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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําป 2562) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

  ผลการดํา เนินงานของบริษัทฯในป  2562  อยู ในเกณฑที่ ดีมากเปนที่น าพอใจอยา งยิ่ ง                  

โดยสามารถทํากําไรสุทธิไดสูงสุดนับตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจมาเปนเวลา 15 ป  โดยมีกําไรสุทธิสูงถึง 513.62 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 74.53 คิดเปนกําไรหุนละ 0.51 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 75.86 

เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและตนทุนสวนใหญลดลงรอยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล

(YIELD) อยูในเกณฑที่ดีแมปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอยเพียงรอยละ 1.03 และมี

รายไดรวมทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4.47 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย

ลดลงจากปกอนถึงรอยละ 7 ก็ตาม 

ป พ.ศ. 
รายไดรวมทั้งสิ้น 

 (ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  

(ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

คิดเปนสัดสวนของ

รายไดรวม  

(%) 

2548 485.61 47.68 9.82 

2549 934.78 292.67 31.31 

2550 644.32 147.47 22.89 

2551 964.90 290.39 30.10 

2552 678.07 207.88 30.66 

2553 760.44 (94.52)  (12.43)    

2554 1,098.81 (42.90)  (3.90)    

2555 1,350.87 164.07 12.15 

2556 1,659.75 117.68 7.09 

2557 2,500.43 219.31 8.77 

2558 2,602.57 244.27 9.39 

2559 2,418.35 178.10 7.36 

2560 2,472.76 48.86 1.97 

2561 

2562 

2,697.85 

2,577.22 

294.28 

513.62 

10.91 

19.93 
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รายได 
 

 

รายละเอียด 

ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,534.00 98.32 2,696.07 99.93 (162.07)    (6.01)   

รายไดอ่ืน 43.22 1.68 1.78 0.07 41.44 2,328.09 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,577.22 100.00 2,697.85 100.00 (120.63)  (4.47)  
 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2562 ทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท ลดลงจากปกอน 120.63 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 4.47 เนื่องจาก 

(1)  มรีายไดจากการขายเอทานอล 2,534.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.32 ของรายไดรวม ลดลง

จากปกอน 162.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึง

รอยละ 7.00 แมปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 1.03 ก็ตาม 

(2) มีรายไดอ่ืน 43.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.68 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากปกอน 41.44 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2,328.09 เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจากการประกันภยัสาํหรบัความเสียหายทีเกิด

อทุกภยัขึ้นเมื่อป 2560 

 

คาใชจาย 

คาใชจาย 
ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 (333.44) (14.77) 

คาใชจายขายและบริหาร 86.23 3.40 77.38 2.87  8.85 11.44 

คาใชจายการเงิน 36.79 1.45 40.79 1.51 (4.00) (9.81) 

คาภาษีเงินได 16.11 0.64 27.49 1.02 (11.38) (41.40) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,063.60 81.44 2,403.57 89.15 (339.97) (14.14) 

 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2562 ทั้งสิ้น 2,063.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 339.97 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 14.14 เนื่องจาก 

(1)  ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 333.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.77 เนื่องจากราคา

วัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากปกอนรอยละ 19.38 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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 (2)  คาใชจายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากปกอน 8.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.44 เนื่องจากคา

ขนสง และสวัสดิการพนักงานเพ่ิมขึ้น 

(3)  คาใชจายการเงินลดลงจากปกอน 4.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.81 เนื่องจากมีการจายคืน

เงินกูยืมบางสวน 

(4)  คาภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากปกอน 11.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.40 เนื่องจาก

โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนเพ่ิมเติมมี

กําหนด 3 ป นับจากวันที่ 18 มีนาคม 2562  เนื่องจากไดปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอล

เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2562 ป 2561 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,534.00 100.00 2,696.07 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 

กําไรขั้นตน 609.53 24.05 438.16 16.25 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2562 ทั้งสิ้น 609.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05  ของรายไดจาก

การขาย เพ่ิมขึ้นจากปกอนที่มีกําไรขั้นตน 438.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขาย แม

ปริมาณการขายเอทานอลจะเพ่ิมข้ึนจากปกอนเพียงรอยละ 1.03 แตราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปน

ตนทุนสวนใหญลดลงจากปกอนถึงรอยละ 19.38 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2562 ป 2561 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 513.62 294.28 219.34 74.53 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.51 0.29 0.22 75.86 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2562 ทั้งสิ้น 513.62 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนถึง 219.34 ลานบาท       

หรือเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 74.53 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหุนละ 0.22 บาท 

คิดเปนรอยละ 75.86 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

 



 
 

5 
 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ       

คาเสื่อมสิ้น) ในป 2562 ทั้งสิ้น 733.69 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนถึง  211.72 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจาก     

ปกอนถึงรอยละ 40.56 และมี EBITDA MARGIN เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.35 ในปกอนมาเปนรอยละ 28.47    

ในปนี้ 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2562 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 10.91 ในป

กอนมาเปนรอยละ 19.93 ในปนี้ 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในป 2562 รอยละ 

27.70 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 รอยละ 10.39 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในป 2562 

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 8.91 ในปกอนมาเปนรอยละ 12.99 ในปนี้และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN 

ON FIXED ASSETS) ในป 2562 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 17.60 ในปกอนมาเปนรอยละ 24.39 ในปนี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

364.36 

200.73 

163.63 

9.66 

10.04 

9.23 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.94 1.77 0.17 9.60 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 364.36 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.66 เนื่องจาก 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 293.15 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 

29.03 เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 6.75 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 20.97      

(ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนลดลง 75.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.39 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญ

เปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 282.88 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 199.76 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อ

วัตถุดิบเพิ่มข้ึน 57.43 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.54 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 35.17 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 235.57 
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(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 71.21 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

2.58 เนื่องจากมี (ก) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มข้ึน 69.96 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.54            

(ข) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 1.96 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 100 (ค) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.71 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.99 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 200.73 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.04 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น 

15.48 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.64 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบ

และใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มขึ้น 192.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.69 และ (ค) 

หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนดอกเบ้ียคางจายลดลง 7.47 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.41 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2561 

ทั้งสิ้น 163.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพ่ิมข้ึนจากหุนละ 1.77 บาท เปนหุนละ 

1.94 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธเิพ่ิมขึ้น ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
(หนวย : ลานบาท) 

ป 2562 ป 2561 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 419.63 (143.26) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (266.23) (492.38) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (160.15) 632.52 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (6.75) (3.12) 

เงินสดคงเหลือยกมาตนงวด 32.19 35.31 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 25.44 32.19 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2562 ทั้งสิ้น 419.63 ลานบาท เนื่องจากมี 

(ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 529.73 ลานบาท (ข) รายการท่ีไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา 

เปนตน จํานวน 206.11 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคา

คงเหลือ และเงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น 302.17 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้

การคาและเจาหนี้อ่ืน และสํารองผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 59.00 ลานบาท (จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.12 ลาน

บาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจาย 36.59 ลานบาท และ (ช)  มีรายจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคล 36.57 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2562 ทั้งสิ้น 266.23 ลานบาท เนื่องจากมี   

(ก) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาและคาซื้อทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 266.06 ลานบาท (ข) รายไดจากการ

จําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีและเลิกใชงาน 1.79 ลานบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอื่นเพิ่มขึ้น 1.96 ลานบาท 
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(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2562 ทั้งสิ้น 160.15 ลานบาท เนื่องจากมี 

(ก) รับเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 216.58 ลานบาท (ข) ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 24.02 ลานบาท (ค) ชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 2.76 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 349.95 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 

(QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 0.75 เทา และ 0.13 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่

ต่ําแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปน

บริษัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกท้ังยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 

GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินดวยดีตลอดมา 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 1.14:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2562 จํานวน 20.57 วัน เพิ่มข้ึนจากปกอน               

1.30 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30.53 วัน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.78 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียน

สินคาโดยเฉลี่ย 7.57 วัน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 4.37 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย               

17.53 วัน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.85 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 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน

จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดย

ไมมีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

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

ถือหุนในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท้ังหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงนิ เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน
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บริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดนัดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

โครงการในอนาคต 

ปจจุบันโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT 

WASH 3,000 M3 PER DAY) ที่อยูระหวางการกอสรางและเตรียมทดลองเดินเครื่องจักร(COMMISSIONING) 

ซึ่งเปนโครงการจัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 

90 เนื่องจากน้ําควบแนนจากกระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอล

ได และมีพลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําใหสามารถ

ประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 

เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯมีรายไดและกําไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมราคาน้ําตาลในประเทศและในตลาดโลก ในป 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิต

ออยลดลงจากปกอนคอนขางมาก เนื่องจากสถานการณภัยแลง ทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตน้ําตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได  โดยยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพ

ผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทฯมีผลการ

ดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจะจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไว

อยางสม่ําเสมอ 
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