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วันที 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี
สรุ ปผลการดําเนินงาน
หน่ วย: พันบาท
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รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
ต้ นทุนในการจัดจํา หน่าย
ค่า ใช้ จ่า ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่า ตอบแทนกรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่า ใช้ จ่า ย (รายได้ ) ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

บริ ษัทมีรายได้ รวมในปี 2561 จํานวน 1,298.21 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 52.15 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อย 4.19 ซึงรายได้ หลักกว่าร้ อยละ 99 เป็ นรายได้ จากการขายสินค้ า โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขายปี 2561
จํานวน 1,285.32 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 45.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.69 ทังนี รายได้ จาก
การขายต่างประเทศปี 2561 จํานวน 349.18 ล้ านบาท เพิมขึนอย่างมีสาระเมือเทียบกับปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 242 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 226 เพิมขึนจากความต้ องการสินค้ าทังประเภทกะลาปาล์ม และชีวมวลอัดแท่งทีสูงขึน บริ ษัทมี
รายได้ จากการให้ บริ การซึงเป็ นการให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน ในปี 2561 จํานวน 3.51 ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 2.16 ล้ านบาท และมีรายได้ อืนของบริ ษัทในปี 2561 จํานวน 9.38 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 4.22 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริ ษัทย่อยได้ รับเงินชดเชยค่าสินไหมจากการทําประกันอัคคีภัย
สินค้ าทีไฟไหม้ ในระหว่างปี 2561
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ต้ นทุนขายสินค้ าในปี 2561 จํานวน 1,078.13 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 132.96 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.07 ทําให้ อตั รากําไรขันต้ นของบริ ษัทในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 16.1 ลดลงจากปี ก่อน ซึงมีอตั รากําไร
ขันต้ นเท่ากับร้ อยละ 26.7 สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายเฉลียสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลโดยเฉพาะสินค้ าประเภทกะลาปาล์ม
ลดลงตามภาวะตลาด
ในปี 2561 นีบริ ษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 245.86 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 14.3 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.5 เป็ นผลมาการบริ หารจัดการต้ นทุนค่าใช้ จ่ายมีประสิทธิภาพดี
ขึน เมือเทียบกับปี ก่อน บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 2.96 ล้ านบาท และมีรายได้ ภาษี เงินได้ ในปี 2561 จํานวน 7.29
ล้ านบาท จากการเพิมขึนของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ดังนัน บริ ษัทจึงมีขาดทุนสุทธิ ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทสําหรับปี 2561 เป็ นจํานวน 31.15 ล้ านบาท ในขณะทีปี ก่อนมีกําไรสุทธิ ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นเงิน
17.33 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และวันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 647.64 ล้ าน
บาท และ 808.20 ล้ านบาท มีหนีสินรวม 408.2 ล้ านบาท และ 655.28 ล้ านบาท และบริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 239.44
ล้ านบาท และ 152.92 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนีส่วนของผู้ถื อหุ้นรวมเพิมขึนจากการเพิมทุน เพื อเสนอขายหุ้นให้ แก่
ประชาชนเป็ นครังแรก
งบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิเพิมขึน
133.18 ล้ านบาท จากการบริ หารสินค้ าคงเหลือได้ ดีขนึ สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิลดลง 21.48 ล้ านบาท
จากการซือทีดิน และเครื องจักร เพือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิลดลง
121.40 ล้ านบาท จากการชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 209.3 ล้ านบาท และจ่ายปั นผล แม้ จะได้ รับเงิน
จากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนจํานวน 125.94 ล้ านบาทก็ตาม
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปองธรรม แดนวังเดิม)
รองกรรมการผู้จดั การ
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