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วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอเรียนชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับ
ไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังต่อไปนี ้
สรุ ปผลการดาเนินงาน
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ไตรมาส 1 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2561
311,123 98.6%
294,854 99.1%
2,068 0.7%
482 0.2%
2,367 0.7%
2,328 0.7%
315,558 100.0%
297,664 100.0%
248,492 78.7%
230,403 77.4%
1,744 0.6%
407 0.1%
42,398 13.4%
41,739 14.0%
25,770 8.2%
31,586 10.6%
835 0.3%
800 0.3%
3,168 1.0%
3,150 1.1%
322,407 102.2%
308,085 103.5%
(6,849) (2.2%)
(10,421) (3.5%)
(1,501) (0.5%)
(4,960) (1.7%)

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อนื่
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ ภาษี เงินได้
ขาดทุนสาหรั บงวด
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

(5,348)
(4,830)

(1.7%)
(1.5%)

(5,461)
(2,233)

(1.8%)
(0.8%)

บริษัทมีรายได้ รวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จานวน 315.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นจานวนเงิน 17.89 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น ร้ อย 6.01 ซึ่งรายได้ ห ลักกว่าร้ อ ยละ 99 เป็ นรายได้ จ ากการขายสินค้ า โดย
บริษัทมีรายได้ จากการขายสินค้ าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จานวน 311.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นจ านวนเงิน 16.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.52 เนื่องจากมีลกู ค้ ารายใหม่ และแนวโน้ ม ตลาดที่มีความต้ องการ
สินค้ าเพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ รายได้ จากการขายต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จานวน 64.85 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวนเงิน 8.12 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 11 เนื่องจากมียอดสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าในช่วงใกล้ สิ ้น
ปี 2560 ทาให้ รับรู้รายได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ค่อนข้ างสูง บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริการซึ่งเป็ นการให้ บริการขนส่งกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริษัทอื่น จานวน 2.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวนเงิน 1.59 ล้ าน
บาท จากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ บริการขนส่งให้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และมีรายได้ อื่นของ จานวน 2.37 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวนเงิน 0.04 ล้ านบาท
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ต้ น ทุนขายสินค้ าสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จานวน 248.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนเป็ นจานวนเงิน 18.09 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 7.85 ทาให้ อัตรากาไรขั ้นต้ นของบริ ษัทในไตรมาสที่ 1 ในปี 2562
เท่ากับร้ อยละ 20.13 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 21.86 สาเหตุหลักเกิดจาก
ราคาขายเฉลีย่ สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยเฉพาะสินค้ าประเภทกะลาปาล์มลดลงตามภาวะตลาด
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 นี ้บริษัทมีต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 68.17 ล้ านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวนเงิน 5.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.03 เนื่องจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน มีค่าใช้ จ่ายจากการตัดจาหน่ายสินค้ าที่สญ
ู เสียจากเหตุเพลิงไหม้ จานวน 6.68 ล้ านบาท ในส่วนของค่าใช้ จ่าย
ในการขายเพิ่มขึ ้นสัมพันธ์ กบั ยอดขายที่เพิ่มขึ ้น บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจานวน 3.17 ล้ านบาท และมีรายได้ ภาษี เงินได้
จานวน 1.50 ล้ านบาท จากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ดังนั ้น บริษัทจึงมีขาดทุน สุทธิส่วนที่เป็ นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นจานวน 4.83 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนมีขาดทุนสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นเงิน 2.23 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 699.99 ล้ านบาท
และ 647.64 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 436.09 ล้ านบาท และ 408.2 ล้ านบาท และบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 233.91 ล้ าน
บาท และ 239.44 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกระแสเงินสดสาหรับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 1.21 ล้ าน
บาท จากกาไรจากการดาเนินงานดีขึ ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
ลดลง 2.34 ล้ านบาท จากการจ่า ยเงิน เพื่ อ ปรับ ปรุ งอาคารและส่ว นปรับ ปรุ ง เพื่ อรองรับ การขยายธุ รกิจ ในอนาคต และ
กระแสเงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมจัดหาเงิน เพิ่ มขึ ้น 9.74 ล้ านบาท จากการกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบัน การเงิน เพิ่ มขึ ้น 10.71
ล้ านบาท เพื่อใช้ จดั หาสินค้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปองธรรม แดนวังเดิม)
รองกรรมการผู้จดั การ
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