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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงนิประจําป 2564) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหความตองการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงยัง

สงผลกระทบตอราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 

28.05  โดยในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้น 2,207.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.72 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 8.33 และขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 58.42 ลานบาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท 

                            

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 99.97 2,405.99 99.89 (198.69)    (8.26)   

รายไดอ่ืน 0.63 0.03 2.66 0.11 (2.03) (76.32) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,207.93 100.00 2,408.65 100.00 (200.72)  (8.33)  
 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2564 ทั้งสิ้น 2,207.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.72 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 8.33 เนื่องจาก 

     (1) รายไดจากการจําหนายเอทานอลลดลงจากปกอน 198.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.26 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  และ 

 (2) รายไดอื่นลดลงจากปกอน 2.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.32 เนื่องจากรายไดจากการขาย 

Fusel Oil ลดลง และในป 2563 มีการจําหนายทรัพยสินและไดรับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายแตไมมี

รายไดดังกลาวในป 2564  
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คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 (64.22) (2.91) 

คาใชจายขายและบริหาร 102.05 4.62 85.64 3.56 16.41 19.16 

คาใชจายทางการเงนิ 36.78 1.67 40.06 1.67 (3.28) (8.19) 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (14.97) (0.67) 6.07 0.24 (21.04) (346.62) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,266.35 102.68 2,338.48 97.19 (72.13) (3.08) 
 

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2564 ทั้งสิ้น 2,266.35 ลานบาท ลดลงจากปกอน 72.13 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 3.08 เนื่องจาก 

     (1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 64.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.91 เนื่องจากปริมาณการ

จําหนายเอทานอลลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

     (2) คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากปกอน 16.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.16 เนื่องจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงตามไปดวย บริษัทฯ จึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 

ชั่วคราวทําใหคาใชจายในการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่เกิดขึ้นโอนมาเปนคาใชจายขายและบริหารที่

เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

     (3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากปกอน 3.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.19 เนื่องจากมีการจายคืน

เงินกูยืมระยะยาว และ  

     (4) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากปกอน 21.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 346.62 เนื่องจากมี

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 100.00 2,405.99 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 

กําไรขั้นตน 64.81 2.94 199.28 8.28 
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บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนในป 2564 ทั้งสิ้น 64.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.94 ของรายไดจากการขาย 

ลดลงจากปกอนที่มีกําไรข้ันตน 199.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคา

วัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 28.05 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2564 ป 2563 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ ลานบาท (58.42) 70.17 (128.59) (183.25) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.06) 0.07 (0.13) (185.71) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในป 2564 ท้ังสิ้น 58.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท และมีขาดทุน

สุทธิหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากจากปกอนหุนละ 0.13 บาท ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

3,398.24 

1,692.96 

1,705.28 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

40.27 

133.68 

(93.41) 

1.20 

8.57 

(5.19) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.71 1.80 (0.09) (5.00) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ท้ังสิ้น 40.27 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.20 เนื่องจาก 

(1)  สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากวันสิ้น

ป 2563 ท้ังสิ้น 109.64 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 

20.80 เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดเพิ่มขึ้น 10.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

38.64 (ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมข้ึน 18.83 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.51 (ค) สินคาคงเหลือ

ซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลลดลง 20 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 16.06 (ง) เงินจายลวงหนาคา

ซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน 105.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

58.39 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 

5.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.27 
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(2)  สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ท้ังสิ้น 69.37 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.45 

เนื่องจาก (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 5.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.26 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 

82.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.96 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 8.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.11 และ 

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 15.99 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 236.89 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 133.68 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 8.57 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ลดลง 151.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 

57.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.71 (ค) เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 355.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.25 

และ (ง) หนี้สินอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาลดลง 13.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.29  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 

93.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.19 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.71 บาท 

เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามทีช่ี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ป 2564 ป 2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (63.04) 991.33 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (88.12) (159.27) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 161.40 (831.00) 

เงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 10.24 1.06 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 36.74 26.50 
 

(1)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในป 2564 ทั้งสิ้น 63.04 ลานบาท เนื่องจาก (ก) มี

ขาดทุนกอนภาษีเงนิได 73.38 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา จํานวน 209.46 ลาน

บาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 105.25 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 62.91 ลานบาท (จ) ดอกเบ้ียรับ 0.04 ลานบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจาย 36.15 ลานบาท 

และ (ช) รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5.15 ลานบาท 
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(2)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2564 ท้ังสิ้น 88.12 ลานบาท เนื่องจาก (ก) 

ตนทุนการปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 5.12 ลานบาท และ (ข) ซื้อทรัพยสิน 83 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2564 ทั้งสิ้น 161.40 ลานบาท เน่ืองจาก (ก) ชําระ

คืนเงินกูยืมระยะสั้น 151.72 ลานบาท (ข) กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 499.37 ลานบาท (ค) ชําระคืนเงิน

กูยืมระยะยาว 144 ลานบาท (ง) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 7.67 ลานบาท และ (จ) จายเงนิปนผล 34.58 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 0.58 เทา และ 0.22 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแตบริษัทฯ 

ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาด

ใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน

สินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 0.99:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2564 เทากับ 18.54 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 

จํานวน 4.71 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 29.26 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 2.24 วัน มี

ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 2.60 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 2.95 วัน และมีระยะเวลา

ชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 13.32 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 5.42 วัน  

ภาระผูกพันดานหนี้สิน  

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

กวา 2.50 เทา และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะ

สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืม

เงินท่ีทําไว  อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนผันเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา 

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

หุนในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย

ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน

บริษัทฯ เปนตน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว 
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แนวโนมในอนาคต  

มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิต 2564/65 จะสูงกวาฤดูกาลผลิต 2563/64 คิดเปน

รอยละ 28.64 ซึ่งจะสงผลใหกากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดมีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย ในขณะท่ีแนวโนมผลผลิต

มันสําปะหลังจากการสํารวจของสมาคมการคามันสําปะหลังไทย คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 

2563/64 คิดเปนรอยละ 4.20 ซึ่งราคามันสําปะหลังโดยเฉพาะมันสําปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความ

ตองการซื้อจากตางประเทศ รวมถึงความตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง  สําหรับแนวโนมความ

ตองการใชเอทานอลในป 2565 คาดการณวาความตองการใชเอทานอลจะเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่ม

กลับมาฟนตัว 


