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วันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอเรียนชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับ

ไตรมาสที่ 2 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ดังต่อไปนี ้
สรุ ปการดาเนินงานประจาไตรมาส
ข้ อมูลการดาเนินงาน
ปริมาณการขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ปริมาณขายรวม

ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2561
พันตัน
104.70
108.52
96.63
25.02
17.71
29.91
129.72
126.23
126.54

QoQ

YoY
%

(3.52)
41.28
2.76

8.35
(16.33)
2.51

ในช่วงไตรมาส 2/2562 บริ ษัทมีปริ มาณการขายรวมอยู่ที่ 129.72 พันตัน จาก 126.23 พันตัน ในไตรมาส 1/2562
เติบโตร้ อยละ 2.76 เนื่องจากปริ มาณการขายจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น 7.31 พันตัน คิดเป็ นร้ อยละ 41.28 ส่วนใหญ่ มาจาก
การเพิ่มขึ ้นของการขายกะลาปาล์ ม ในขณะที่ปริ มาณการขายในประเทศอยู่ที่ 104.70 พันตัน ลดลงร้ อยละ 3.52 ผลจาก
ปริมาณการขายไม้ สบั ลดลงเป็ นหลัก ในขณะที่ปริมาณการขายกะลาปาล์มในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 ปริมาณการขายโดยรวมเติบโตร้ อยละ 2.51 จาก 126.54 พันตัน ในไตรมาส 2/2561
เพิ่มขึ ้นเป็ น 129.71 พันตัน ผลจากการเติ บโตของยอดขายในประเทศ คิด เป็ นการเติบโตร้ อยละ 8.35 จากการเพิ่มขึน้ ของ
ปริมาณการขายกะลาปาล์มในประเทศ ในขณะที่ปริมาณการขายต่างประเทศลดลงร้ อยละ 16.33 ผลจากปริ มาณการขายชีว
มวลอัดแท่งลดลงตามภาวะตลาด ในขณะที่ปริมาณการขายกะลาปาล์ มในต่างประเทศมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้น
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ข้ อมูลทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริการ
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริการ
รวมต้ นทุนจากการขายและบริการ
กาไรขันต้
้ น
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายและภาษี เงินได้
ต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บงวด
กาไร (ขาดทุน) จากส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย

ไตรมาส
2/2562

ไตรมาส
1/2562
ล้ านบาท

ไตรมาส
2/2561

QoQ

YoY
%

325.11
2.53
327.64

311.12
2.07
313.19

344.06
0.78
344.83

4.50
22.22
4.61

(5.51)
224.36
(4.99)

(265.09)
(2.02)
(267.11)
60.53

(248.49)
(1.74)
(250.23)
62.95

(291.57)
(0.68)
(292.25)
52.58

6.68
16.09
6.75
(3.84)

(9.08)
197.06
(8.60)
15.12

(45.41)
(19.44)
(0.77)
(65.62)

(42.40)
(25.77)
(0.84)
(69.01)

(41.23)
(22.53)
(0.79)
(64.91)

7.10
(24.56)
(7.23)
(4.91)

10.14
(13.72)
(2.53)
1.66

0.64
2.99
3.63
(1.46)

0.99
1.38
2.37
(3.68)

(0.33)
14.79
14.46
2.49

(35.35) 293.94
116.67 (79.78)
53.16 (74.90)
(60.25) (158.63)

(2.91)
0.56
(3.81)
(1.25)

(3.17)
1.50
(5.35)
(4.83)

(2.87)
(1.40)
(1.78)
(1.94)

(8.20)
(62.67)
(28.79)
(74.12)

1.39
140.00
114.04
(35.57)

3.17

0.89

6.96

256.18

(54.45)
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ผลการดาเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้ จากการขาย ในไตรมาส 2/2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายอยู่ที่ 325.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
4.50 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 เนื่องจากปริ มาณการขายจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น แต่ราคาสินค้ าถัวเฉลีย่ ในต่างประเทศ
ลดลงเนื่องจากการแข่งขันด้ านราคา ในขณะที่ปริมาณการขายในประเทศลดลง แต่ราคาขายถัวเฉลี่ยในประเทศมีราคาสูงขึ ้น
เนื่องจากบริษัทเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายสินค้ าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ ้น
เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ไตรมาส 2/2561 บริ ษั ท มี รายได้ จ ากการขายลดลงร้ อยละ 5.51 เนื่ อ งจากปริ ม าณการขาย
ต่างประเทศลดลงจากสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่ง
ต้ นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนในการขายสินค้ าอยู่ที่ 265.09 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.68 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562
จากต้ นทุนขายชีวมวลอัดแท่งที่ส่งออกไปต่างประเทศมีต้นทุนที่สงู แต่ลดลงร้ อยละ 9.08 จากราคาขายเฉลี่ยสินค้ า ประเภท
กะลาปาล์มลดลงตามภาวะตลาด
ทั ้งนี ้ อัตรากาไรขั ้นต้ นของบริ ษัทอยู่ที่ร้อยละ 18.47 ในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ
15.35 จากราคาสินค้ าถัวเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะกะลาปาล์ม ในขณะที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีอตั รากาไรอยู่ที่
ร้ อยละ 20.10 จากราคาสินค้ าถัวเฉลี่ยที่ลดลงโดยเฉพาะชีวมวลอัดแท่ง
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ าย บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ายอยู่ที่ 45.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.10 เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1/2562 สอดคล้ องกับปริมาณการขายสินค้ าไปต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.14 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2/2561 สอดคล้ องตามปริมาณการขายโดยรวมที่เน้ นส่งตรงไปยังลูกค้ าเพิ่มขึ ้น ทาให้ ค่าใช้ จ่ายพวกค่าขนส่งเพิ่มขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 19.44 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 24.56 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1/2562 จากการตั ้งสารองหนี ้สงสัยจะสูญของบริษัทลดลง และลดลงร้ อยละ 13.72 จากบริษัทย่อยได้ ตดั จาหน่ าย
สินค้ าที่สญ
ู เสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ในประเทศมาเลเซีย ในไตรมาส 2/2561
รายได้ อ่ ื น รายได้ อื่ น รวมของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 53.16 เมื่ อ เที ยบกับ ไตรมาส 1/2562 จากการกาไรจากขาย
ทรัพย์ สิน และลดลงร้ อยละ 74.90 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 เนื่องจากในช่ ว งไตรมาส 2/2561 บริ ษัทได้ รับเงิน ชดเชย
สินไหมจากการทาประกันอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ คลังสินค้ าในประเทศมาเลเซีย
กล่าวโดยสรุปในไตรมาส 2/2562 บริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 1.25 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาส 1/2562 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 4.83 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 74.12 และในไตรมาส 2/2561 บริษัทผลขาดทุนอยู่ที่ 1.94
ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อยละ 35.57
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ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ล้ านบาท
18.57%
23.35%

40.93%

662.21

647.64

ลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่น 122.94
สินค้ าคงเหลือ 154.60

ลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่น 131.04
สินค้ าคงเหลือ 139.24

สินทรัพย์ถาวร
271.07

สินทรัพย์ถาวร
279.55

30 มิ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2561

20.23%
21.50%
43.16%

สินทรัพย์สาคัญในการดาเนินงานของบริษัทคือ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น สินค้ าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร ซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.57 23.35 และ 40.93 ตามลาดับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.25 จากสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.03 จากปี 2561 จากการสัง่ ซื ้อสินค้ า
เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของตลาดที่มีความต้ องการมากขึ ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการบริหารสินค้ าคงคลัง ให้
อยู่ในระดับเหมาะสม และลดระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้ าให้ เร็ วขึ ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
สินค้ า ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นของบริษัทลดลงร้ อยละ 6.18 จากระยะเวลาการเก็บหนี ้ที่เร็วขึ ้น
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

53.08%

662.21

647.64

เงินกู้ยืมระยะสัน้
351.48

เงินกู้ยืมระยะสัน้
353.13

10.48% เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 69.38
34.60%

ล้ านบาท

54.53%

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหหนี ้อื่น 46.03 7.11%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
229.13

ส่วนของผู้ถือหุ้น
239.44

30 มิ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2561

36.97%
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หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สาคัญของบริษัท คือ เงินกู้ยืมระยะสั ้น เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53.08 10.48 และ 34.60 ตามลาดับ
หนี ้สินของบริษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.10 จากปี 2561 จากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50.73 สอดคล้ อง
กับการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ

กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
ขาดทุนก่อนหักดอกเบี ้ยภาษี ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย
เงินสดเพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดลดลงจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบอื่น
เงินสดสุทธิ

ม.ค.-มิ.ย./2562

ม.ค.-มิ.ย./2561
ล้ านบาท

(2.04)
10.50
(1.80)
(3.33)
(1.03)
4.33

(1.79)
54.18
(3.81)
(42.50)
1.92
9.79

งบกระแสเงินสดสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
เงินสดเพิ่มขึน้ จากกิจกรรมดาเนินงาน บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 10.50 ล้ านบาท
ผลจากกาไรจากการดาเนินงานจานวน 11.48 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 22.52 ล้ านบาท
ในขณะที่สนิ ค้ าคงเหลือลดลงจานวน 16.60 ล้ านบาท
เงินสดลดลงจากกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายสาหรับกิจกรรมลงทุนจานวน 1.80 ล้ านบาทมาจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น
เงินสดลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายสาหรับกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3.33 ล้ านบาท
มาจากการชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน

Page 5 of 6
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ email: ir@asiabiomass.com

Asia Biomass Public Company Limited
บริษ ัท เอเชีย ไบโอแมส จำก ัด (มหำชน)
เลขที่ 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2415-0054, 0-2416-3911 โทรสาร 0-2415 -1102 www.asiabiomass.com
ทะเบียนนิตบ
ิ ุคคลเลขที่ : 0107560000061

แผนงานในอนาคต
บริษัทมีแผนการลงทุนในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และได้ มาตรฐานตามหลักสากล ดังนี ้
1. บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้ างและติดตั ้งเครื่ องจัก รสาหรับผลิตไม้ สบั ที่บางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีกาลัง
การผลิตทั ้งหมด 10,000 ตัน/เดือน คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเริ่มดาเนินงานในไตรมาส 4/2562
2. บริ ษัทมีแผนลงทุนในโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง ที่บางน ้าจืด จังหวัดสมุทรสาคร มีกาลังการผลิตทั ้งหมด
2,000 ตันต่อเดือน คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเริ่มดาเนินงานในปี 2563
3. บริ ษัทมีแผนลงทุน ในโรงงานผลิตชี ว มวลอัดแท่ง ที่บ างกุ้ง จังหวัดสุราษฏร์ ธานี มีกาลังการผลิตทั ง้ หมด
2,000 ตันต่อเดือน คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเริ่มดาเนินงานในปี 2563
บริษัทได้ ทาสัญญาซื ้อไม้ โตเร็ ว (Acacia species) เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ า และรองรับความต่อเนื่ อง
ของห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการขาดแคลนสินค้ าในอนาคต โดยบริษัทได้ ทาสัญญา
ซื ้อไม้ โตเร็ วจากสวนป่ าในสัง กัดองค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภ าคใต้ โดยมีพื ้นที่ทั ้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ คาดการณ์ ไ ด้ ไ ม้
ทั ้งหมด 30,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 ปี
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