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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3/2565) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3/2565 มีรายไดท้ังสิ้น 542.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 16.50 และงวดเกาเดือนแรกของป 2565 มีรายไดทั้งสิ้น 1,494.49 ลานบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 13.72  มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2565 จํานวน 25.65  ลานบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 7.20 เนื่องจากปริมาณและราคาการจําหนายเอทานอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 

6.85 และ 8.97 ตามลําดับ และงวดเกาเดือนแรกของป 2565 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 72.01 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก

งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 431.44 เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลขาดแคลนสงผลใหราคาวัตถุดิบ

ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงรอยละ 15.58 ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาได ถึงแม

ราคาจําหนายเอทานอลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.23 ก็ตาม 
 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 
ป 2565 ป 2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

542.11 

 

99.92 

 

465.68 

 

99.99 

 

76.43 

 

16.41 รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.46 0.08 0.03 0.01 0.43 N/A 

รวมรายไดทั้งสิ้น 542.57 100.00 465.71 100.00 76.86 16.50 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,493.73 

 

99.95 

 

1,731.60 

 

99.97 

 

(237.87) 

 

(13.74) รายไดจากการขาย 

รายไดอ่ืน 0.76 0.05 0.52 0.03 0.24 46.15 

รวมรายไดทั้งสิ้น 1,494.49 100.00 1,732.12 100.00 (237.63) (13.72) 
 

 

(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2565 ทั้งสิ้น 542.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

76.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.50 เนื่องจาก 

     (1.1) รายไดจากการจําหนายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 76.43 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 16.41 เน่ืองจากปริมาณและราคาจําหนายเอทานอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.85 และ 8.97 ตามลําดับ และ 

(1.2) รายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.43 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขาย 

Fusel Oil เพ่ิมขึ้น 

(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 1,494.49 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 237.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.72 เนื่องจาก 
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     (2.1) รายไดจากการจําหนายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 237.87 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 13.74 เนื่องจากปริมาณจําหนายเอทานอลลดลงรอยละ 15.58 ซึ่งเปนผลกระทบจากปญหาขาดแคลน

วัตถุดิบ ถึงแมราคาจําหนายเอทานอลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.23 ก็ตาม และ 

     (2.2) รายไดอื่นเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 0.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.15 เนื่องจาก

รายไดจากการขาย Fusel Oil เพ่ิมข้ึน 
 

คาใชจาย 

รายละเอียด 

ป 2565 ป 2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 

ลานบาท 

% 

ยอดขาย 

 

ลานบาท 

% 

ยอดขาย 

 

ลานบาท 

 

% 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม – กันยายน)  

522.80 

 

96.44 

 

452.71 

 

97.21 

 

70.09 

 

15.48 ตนทุนขาย 

คาใชจายในการขายและบริหาร 40.80 7.53 30.01 6.44 10.79 35.95 

ตนทุนทางการเงนิ 10.96 2.02 9.10 1.95 1.86 20.44 

(รายได)คาใชจายภาษีเงนิได (6.34) (1.17) 1.53 0.34 (7.87) (514.38) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 568.22 104.82 493.35 105.94 74.87 15.18 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,438.92 

 

96.33 

 

1,643.66 

 

94.92 

 

(204.74) 

 

(12.46) ตนทุนขาย 

คาใชจายในการขายและบริหาร 113.22 7.58 73.08 4.22 40.14 54.93 

ตนทุนทางการเงนิ 32.05 2.14 27.69 1.60 4.36 15.75 

(รายได)คาใชจายภาษีเงนิได (17.69) (1.18) 1.24 0.07 (18.93) (1,526.61) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 1,566.50 104.87 1,745.67 100.81 (179.17) (10.26) 

 

(1) บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 3/2565 ทั้งสิ้น 568.22 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

74.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.18 เนื่องจาก 

     (1.1) ตนทุนขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นงวดเดียวกันของปกอน 70.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.48 

เนื่องจากปริมาณการจําหนายเอทานอลเพิ่มขึ้น 

     (1.2) คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 10.79 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 35.95 เนื่องจากปญหาขาดแคลนวัตถุดิบจึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ในไตรมาสที่ 3/2565 

และสายการผลิตที่ 2 ในชวงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน 2565 ชั่วคราว ดังนั้น จึงโอนคาใชจายในการ

ดําเนินงานมาเปนคาใชจายในการขายและบริหาร 

     (1.3) ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.44 

เนื่องจากมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพ่ิมข้ึน และ  
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     (1.4) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 7.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 514.38 

เนื่องจากมีกําไรลดลง 

(2) บริษัทฯ มีคาใชจายงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ท้ังสิ้น 1,566.50 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 179.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.26 เนื่องจาก 

     (2.1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงงวดเดียวกันของจากปกอน 204.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.46 

เนื่องจากปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลง 

     (2.2) คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 40.14 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 54.93 เนื่องจากปญหาขาดแคลนวัตถุดิบจึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ตั้งแตไตรมาสที่ 2/2565 

เปนตนมาและสายการผลิตที่ 2 ในชวงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน 2565 ชั่วคราว ดังนั้น จึงโอนคาใชจายใน

การดําเนินงานมาเปนคาใชจายในการขายและบริหาร 

     (2.3) ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.75 

เนื่องจากมีการกูยืมเงนิระยะสั้นเพ่ิมข้ึน และ  

     (2.4) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 18.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

1,526.61 เนื่องจากมีกําไรลดลง 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2565 ป 2564 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

542.11 

 

100.00 

 

465.68 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 522.80 96.44 452.71 97.21 

กําไรขั้นตน 19.31 3.56 12.97 2.79 

งวด 9 เดอืนแรก (มกราคม – กันยายน)  

1,493.73 

 

100.00 

 

1,731.60 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 1,438.92 96.33 1,643.66 94.92 

กําไรขั้นตน 54.81 3.67 87.94 5.08 
 

(1) บริษัทฯ มกํีาไรขั้นตนในไตรมาสท่ี 3/2565 ทั้งสิ้น 19.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.56 ของรายได

จากการขาย เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนรอยละ 2.79 ของรายไดจากการขาย เนื่องจาก

สามารถปรับราคาขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.97 

(2) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 54.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.67 

ของรายไดจากการขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรข้ันตนรอยละ 5.08 ของรายไดจากการขาย 

เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพ่ิมขึ้น ถึงแมสามารถปรับราคาขายเอทานอลเพ่ิมขึ้น

รอยละ 2.23 ก็ตาม 
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ขาดทุนสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2565 ป 2564 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

ลานบาท 

 

(25.65) 

 

(27.64) 

 

(1.99) 

 

(7.20) ขาดทุนสุทธ ิ

ขาดทุนสุทธติอหุน บาทตอหุน (0.026) (0.028) (0.002) (7.14) 

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)  

ลานบาท 

บาทตอหุน 

 

(72.01) 

(0.072) 

 

(13.55) 

(0.014) 

 

58.46 

0.058 

 

431.44 

414.29 

ขาดทุนสุทธ ิ

ขาดทุนสุทธติอหุน 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

(1) บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2565 ท้ังสิ้น 25.65 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

1.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.20 และมีขาดทุนสุทธิหุนละ 0.026 บาทตอหุน ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหุน

ละ 0.002 บาทตอหุน ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2) บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 72.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 58.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 431.44 และมีขาดทุนสุทธิหุนละ 0.072 บาทตอหุน เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกัน

ของปกอนหุนละ 0.058 บาทตอหุน ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,156.58 

1,523.31 

1,633.27 

3,398.24 

1,692.96 

1,705.28 

(241.66) 

(169.65) 

(72.01) 

(7.11) 

(10.02) 

(4.22) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.633 1.705 (0.072) (4.22) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
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สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 241.66 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 7.11 เนื่องจาก 

(1)  สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้น 2564 ทั้งสิ้น 192.31 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.21 

เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 13.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.20 (ข) ลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อ่ืนลดลง 8.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.34 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาล

เพ่ิมข้ึน 80.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.30 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 244.18 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 85.09 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 7.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.53 

(2)  สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 49.35 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.79 

เนื่องจาก (ก) สินทรัพยชีวภาพเพิ่มขึ้น 2.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.75 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 

63.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.37 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 5.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.71 และ (ง) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 17.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

77.31 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 169.65 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 10.02 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 45.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.90 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคา

วัตถุดิบลดลง 45.59 ลานบาท คดิเปนรอยละ 67.25 (ค) เงินกูยืมระยะยาวลดลง 171.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

21.06 และ (ง) หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้น 2.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.89 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 

72.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.22 เนื่องจากมขีาดทุนสุทธติามทีช่ี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
(หนวย : ลานบาท) 

      งวด 9 เดือนแรก 
     (มกราคม - กันยายน) 

2565 2564 
เงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 177.22 18.06 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (57.85) (76.72) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (132.67) 59.45 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (13.30) 0.79 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 36.74 26.50 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 23.44 27.29 

 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 177.22 ลาน

บาท เนื่องจาก (ก) มีขาดทุนกอนภาษีเงินได 89.70 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา 

159.31 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนา
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คาซื้อสินคา สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง 179.69 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและ

เจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 40.20 ลานบาท (จ) รับดอกเบี้ย 0.02 ลานบาท และ (ฉ) จายดอกเบี้ย 

31.90 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 57.85 ลาน

บาท เนื่องจาก (ก) ตนทุนการปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 2.76 ลานบาท และ (ข) ซื้อทรัพยสิน 

55.09 ลานบาท  

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินงวดเกาเดือนแรกของป 2565 ทั้งสิ้น 132.67 ลาน

บาท เนื่องจาก (ก) กูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 45.03 ลานบาท (ข) ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 172 ลานบาท 

และ (ค) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา 5.70 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เทากับ 0.40 เทา และ 0.19 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแตบริษัทฯ 

ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาด

ใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน

สินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

วันที่ 30 กันยายน 2565 เทากับ 0.93:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) งวดเกาเดือนแรกของป 2565 เทากับ 31.57 วัน เพ่ิมข้ึน

จากวันสิ้นป 2564 จํานวน 13.03 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 33.33 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2564 

จํานวน 4.07 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 3.74 วัน เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 1.14 วัน 

และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 5.50 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 7.82 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 2565 บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืม

เงินที่ทําไว  อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

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

หุนในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย

ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 
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(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน

บริษัทฯ เปนตน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว 

แนวโนมในอนาคต 

 สืบเนื่องจากมาตรการภาครัฐที่ชวยผลักดันเศรษฐกิจ อาทิ การผอนคลายการเดินทางเขา-ออกประเทศ 

การเปดสถานบันเทิง และโดยเฉพาะการปรับลดลงของราคาน้ํามันกลุมแกสโซฮอลตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมที่

ผานมา สงผลใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและเอทานอลเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

นอกจากนั้น สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมแผนที่จะสงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 โดย

มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชเอทานอลและสนับสนุนน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนน้ํามันเบนซินพื้นฐาน โดยใช

กลไกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงบริหารจัดการ  ทั้งนี้ คาดวาจะเริ่มทยอยดําเนินการไดในชวงเดือนธันวาคม 2565 

หรือเดือนมกราคม 2566 ซึ่งคาดวาจะสงผลใหความตองการใชเอทานอลเพ่ิมขึ้น 


