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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงนิประจําไตรมาสที ่2/2564) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้นในไตรมาสที่ 2/2564 และงวดหกเดือนแรกของป 2564 จํานวน 583.39 ลานบาท และ 

1,266.43 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 14.50 และ 1.47 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขายเอทา

นอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 12.31 และ 15.58 ตามลําดับ แตจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 ทําใหความตองการใชเอทานอลลดลง สงผลใหปริมาณการขายลดลงตาม นอกจากนั้นปญหาภัยแลงยัง

สงผลกระทบตอราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักใหเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.28 จากงวดเดียวกันของปกอน ดวย

สาเหตุดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2/2564 ขาดทุนสุทธิจํานวน 42.86 ลานบาท  หรือ

คิดเปนขาดทุนสุทธิหุนละ 0.04 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 84.51 แตมีกําไรสุทธิในงวดหก

เดือนแรกของป 2564 จํานวน 14.09 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.01 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอนรอยละ 88.89   

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

582.89 

 

99.92 

 

509.04 

 

99.91 

 

73.85 

 

14.51 รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.49 0.08 0.47 0.09 0.02 4.26 

รายไดทางการเงิน 0.01 - 0.01 - - - 

รวมรายไดทั้งสิ้น 583.39 100.00 509.52 100.00 73.87 14.50 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,265.92 

 

99.96 

 

1,247.10 

 

99.92 

 

18.82 

 

1.51 รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.49 0.04 1.01 0.08 (0.52) (51.49) 

รายไดทางการเงิน 0.02 - 0.03 - (0.01) (33.33) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 1,266.43 100.00 1,248.14 100.00 18.29 1.47 
 

(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2564 ทั้งสิ้น 583.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

73.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.50 เนื่องจาก 

     (1.1) รายไดจากการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 73.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

14.51 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้น และ 

(1.2) รายไดอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 0.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.26  
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(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 1,266.43 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 18.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.47 เนื่องจาก 

     (2.1) รายไดจากการขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 18.82 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 1.51 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.58 ถึงแมปริมาณการขายเอทานอลจะลดลงรอยละ 

11.37 ก็ตาม  

     (2.2) รายไดอ่ืนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.49 เนื่องจาก

รายไดจากการขาย Fusel Oil ลดลง และ 

     (2.3) รายไดทางการเงนิลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.33 

คาใชจาย 

รายละเอียด 

ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท 
% 

ยอดขาย 
ลานบาท 

% 

ยอดขาย 
ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

601.19 

 

103.14 

 

453.40 

 

89.07 

 

147.79 

 

32.60 ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบริหาร 22.24 3.82 27.64 5.43 (5.40) (19.54) 

คาใชจายการเงนิ 9.73 1.67 10.58 2.08 (0.85) (8.03) 

คาภาษีเงนิได (6.91) (1.19) 10.59 2.08 (17.50) (165.25) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 626.25 107.44 502.21 98.66 124.04 24.70 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,190.95 

 

94.08 

 

1,074.80 

 

86.18 

 

116.15 

 

10.81 ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบริหาร 43.07 3.40 47.03 3.77 (3.96) (8.42) 

คาใชจายการเงนิ 18.61 1.47 22.82 1.83 (4.21) (18.45) 

คาภาษีเงนิได (0.29) (0.02) 12.52 1.00 (12.81) (102.32) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 1,252.34 98.93 1,157.17 92.78 95.17 8.22 

 

(1)  บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสท่ี 2/2564 ทั้งสิ้น 626.25 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป

กอน 124.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.70 เนื่องจาก 

(1.1)  ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 147.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.60 

เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นรอยละ 33.26 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

      (1.2) คาใชจายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 5.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

19.54 เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการในรูปบําเหน็จลดลง 

     (1.3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.03 

เนื่องจากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว และ  
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     (1.4) คาภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 17.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 165.25 

เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2)  บริษัทฯ มีคาใชจายในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 1,252.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอน 95.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.22 เนื่องจาก 

     (2.1) ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 116.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

10.81 เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.28 ตามชี้แจงขางตนแลว 

     (2.2) คาใชจายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 3.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.42 

เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการในรูปบําเหน็จลดลง 

               (2.3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.45 

เนื่องจากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว และ  

    (2.4) คาภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 12.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 102.32 

เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

582.89 

 

100.00 

 

509.04 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 601.19 103.14 453.40 89.07 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน (18.30) (3.14) 55.64 10.93 

งวด 6 เดอืนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

1,265.92 

 

100.00 

 

1,247.10 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 1,190.95 94.08 1,074.80 86.18 

กําไรขั้นตน 74.97 5.92 172.30 13.82 
 

(1)  บริษัทฯ มีขาดทุนข้ันตนในไตรมาสที่ 2/2564 ทั้งสิ้น 18.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.14 ของ

รายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 55.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.93 ของ

รายไดจากการขาย เนื่องจากตันทุนวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอย

ละ 33.26 

(2) บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ท้ังสิ้น 74.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.92 

ของรายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 172.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.82 

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

รอยละ 27.28 
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กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2564 ป 2563 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  

ลานบาท 

 

(42.86) 

 

7.31 

 

(50.17) 

 

(686.32) กําไรสุทธ ิ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.04) 0.01 (0.05) (500.00) 

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน)  

ลานบาท 

บาทตอหุน 

 

14.09 

0.01 

 

90.97 

0.09 

 

(76.88) 

(0.08) 

 

(84.51) 

(88.89) 

กําไรสุทธ ิ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

(1)  บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในไตรมาสท่ี 2/2564 ทั้งสิ้น 42.86 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

50.17 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิหุนละ 0.04 บาท ลดลงจากจากงวดเดียวกันของปกอนหุนละ 0.05 บาท        

ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2)  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 14.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 76.88 ลานบาท และมีกําไรสุทธิหุนละ 0.01 บาท ลดลงจากจากงวดเดียวกันของปกอนหุนละ 0.08 บาท 

ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว  

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี  

30 มิถนุายน 2564 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,546.89 

1,759.10 

1,787.79 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

188.92 

199.82 

(10.90) 

5.63 

12.81 

(0.61) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.79 1.80 (0.01) (0.56) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 188.92             

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.63 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 211.73 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 40.18 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 2.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.81 (ข) ลูกหนี้การคา

และลูกหนี้ อ่ืนเพ่ิมข้ึน 62.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.08 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบ

กากน้ําตาลเพ่ิมขึ้น 218.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 175.70 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 65.43 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 36.11 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 6.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.94 
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(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ท้ังสิ้น 22.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.81 

เนื่องจากมี (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 3.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.83 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 

21.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.79 และ (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 3.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.95 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ท้ังสิ้น 199.82 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 12.81 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 35.81 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 28.68 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 306.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.98 (ค) เงินกูยืมระยะยาวลดลง 71.92 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 22.73 และ (ง) หนี้สินอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้น 0.57 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 0.97  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 

10.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.61 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.79 บาท 

เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 

      งวด 6 เดือนแรก 

     (มกราคม - มิถุนายน) 

2564 2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (145.56) 434.39 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (58.89) (60.74) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 206.52 (373.26) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 2.07 0.39 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 28.57 25.83 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 145.56              

ลานบาท เนื่องจากมี (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 13.80 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน 

คาเสื่อมราคา ฯลฯ 110.02 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคา

คงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา ฯ เพ่ิมขึ้น 215.95 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคา

และเจาหนี้อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ฯ ลดลง 37.78 ลานบาท (จ) ดอกเบ้ียรับ 0.02 ลานบาท และ (ฉ) ดอกเบี้ย

จาย 15.67 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมลงทุนในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 58.89 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) ตนทุนการปลูกตนไมเศรษฐกิจ 3.10 ลานบาท และ (ข) คาซื้อทรัพยสิน 55.79 ลานบาท  
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(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดหกเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 206.52 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) รับเงินกูยืมระยะสั้น 306.98 ลานบาท (ข) ชําระเงินกูยืมระยะยาว 72 ลานบาท (ค) ชําระหนี้สินตาม

สัญญาเชา 3.75 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 24.71 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 0.50 เทา และ 0.18 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแต บริษัท

ฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาด

ใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน

สินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 0.98:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในงวดหกเดือนแรกของป 2564 เทากับ 26.24 วัน เพ่ิมขึ้น

จากวันสิ้นป 2563 จํานวน 12.41 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 29.90 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 

จํานวน 2.88 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 9.61 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 4.06 วัน 

และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 13.27 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 5.47 วัน  

ภาระผูกพันดานหนี้สิน  

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

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

สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินท่ีทําไวโดยไมมี

ปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

(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 ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้งไดรับ

การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 
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แนวโนมในอนาคต  

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควดิ-19( COVID-19) ในชวงหกเดือนแรกของปท่ีผานมาและใน

อนาคต ซึ่งคาดวาจะทวคีวามรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหภาครัฐตองออกมาตรการในการควบคุมการแพรระบาด

ดวยการควบคุมการเดินทาง เชน สงเสริมการทํางานจากที่บาน จํากัดเวลาในการออกจากเคหะสถาน และ

ควบคุมการเดินทางของประชาชน มาตราการดังกลาวสงผลใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และเอทานอลที่

เปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง  กอปรกับการแขงขันระหวางผูประกอบการที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน

ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตซึ่งเปนพืชผลทางการเกษตร จะยังมีแนวโนมขาดแคลนจากสภาวะภัยแลงและ

มีราคาผันผวนตามกลไกความตองการของตลาดตอเนื่องมาจากป 2563 ดังนั้น บริษัทฯจึงหันมาปรับปรุงระบบ

การผลิตเอทานอลใหสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายชนิดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามลดตนทุนการผลิต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงาน เนนการประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานข้ึนมาใชเอง เชน ผลิตพลังงานไฟฟาโดย

ใชไบโอแกส เปนตน 

แตอยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการ

ผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดภายใตสถานการณตางๆที่กลาวมา

ขางตน และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 

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


