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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 2/2562) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 2/2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่

ดีมำกเป็นที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่ง โดยมีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2562 จ ำนวน 622.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.05 เนื่องจำกปริมำณขำยและรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในไตรมำสที่ 2/2562 

ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.58 และ 7.16 ตำมล ำดับ แต่มีรำยได้งวดหกเดือนแรกของปี 2562 

จ ำนวน 1 ,376.57 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.07 เนื่องจำกปริมำณขำย             

เอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.03 และรำคำขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 8.87 โดยมีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 141.07 

ล้ำนบำท และ 322.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 139.18 และ 161.24 คิดเป็นก ำไร

สุทธิหุ้นละ 0.14 บำท และ 0.32 บำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 133.33 และ 166.67 

ตำมล ำดับ เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

26.48  

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 
(1) บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2562 รวมทั้งสิ้น 622.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

93.44 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.05 เนื่องจำก 
 (1.1) มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 620.52 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของรำยได้รวม ลดลง

จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 94.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.26 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.58 และรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 7.16 

(1.2) มีรำยได้อ่ืน 1.95 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 290 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและหรือ
ยกเลิกกำรใช้งำนเพ่ิมข้ึน 

 

(2) บริษัทฯ มีรำยได้งวดหกเดือนแรกของปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,376.57 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อน 53.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.07 เนื่องจำก 
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(2.1) มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 1,373.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของรำยได้รวม 
เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 52.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.95 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอล
เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.03 แต่รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 8.87 

(2.2) มีรำยได้อ่ืน 2.64 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 1.64 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 164 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและหรือยกเลิก
กำรใช้งำนเพ่ิมข้ึน 

รำยละเอียด 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

 

620.52 

 

99.69 

 

715.41 

 

99.93 

 

(94.89) 

 

(13.26) 

รำยได้อื่น    1.95   0.31    0.50  0.07   1.45 290.00 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น 622.47 100.00 715.91 100.00 (93.44) (13.05) 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

 

1,373.93 

      2.64 

 

99.81 

  0.19 

 

1,321.69 

      1.00 

 

99.92 

  0.08 

 

52.24 

 1.64 

 

   3.95 

164.00 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น 1,376.57 100.00 1,322.69 100.00 53.88   4.07 

ค่ำใช้จ่ำย 

(1) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 2/2562 รวมทั้งสิ้น 481.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 175.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.72 เนื่องจำก 

(1.1)   ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 171.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.53 
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.58 และ 25.32 ตำมล ำดับ ตำมท่ีชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  

(1.2)   ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 5.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
30.07 เนื่องจำกค่ำขนส่ง และสวัสดิกำรพนักงำนเพ่ิมข้ึน 

(1.3)   ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.48 
เนื่องจำกเงินกู้ยืมลดลง 

(1.4)   ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 8.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 174.95 
เนื่องจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมเพรำะได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน เนื่องจำกได้ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

(2) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยงวดหกเดือนแรกของปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,054.04 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อน 145.19 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.11 เนื่องจำก 
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(2.1) ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 151.83 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
13.42 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 26.48 ตำมท่ีชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  
 (2.2)  ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.22 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
2.82 เนื่องจำกงวดหกเดือนแรกของปี 2561 มีกำรจ่ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกบ่อกัก
เก็บน้ ำกำกส่ำที่ช ำรุดพังทลำยอันเนื่องมำจำกเกิดอุทกภัยในปี 2560 

 (2.3)  ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.64 
เนื่องจำกเงินกู้ยืมลดลง 

 (2.4)  ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 8.56 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
147.84 ตำมผลก ำไรที่เพ่ิมข้ึน 

รำยละเอียด 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ต้นทุนขำย 

 

450.67 

 

72.63 

 

621.91 

 

86.93 

 

(171.24) 

 

(27.53) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 25.35 4.09 19.49 2.72 5.86 30.07 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 8.97 1.45 10.74 1.50 (1.77) (16.48) 

ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคล (3.59) (0.58) 4.79 0.67 (8.38) (174.95) 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 481.40 77.59 656.93 91.82 (175.53) (26.72) 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 

ต้นทุนขำย 

 

979.20 

 

71.27 

 

1,131.03 

 

85.57 

 

(151.83) 

 

(13.42) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 41.97 3.05 43.19 3.27 (1.22) (2.82) 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 18.52 1.35 19.22 1.45 (0.70) (3.64) 

ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคล 14.35 1.04 5.79 0.44 8.56 147.84 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 1,054.04 76.71 1,199.23 90.73 (145.19) (12.11) 
 

ก ำไรข้ันต้น 
(1) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในไตรมำสที่ 2/2562 จ ำนวน 169.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.37 ของ

รำยได้จำกกำรขำย เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 93.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.07 
ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.32 

(2) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 394.73 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.73 
ของรำยได้จำกกำรขำย เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 190.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
14.43 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
14.03 และรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
26.48 
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รำยละเอียด 
ปี 2562 ปี 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

620.52 

 

100.00 

 

715.41 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 450.67 72.63 621.91 86.93 

ก ำไรขั้นต้น 169.85 27.37 93.50 13.07 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

1,373.93 

 

100.00 

 

1,321.69 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 979.20 71.27 1,131.03 85.57 

ก ำไรขั้นต้น 394.73 28.73 190.66 14.43 

 
ก ำไรสุทธิ 

(1) บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2562 จ ำนวน 141.07 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
82.09 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 139.18 คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.14 บำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนหุ้น
ละ 0.08 บำท คิดเป็นร้อยละ 133.33 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

(2) บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 322.53 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 199.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 161.24 คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.32 บำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นร้อยละ 166.67 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

รำยละเอียด หน่วยวัด ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 

(%) 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

 

ล้ำนบำท 

 

141.07 

 

58.98 

 

82.09 

 

139.18 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 0.14 0.06 0.08 133.33 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น 

 

ล้ำนบำท 

บำทต่อหุ้น 

 

322.53 

0.32 

 

123.46 

0.12 

 

199.07 

0.20 

 

161.24 

166.67 

หมำยเหตุ : มูลค่ำหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วหุ้นละ 1 บำท 
 

ประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ

เสื่อมสิ้น) ในไตรมำสที่ 2/2562 จ ำนวน 187.79 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 73.62 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 64.48 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 30.17 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
14.22 และมี EBITDA งวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 437.06 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 210.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.76 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 31.75 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.61 
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(2) บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมำสที่ 2/2562 ร้อยละ 22.66 เพ่ิมขึ้น

จำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.42 และมีอัตรำก ำไรสุทธิงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ร้อยละ 23.43 

เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.10 

(3) บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) งวดหกเดือนแรกของปี 

2562 ร้อยละ 26.55 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 9.24 

(4) บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) งวดหกเดือนแรก

ของปี 2562 ร้อยละ 13.48 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 4.57 และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร 

(RETURN ON FIXED ASSETS) งวดหกเดือนแรกของปี 2562 ร้อยละ 23.69 เพ่ิมข้ึนจำกวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 

6.09 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยละเอียด หน่วยวัด 
ณ วันที่ 30 

มิถุนำยน 2562 
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้ำนบำท 
ล้ำนบำท 

 ล้ำนบำท 

3,548.43 

1,603.70 

1,944.73 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

(223.84) 

(396.37) 

172.53 

(5.93) 

(19.82) 

9.74 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำทต่อหุ้น 1.94 1.77 0.17 9.60 

หมำยเหตุ : มูลค่ำหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วหุ้นละ 1 บำท 
 

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 223.84 

ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.93 เนื่องจำก 
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 250.99 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.86 ซึ่ง

ประกอบด้วย (ก) สินค้ำคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลเพ่ิมขึ้น 152.45 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 107.65 (ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 0.18 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.56 (ค) ลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนลดลง 62.54 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22.67 (ง) เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลลดลง 339.13 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 62.21 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
ลดลง 1.59 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 11.51 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 27.15 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.98  
ซึ่งประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำเพ่ิมข้ึน 27.59 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 และ (ข) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.44 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 
6.81 
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หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 396.37 ล้ำน

บำท หรือลดลงร้อยละ 19.82 เนื่องจำก (ก) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำล
ลดลง 24 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 16.49 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวซึ่งน ำมำใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้
ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำลดลง 360.82 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20.02 และ (ค) หนี้สินอ่ืนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยลดลง 11.55 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22.28 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2561 

จ ำนวน 172.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.74 และมีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพ่ิมขึ้นจำกหุ้นละ 1.77 บำท เป็นหุ้น
ละ 1.94 บำท เนื่องจำกมีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

        งวด 6 เดือน (มกรำคม - มิถุนำยน) 

ปี 2562 ปี 2561 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 663.47 (329.02) 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (151.60) (267.22) 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (512.05) 592.82 

เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (0.18) (3.42) 

เงินสดยกมำต้นงวด 32.19 35.31 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 32.01 31.89 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 663.47 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคล 336.88 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำ
เสื่อมรำคำ ฯลฯ จ ำนวน 99.68 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์ด ำเนินงำนอันได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น สินค้ำ
คงเหลือ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ ฯลฯ ลดลง 250.81 ล้ำนบำท (ง) หนี้สินด ำเนินงำนอันได้แก่ เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ฯลฯ เพ่ิมขึ้น 16.94 ล้ำนบำท (จ) มี
ดอกเบี้ยรับ 0.07 ล้ำนบำท (ฉ) มีดอกเบี้ยจ่ำย 18.76 ล้ำนบำท และ (ช) มีรำยจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 22.15 
ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 151.60 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ค่ำก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำ 99.25 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ตัดบัญชี
และหรือเลิกใช้งำน 1.78 ล้ำนบำท และ (ค) รำยกำรเบ็ดเตล็ดอ่ืน 54.13 ล้ำนบำท  

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินงวดหกเดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 512.05 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย (ก) ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 378 ล้ำนบำท (ข) เงินกู้ยืมระยะยำวเพ่ิมข้ึน 17.10 ล้ำนบำท 
(ค) จ่ำยเงินปันผล 149.97 ล้ำนบำท และ (ง) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.18 ล้ำนบำท 
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สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ วันที่ 

30 มิถุนำยน 2562 เพียง 0.82:1 ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่ต่ ำจึงไม่มีปัญหำแต่อย่ำงใด 

(2) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK 

RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 เท่ำกับ 0.69 เท่ำ และ 0.22 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่ต่ ำแต่

บริษัทฯ ยังมีสินค้ำคงเหลือที่จะสำมำรถขำยและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ำย กอปรกับลูกหนี้กำรค้ำเป็นบริษัท

น้ ำมันขนำดใหญ่ที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินสูง อีกทั้ งยังมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเพียงพอ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบัน

กำรเงินด้วยดีตลอดมำ 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) งวดหกเดือนแรกของปี 2562 เพียง 20.67 วัน เพ่ิมข้ึนจำกวัน

สิ้นปี 2561 จ ำนวน 1.40 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29.05 วัน ลดลงจำกวันสิ้นปี 2561จ ำนวน 

0.70 วัน มีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลี่ย 4.01 วัน เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 0.81 วัน และมี

ระยะเวลำช ำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำโดยเฉลี่ย 12.39 วัน ลดลงจำกวันสิ้นปี 2561 จ ำนวน 1.29 วัน  

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขในสัญญำกูย้ืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 
2.50 เท่ำและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.10 เท่ำจนกว่ำสัญญำกู้ยืมเงินจะ
สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินที่ท ำไว้โดยไม่
มีปัญหำผิดนัดผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 

(2) บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“ลำนนำ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มีนโยบำย
ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่ำงใด 

(3) บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด
ในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR, กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิดสัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ 
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โครงกำรลงทุนในอนำคต 
ปัจจุบัน โรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ ำ (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT 

WASH 3,000 M3 PER DAY) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่ำงกำรทดลองเดินเครื่องจักร 
(COMMISSIONING) ซึ่ งเป็นโครงกำรจัดกำรน้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต เอทำนอลที่มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ และสำมำรถลดกำร
ใช้ทรัพยำกรน้ ำได้มำกกว่ำร้อยละ 90 เนื่องจำกน้ ำควบแน่นจำกกระบวนกำรระเหยน้ ำกำกส่ำดังกล่ำวสำมำรถ
น ำกลับมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลได้ และมีพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินที่ผลิตจำกโครงกำรนี้ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ใน
โรงงำนผลิตเอทำนอลท ำให้สำมำรถประหยัดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น 
Potassium Humate ปีละประมำณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสำมำรถจ ำหน่ำยและท ำให้บริษัทฯ มีรำยได้และ
ก ำไรเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 

แนวโน้มในอนำคต 

คำดว่ำรำคำกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลในปี 2562 ยังอยู่ในระดับต่ ำ 
เป็นไปตำมทิศทำงของรำคำน้ ำตำลในตลำดโลก คำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในปี 2562 จะอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่ง โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริหำรต้นทุน
กำรผลิตเอทำนอลอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลเพื่อให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีและเติบโตมำกยิ่งขึ้น 
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