1/2564  

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

1.87 ณ วันสิ้นป 2563 มาเปนรอยละ 1.23 ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 1/2564 และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากรอยละ 8.78 ณ วันสิ้นป 2563 มาเปนรอยละ 7.85 ณ วันสิ้น

ไตรมาสท่ี 1/2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

มนีาคม 2564 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,717.57 

1,861.93 

1,855.64 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

359.60 

302.65 

56.95 

10.71 

19.41 

3.17 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.86 1.80 0.06 3.33 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 359.60 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.71 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 377.74 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 71.68 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 4.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.08 (ข) ลูกหนี้

การคาและลูกหนีอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 95.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.56 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบ

กากน้ําตาลเพ่ิมขึ้น 233.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 187.69 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น 47.28 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.10 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 5.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

35.37 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 18.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.64 เนื่องจาก

มี (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 1.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.80 (ข) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณลดลง 

16.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.60 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 1.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.95 และ 

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 1.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.85 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 302.65 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 19.41 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 39.56 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 31.68 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 346.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.19 และ (ค) หนี้สินอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเปน

หนี้สินตามสัญญาเชาลดลง 4.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.43  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 

ทั้งสิ้น 56.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.17 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 

1.86 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธจิากการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2564 นี ้
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กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที ่1/2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (323.65) 104.18 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (25.88) (36.30) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 344.74 (65.50) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (4.79) 2.38 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 21.71 27.82 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1/2564 ทั้งสิ้น 323.65 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 63.57 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสดเชน คาเสื่อม

ราคา ฯ 51.22 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ เงินจาย

ลวงหนาคาซื้อสินคา ฯ เพ่ิมขึ้น 382.55 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ฯ ลดลง 48.12 ลานบาท และ (จ) ดอกเบี้ยจาย 7.77 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสท่ี 1/2564 ทั้งสิ้น 25.88 ลานบาท เนื่องจากม ี

(ก) ตนทุนการปลูกตนไมเศรษฐกิจ 1.99 ลานบาท และ (ข) คาซื้อทรัพยสิน 23.89 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 344.74 ลานบาท เนื่องจากม ี

(ก) รับเงินกูยืมระยะสั้น 346.53 ลานบาท และ (ข) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 1.79 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทากับ 0.60 เทา และ 0.20 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแต 

บริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัท

น้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

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

31 มีนาคม 2564 เทากับ 1:1 เทา 
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(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสที่ 1/2564 เทากับ 29.38 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 

2563 จํานวน 15.55 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 33.38 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 

6.36 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 10.25 วัน เพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 4.70 วัน และ

มีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 14.25 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 4.49 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 

(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  

  บริษัทฯคาดการณวาในชวงป 2564 นี้ ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตจะยังมีแนวโนมขาดแคลน

จากสภาวะภัยแลงและมีราคาผันผวนตอเนื่องจากป 2563 เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลนั้น เปน

พืชผลทางการเกษตร ไมสามารถควบคุมไดและราคามักจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามกลไกความตองการของตลาด 

ดังนั้น บริษัทฯจึงหันมาปรับปรุงระบบการผลิตเอทานอลใหสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายมากข้ึน 

ขณะเดียวกันก็พยายามลดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงาน เนนการประหยัดพลังงานและผลิต

พลังงานข้ึนมาใชเอง เชน ผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชไบโอแกส เปนตน 

แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิต          

เอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีในป 2564 และสามารถ

จายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 
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