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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3/2562) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3/2562 และงวดเกาเดือนแรกของป 2562 

อยูในเกณฑที่ดีมากเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง โดยมีรายได 661.81 ลานบาท และ 2,038.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.81 และ 4.31 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 4.10 และ 10.75 และมกํีาไรสุทธิ 153.92 ลานบาท และ 476.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 113.19 และ 143.51 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.15 บาท และ 0.48 บาท 

เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 114.29 และ 140 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุน

สวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 16.14 และ 23.23 ตามลําดับ  

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2562 ทั้งสิ้น 661.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

30.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.81 เนื่องจาก 

 (1.1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 621.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.87 ของรายไดรวม ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอน 9.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.54 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 5.41 แตปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

รอยละ 4.10 

(1.2) มรีายไดอื่น 40.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.13 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 40.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7,701.92 เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายใน

เหตุการณอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นเมื่อป 2560  
 

(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ทั้งสิ้น 2,038.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 84.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.31 เนื่องจาก 

(2.1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 1,995.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.88 ของรายไดรวม 

เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 42.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.18 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล

เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 10.75 แมราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากงวดเดียวกันของป

กอนรอยละ 7.77 ก็ตาม 
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(2.2) มรีายไดอื่น 43.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.12 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 41.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2,742.76 เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจากการประกนัความเสียหายใน

เหตกุารณอ์ทุกภยัที่เกิดขึ้นเมื่อป 2560 

รายได 
ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

621.24 

 

93.87 

 

630.93 

 

99.92 

 

(9.69) 

 

(1.54) รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 40.57 6.13 0.52 0.08   40.05 7,701.92 

รวมรายไดทั้งสิ้น 661.81 100.00 631.45 100.00 30.36 4.81 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)  

1,995.17 

43.21 

 

97.88 

2.12 

 

1,952.62 

1.52 

 

99.92 

0.08 

 

42.55 

 41.69 

 

2.18 

2,742.76 

รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,038.38 100.00 1,954.14 100.00 84.24   4.31 

 

คาใชจาย 

(1) บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 3/2562 ทั้งสิ้น 507.89 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

51.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.18 เนื่องจาก 

(1.1)   ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 52.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.04 

เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

16.14 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว  

(1.2)   คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

51.48 เนื่องจากคาขนสง และสวัสดิการพนักงานเพ่ิมขึ้น 

(1.3)   คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.48 

เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมบางสวน 

(1.4)   คาภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.95 

เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ไดปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม  

(2) บริษัทฯ มีคาใชจายงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ท้ังสิ้น 1,561.93 ลานบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน 196.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.18 เนื่องจาก 

(2.1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 204.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

12.35 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอย

ละ 23.23 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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 (2.2)  คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 6.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

11.79 เนื่องจากคาขนสง และสวัสดิการพนักงานเพ่ิมขึ้น 

 (2.3)  คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.41 

เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมบางสวน 

 (2.4)  คาภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 3.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

33.67 ตามผลกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น 

คาใชจาย 
ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

474.38 

 

76.36 

 

527.30 

 

83.58 

 

(52.92) 

 

(10.04) ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบรหิาร 24.10 3.88 15.91 2.52 8.19 51.48 

คาใชจายการเงนิ 7.96 1.28 10.01 1.59 (2.05) (20.48) 

คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 1.45 0.23 6.03 0.96 (4.58) (75.95) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 507.89 81.75 559.25 88.65 (51.36) (9.18) 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)  

1,453.58 

 

72.85 

 

1,658.33 

 

84.93 

 

(204.75) 

 

(12.35) ตนทุนขาย 

คาใชจายขายและบรหิาร 66.07 3.31 59.10 3.03 6.97 11.79 

คาใชจายการเงนิ 26.48 1.33 29.23 1.50 (2.75) (9.41) 

คาภาษีเงินไดนิติบุคคล 15.80 0.79 11.82 0.61 3.98 33.67 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 1,561.93 78.28 1,758.48 90.07 (196.55) (11.18) 
 

กําไรขั้นตน 

(1) บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนในไตรมาสท่ี 3/2562 ทั้งสิ้น 146.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.64 ของ

รายไดจากการขาย เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรข้ันตน 103.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.42 

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 4.10 

และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 16.14 

(2) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ท้ังสิ้น 541.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.15 

ของรายไดจากการขาย เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรข้ันตน 294.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

15.07 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

10.75 และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

23.23 
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กําไรขั้นตน 
ป 2562 ป 2561 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

621.24 

 

100.00 

 

630.93 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 474.38 76.36 527.30 83.58 

กําไรขั้นตน 146.86 23.64 103.63 16.42 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)  

1,995.17 

 

100.00 

 

1,952.62 

 

100.00 รายไดจากการขาย 

หัก  ตนทุนขาย 1,453.58 72.85 1,658.33 84.93 

กําไรขั้นตน 541.59 27.15 294.29 15.07 
 

กําไรสุทธิ 

(1) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2562 ท้ังส้ิน 153.92 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 

81.72 ลานบาท คดิเปนรอยละ 113.19 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.15 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหุน

ละ 0.08 บาท คิดเปนรอยละ 114.29 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ท้ังสิ้น 476.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 280.79 ลานบาท คดิเปนรอยละ 143.51 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.48 บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป

กอนหุนละ 0.28 บาท คดิเปนรอยละ 140 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

กําไรสุทธิ หนวยวัด ป 2562 ป 2561 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)  

ลานบาท 

 

153.92 

 

72.20 

 

81.72 

 

113.19 กําไรสทุธิ 

กําไรสทุธิตอหุน บาทตอหุน 0.15 0.07 0.08 114.29 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)  

ลานบาท 

บาทตอหุน 

 

476.45 

0.48 

 

195.66 

0.20 

 

280.79 

0.28 

 

143.51 

140.00 

กําไรสทุธิ 

กําไรสทุธิตอหุน 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคา

เสื่อมสิ้น) ในไตรมาสที่ 3/2562 ทั้งสิ้น 205.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 77.12 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 60.01 และมี EBITDA MARGIN รอยละ 31.07 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

10.72 และมี EBITDA งวดเกาเดือนแรกของป 2562 จํานวน 642.70 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป 
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กอน 287.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.91 และมี EBITDA MARGIN รอยละ 31.53 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 13.35 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 3/2562 รอยละ 23.26 เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 11.83 และมีอัตรากําไรสุทธิงวดเกาเดือนแรกของป 2562 รอยละ 23.37 

เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 13.36 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) งวดเกาเดือนแรกของป 

2562 รอยละ 31.33 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 รอยละ 14.02 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) งวดเกาเดือนแรก

ของป 2562 รอยละ 15.81 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 รอยละ 6.90 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 

(RETURN ON FIXED ASSETS) งวดเกาเดือนแรกของป 2562 รอยละ 26.57 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2561 รอย

ละ 8.97 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน หนวยวัด 
ณ วันที่ 30 

กันยายน 2562 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,503.91 

1,605.25 

1,898.66 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

(268.36) 

(394.82) 

126.46 

(7.11) 

(19.74) 

7.14 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.90 1.77 0.13 7.34 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลดลงจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 268.36 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.11 เนื่องจาก 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 326.76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32.36 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1.08 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.36 (ข) สินคา

คงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพ่ิมขึ้น 206.09 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 145.53 (ค) ลูกหนี้

การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 27.48 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.96 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ

กากน้ําตาลลดลง 502.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 92.11 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 4.33 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 29 

 

 



 

7 
 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 58.40 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.11 

เนื่องจากมี (ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 1.29 ลานบาท (ข) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพ่ิมขึ้น 57.37 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.08 และ (ค) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.26 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

4.02 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลดลงจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 394.82 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 19.74 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาล

ลดลง 38.39 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.38 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งนํามาใชซื้อวัตถุดิบและ

ใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาลดลง 344.62 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.12 และ (ค) หนี้สินอื่น

ซึ่งสวนใหญเปนดอกเบ้ียและภาษีมูลคาเพ่ิมคางจายลดลง 11.81 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.78 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 

ทั้งสิ้น 126.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.14 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพ่ิมข้ึนจากหุนละ 1.77 บาท เปนหุนละ 

1.90 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธเิพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสด 

กระแสเงินสด 

(หนวย : ลานบาท) 

        งวด 9 เดือน (มกราคม - กันยายน) 

ป 2562 ป 2561 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 915.66 (13.44) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (217.93) (410.43) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (696.65) 407.52 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 1.08 (16.35) 

เงินสดยกมาตนงวด 32.19 35.31 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 33.27 18.96 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานงวดเกาเดือนแรกของป 2562 จํานวน 915.66 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 492.25 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คา

เสื่อมราคา ฯลฯ จํานวน 152.43 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบกากน้ําตาล ฯลฯ ลดลง 325.64 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงาน

อันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ เพ่ิมขึ้น 8.84 ลาน

บาท (จ) มีดอกเบ้ียรับ 0.07 ลานบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจาย 27.00 ลานบาท และ (ช) มีรายจายภาษีเงินไดนิติ

บุคคล 36.57 ลานบาท 
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(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ท้ังสิ้น 217.93 ลานบาท 

เนื่องจากมี (ก) ซื้อตนกลาและตนทุนระหวางปลูกตนไมเศรษฐกิจ 1.29 ลานบาท (ข) คากอสรางโรงงานระเหย

น้ํากากสา 129.01 ลานบาท (ข) การจําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีและหรือเลิกใชงาน 1.79 ลานบาท และ (ค) 

รายการเบ็ดเตล็ดอ่ืน 89.42 ลานบาท  

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินงวดเกาเดือนแรกของป 2562 ทั้งสิ้น 696.65 ลาน

บาท เนื่องจากมี (ก) การชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 382.72 ลานบาท (ข) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 37.98 

ลานบาท (ค) จายเงินปนผล 349.97 ลานบาท และ (ง) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 1.94 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

30 กันยายน 2562 เพียง 0.85:1 ซึ่งเปนอัตราสวนทีต่่ํา 

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

RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทากับ 0.64 เทา และ 0.26 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแต

บริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัท

น้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) งวดเกาเดือนแรกของป 2562 เพียง 24.81 วัน เพ่ิมข้ึนจากวัน

สิ้นป 2561 จํานวน 5.54 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ย 28.81 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2561จํานวน 

0.94 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ย 8.29 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 5.09 วัน และมี

ระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 12.29 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2561 จํานวน 1.39 วัน  

ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

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

สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดยไม

มีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 
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(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือหุน

ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย

ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ 

เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้งไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

โครงการลงทุนในอนาคต 

ปจจุบันโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT 

WASH 3,000 M3 PER DAY) ยังอยูระหวางการทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเปนโครงการ

จัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่

ยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 90 เนื่องจาก

น้ําควบแนนจากกระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอลได และมี

พลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําใหสามารถประหยัด

การใชพลังงานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน 

ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯ มีรายไดและกําไรเพ่ิมมากขึ้นอีกดวย คาดวาจะมีรายไดในเชิงพาณิชยใน

ป 2563 

แนวโนมในอนาคต 

ราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตเอทานอลในป 2562 มีการปรับตัวลดลงอยางมี

นัยสําคัญ คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 ทั้งปจะอยูในเกณฑที่ดีข้ึนจากปกอนและเปนที่นา

พอใจอยางยิ่งตามที่ชี้แจงขางตนแลว โดยบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหาร

ตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือใหมีผลการดําเนินงานที่ดีและเติบโตมากยิ่งข้ึนอีก 

 

 

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


