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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงนิประจําไตรมาสที ่3/2564) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2564 และงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 465.72 ลานบาท และ 1,732.15 

ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 29.22 และ 9.13 เนื่องจากปริมาณจําหนายเอทานอลลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 37.24 และ 20.23 ตามลําดับ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทําใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลง

ตามไปดวย  นอกจากนี้ปญหาภัยแลงยังสงผลกระทบตอราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลมี

ราคาเพ่ิมสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 28.39  และทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน โดยมียอดขาดทุนสุทธิในไตรมาสท่ี 3/2564 จํานวน 27.64 ลานบาท คิดเปนยอดขาดทุนสุทธิ

หุนละ 0.03 บาท และมียอดขาดทุนสุทธิงวดเกาเดือนแรกของป 2564 จํานวน 13.55 ลานบาท คิดเปนยอด

ขาดทุนสุทธิหุนละ 0.01 บาทตอหุน ตามลําดับ 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

465.68 

 

99.99 

 

657.39 

 

99.91 

 

(191.71) 

 

(29.16) รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.04 0.01 0.57 0.09 (0.53) (92.98) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 465.72 100.00 567.96 100.00 (192.24) (29.22) 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,731.60 

 

99.97 

 

1,904.49 

 

99.92 

 

(172.89) 

 

(9.08) รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.55 0.03 1.61 0.08 (1.06) (65.84) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 1,732.15 100.00 1,906.10 100.00 (173.95) (9.13) 
 

(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2564 ทั้งสิ้น 465.72 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

192.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.22 เนื่องจาก 

     (1.1) รายไดจากการจําหนายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 191.71 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 29.16 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหความตองการใชเอทานอลลดลงสงผลให

ปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงรอยละ 37.24 และ 

(1.2) รายไดอ่ืนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.98 เนื่องจากใน

ไตรมาสท่ี 3/2563 มีการจําหนายทรัพยสินและกากมันอบแหงแตไมมีรายไดดังกลาวในไตรมาสนี ้
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(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 1,732.15 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 173.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.13 เนื่องจาก 

     (2.1) รายไดจากการจําหนายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 172.89 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 9.08 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทําใหความตองการ

ใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงรอยละ 20.23 

 (2.2) รายไดอื่นลดลงจากงวดเดยีวกันของปกอน 1.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.84 เนื่องจากรายได

จากการขาย Fusel Oil ลดลง และในไตรมาสที่ 3/2563 มีการจําหนายทรัพยสินและกากมันอบแหงแตไมมีรายได

ดังกลาวในงวดเกาเดือนนี ้ 

คาใชจาย 

รายละเอียด 

ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท 
% 

ยอดขาย 
ลานบาท 

% 

ยอดขาย 
ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

452.71 

 

97.21 

 

620.20 

 

94.34 

 

(167.49) 

 

(27.01) ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบริหาร 30.01 6.44 18.90 2.88 11.11 58.78 

คาใชจายการเงนิ 9.11 1.96 9.39 1.43 (0.28) (2.98) 

คาภาษีเงนิได 1.53 0.33 (0.73) (0.11) 2.26 (309.59) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 493.36 105.94 647.76 98.54 (154.40) (23.84) 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,643.66 

 

94.92 

 

1,695.00 

 

89.00 

 

(51.34) 

 

(3.03) ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบริหาร 73.08 4.22 65.93 3.46 7.15 10.84 

คาใชจายการเงนิ 27.72 1.60 32.21 1.69 (4.49) (13.94) 

คาภาษีเงนิได 1.24 0.07 11.79 0.62 (10.55) (89.48) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 1,745.70 100.81 1,804.93 94.77 (59.23) (3.28) 

 

(1)  บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสท่ี 3/2564 ทั้งสิ้น 493.36 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

154.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.84 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ทําใหความตองการใชเอทานอลลดลง ซึ่งสรุปไดดังนี ้

    (1.1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 167.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

27.01 เนื่องจากปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลง  

        (1.2) คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 11.11 ลานบาท คิดเปน          

รอยละ 58.78 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทําใหความ

ตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงตามไปดวย  บริษัทฯจึงไดหยุดผลิต 
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เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราว ทําใหคาใชจายในการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ท่ีเกิดขึ้นโอนมาเปน

คาใชจายขายและบริหารที่เพิ่มข้ึนดังกลาว 

           (1.3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 0.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

2.98 เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว และ  

       (1.4) คาภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 2.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 309.59 

เนื่องจากมีภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 

(2)  บริษัทฯ มีคาใชจายในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ท้ังสิ้น 1,745.70 ลานบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน 59.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.28 สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (“COVID-19”) ทําใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงและทําใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลง

ตามไปดวยตามที่ชี้แจงขางตนแลว ซึ่งสรุปไดดังนี ้

     (2.1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 51.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.03 

เนื่องจากปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลง  

     (2.2) คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 7.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

10.84 เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทําใหความตองการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงตามไปดวย  บริษัทฯจึงไดหยุดผลิต เอทานอล

สายการผลิตที่ 1 ชั่วคราว ทําใหคาใชจายในการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่เกิดข้ึนโอนมาเปนคาใชจายขาย

และบริหารที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

     (2.3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.94 

เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว และ  

     (2.4) คาภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 10.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.48 

เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎคม – กันยายน)  

465.68 

 

100.00 

 

657.39 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 452.71 97.21 620.20 94.34 

กําไรขั้นตน 12.97 2.79 37.19 5.66 

งวด 9 เดอืนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,731.60 

 

100.00 

 

1,904.49 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 1,643.66 94.92 1,695.00 89.00 

กําไรขั้นตน 87.94 5.08 209.49 11.00 
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(1)  บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 3/2564 ทั้งสิ้น 12.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของรายได

จากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรข้ันตน 37.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.66 ของรายได

จากการขาย เนื่องจากกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนถึง

รอยละ 34.51 

(2) บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 87.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.08 

ของรายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีกําไรข้ันตน 209.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของ

รายไดจากการขาย เนื่องจากกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอนถึงรอยละ 28.39 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2564 ป 2563 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

ลานบาท 

 

(27.64) 

 

10.20 

 

(37.84) 

 

(370.98) กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.03) 0.01 (0.04) (400.00) 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

ลานบาท 

บาทตอหุน 

 

(13.55) 

(0.01) 

 

101.17 

0.10 

 

(114.72) 

(0.11) 

 

(113.39) 

(110.00) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

(1)  บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2564 ทั้งสิ้น 27.64 ลานบาท ซึ่งมีกําไรลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน 37.84 ลานบาท และมียอดขาดทุนสุทธิหุนละ 0.03 บาท ลดลงจากจากงวดเดียวกันของปกอน

หุนละ 0.04 บาทตอหุน ตามท่ีชี้แจงขางตนแลว 

(2)  บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ท้ังสิ้น 13.55 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 114.72 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิหุนละ 0.01 บาท ลดลงจากจากงวดเดียวกันของปกอนหุนละ 0.11 

บาทตอหุน ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2564 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

3,328.86 

1,578.72 

1,750.14 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

(29.11) 

19.44 

(48.55) 

(0.87) 

1.25 

(2.70) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.75 1.80 (0.05) (2.78) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
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สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 29.11 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 0.87 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 24.76 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.70 

เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 0.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.98 (ข) ลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 11.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.65 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาล

เพ่ิมขึ้น 200.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 161.13 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 181.18 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 100 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 7.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.55 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 53.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.90 

เนื่องจาก (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 4.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.25 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 

51.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.86 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 6.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.05 และ 

(ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 0.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.81 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 19.44 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 1.25 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ลดลง 327.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.78 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 

82.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.44 (ค) เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 427.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.88 

และ (ง) หนี้สินอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาเพ่ิมข้ึน 2.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.05  

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

48.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.70 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาทตอหุน เปนหุนละ 1.75 

บาทตอหุน เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลงตามทีช่ี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 

      งวด 9 เดือนแรก 

     (มกราคม - กันยายน) 

2564 2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 18.06 833.59 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (76.72) (134.16) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 59.45 (710.47) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 0.79 (11.04) 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 27.29 14.40 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 18.06              

ลานบาท เนื่องจาก (ก) มียอดขาดทุนกอนภาษีเงินได 12.31 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน         

คาเสื่อมราคา จํานวน 156.23 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคา

คงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา เพ่ิมข้ึน 23.98 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและ

เจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนฯ ลดลง 74.68 ลานบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.02 ลานบาท และ (ฉ) ดอกเบ้ียจาย 

27.22   ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 76.72 ลาน

บาท เนื่องจาก (ก) ตนทุนการปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 4.28 ลานบาท และ (ข) ซื้อทรัพยสิน 

72.44 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 ทั้งสิ้น 59.45 ลานบาท 

เนื่องจาก (ก) ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 327.49 ลานบาท (ข) กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 499.36 ลานบาท 

(ค) ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 72 ลานบาท (ง) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 5.71 ลานบาท และ (จ) จายเงินปนผล 

34.71 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เทากับ 0.36 เทา และ 0.14 เทาตามลําดับซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ํา แตบริษัทฯ 

ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาด

ใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน

สินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

วันที่ 30 กันยายน 2564 เทากับ 0.9:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในงวดเกาเดือนแรกของป 2564 เทากับ 28.53 วัน เพ่ิมข้ึน

จากวันสิ้นป 2563 จํานวน 14.70 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 32.47 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 

จํานวน 5.45 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 10.36 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 4.81 วัน 

และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 14.30 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จํานวน 4.44 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 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืม

เงินท่ีทําไว  อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนผันเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อ
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา โดยบริษัทฯ ไดจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาวเปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมระยะยาว

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปทั้งจํานวน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

(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 

แนวโนมในอนาคต  

    สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เริ่มคลี่คลายตั้งแตชวง

ปลายเดือนสิงหาคม 2564 ท่ีผานมา ซึ่งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            

ไดมีมติผอนคลายมาตรการล็อกดาวนเปนระยะ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 เปนตนมา โดยอนุญาตใหเดินทาง

ขามจังหวัดไดเทาที่จําเปน รวมถึงเปดกิจการไดบางประเภท กอปรกับนโยบายเปดประเทศเมื่อวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา คาดวาจะทําใหการเดินทางและความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงเอทานอลที่

เปนสวนผสมในน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงข้ึน ในชวงไตรมาส 4/2564 และตอเนื่องไปถึงป 2565 แตเนื่องจาก

สถานการณภัยแลงบริษัทฯ จึงไดปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลใหสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายมากขึ้น 

โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลใหมีตนทุนที่ต่ําสามารถแขงขัน

ได โดยลดตนทุนการผลิตดานพลังงานดวยการประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานไฟฟาใชเอง เพ่ือใหบริษัทฯ มี

ผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดภายใตสถานการณที่กลาวมาขางตน  

 


