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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
(ส าหรบังบการเงนิประจ าไตรมาสที ่1/2557) 

  

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มรีายได้และก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2557 จ านวน 631.62 ล้านบาท และ 102.20 ล้านบาทซึ่ง 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 55.34 และ 150.79 ตามล าดบั เพิม่ขึน้เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่
ปรบัตวัเพิม่สูงตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศที่เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรฐับาลทีย่กเลกิการจ าหน่าย
น ้ามนัเบนซนิ 91 และส่งเสรมิการผลติรถยนต์ทีใ่ช้แก๊สโซฮอลล ์E20 และ E85 ท าใหก้ าไรสุทธจิากธุรกจิเอทานอล
เพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก 

    ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่เพิม่สงูขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ16.36 กอปรกบัอุปสงคเ์อทานอล
ในประเทศเพิม่สงูขึน้โดยเฉลีย่จาก 2.57 ลา้นลติรต่อวนัเมื่อตอนปลายปี 2556 เพิม่ขึน้เป็น 3.03 ลา้นลติรต่อวนัในเดอืน
มนีาคม 2557 เนื่องจากรฐับาลยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิ 91 และส่งเสรมิการผลติรถยนต์ที่ใช้น ้ามนัแก๊สโซ
ฮอลล ์E20 และ E85 มากขึน้ จงึท าใหอุ้ปสงคห์รอืความตอ้งการใชเ้อทานอลเพื่อผสมเป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอลลเ์พิม่มากขึน้
เป็นล าดบัอย่างต่อเนื่อง 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

 

รายได้ 

 

ไตรมาสท่ี 1/2557 
 

ไตรมาสท่ี 1/2556 
 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากธรุกจิเอทานอล 631.11 99.91 406.39 99.95 224.72 55.29 
รายไดอ้ื่น 0.52 0.09 0.20 0.05 0.32 160.00 

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 631.63 100.00 406.59 100.00 225.04 55.34 
 

รายได้ :  บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทัง้สิ้น 631.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของ                   

ปีก่อน 225.04 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.34 เนื่องจากปรมิาณการขายเอทานอลและราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.24 และ 16.36 ตามล าดบั 

 
 

ค่าใช้จ่าย 

ไตรมาสท่ี 1/2557 ไตรมาสท่ี 1/2556 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 

ตน้ทนุขาย 503.97 79.85 333.94 82.17 170.03       50.92 
ค่าใชจ้า่ยขายและบรหิาร 10.03 1.59 19.85 4.88 (9.82) (49.47) 
ค่าใชจ้า่ยการเงนิ 15.41 2.44 13.15 3.24 2.26      17.19 

 

ค่าใช้จ่าย : บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในไตรมาสที ่1/2557 รวมทัง้สิน้ 529.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
รอ้ยละ 44.28 เน่ืองจาก 

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 170.03 ล้านบาท          
คิดเป็นร้อยละ 50.92 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.29 เพราะราคาวตัถุดิบ
กากน ้าตาลซึง่เป็นตน้ทุนสว่นใหญ่มรีาคาเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 17.10   

(2) ค่าใชจ้่ายขายและบรหิารในไตรมาสที ่1/2557 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 9.82 ลา้นบาทคดิเป็น
รอ้ยละ 49.47 เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายโรงงานผลติเอทานอลสายการผลติที ่1 ทีห่ยุดปรบัปรุงชัว่คราวในไตรมาสที ่1/2556 
แต่ในไตรมาสที ่1/2557 สามารถผลติเอทานอลไดต้ามปกต ิ

(3) ค่าใชจ้่ายการเงนิในไตรมาสที ่1/2557 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 2.26 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ย
ละ 17.19 เน่ืองจากมกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้มาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการจดัซือ้วตัถุดบิกากน ้าตาลจงึท าให้มดีอกเบีย้
จ่ายเพิม่ขึน้ 

(4) ก าไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ก าไรขัน้ต้น ไตรมาสท่ี 1/2557 ไตรมาสท่ี 1/2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 631.11 100.00 406.39 100.00 
หกั  ตน้ทุนขาย 503.97 79.85 333.94 82.17 
ก าไรขัน้ต้น 127.14 20.15 72.45 17.83 

 

ก าไรขัน้ต้น :  บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที ่1/2557 จ านวน 127.14 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 20.15 ของรายได้
จากการขาย เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่กี าไรขัน้ต้นจ านวน 72.45 ลา้นบาทคดิเป็นร้อยละ 17.83 
ของรายไดจ้ากการขายแลว้ บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน่เน่ืองจากราคาขายเอทานอลเพิม่ขึน้ตามทีช่ีแ้จงขา้งต้น
แลว้ 

 

ก าไรสทุธิ 
 

ไตรมาสท่ี 1/2557 ไตรมาสท่ี 1/2556 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสุทธ ิ 102.20 100.00 40.76 100.00 61.44 150.73 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้-บาทต่อหุน้ 0.13 0.05 0.08 160.00 
หมายเหต ุ:   มลูค่าจดทะเบยีนหุน้ละ 1 บาท     

 

ก าไรสุทธิ : บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินไตรมาสที ่1/2557 จ านวน  102.20 ลา้นบาทคดิเป็นก าไรสุทธหิุน้ละ 0.13 บาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 160 เน่ืองจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ต่อลติรเพิม่ขึน้ตามทีช่ีแ้จงขา้งต้น
แลว้ 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

(1) บรษิัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและ                   
ค่าเสือ่มสิน้) เท่ากบั 143.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 79.73 เน่ืองจากมกี าไรเพิม่ขึน้ 

(2) บรษิทัฯ ม ีEBITDA MARGIN คดิเป็นรอ้ยละ 22.71 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ย
ละ 19.63 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.08 เน่ืองจาก EBITDA เพิม่ขึน้ตามทีช่ีแ้จงใน (1) ขา้งตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 

  ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ตามทีช่ีแ้จงขา้งตน้มผีลท าใหป้ระสทิธภิาพในการท าก าไรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ มอีตัราก าไรสุทธ ิ(NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2557 คดิเป็นร้อยละ 16.27                     
เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 10.02 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.25  

(2) บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสที่ 1/2557               
คิดเป็นร้อยละ 8.92 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.64                  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.29 

(3) บรษิทัฯ มอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในไตรมาสที ่
1/2557 คดิเป็นรอ้ยละ 3.49 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อีตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมรอ้ยละ 
1.64 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.85 ตามล าดบั โดยมอีตัราสว่นหมุนเวยีนสนิทรพัยเ์ท่ากบั 0.64 เท่า  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรพัย ์: บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน  120.90 ลา้นบาท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.18 ประกอบดว้ย  

(1) สนิทรพัย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวนัสิ้นปี 2556 จ านวน 76.35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.62 
เนื่องจาก (ก) มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้จากวนัสิ้นปี 2556 จ านวน 25.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น            
รอ้ยละ 212.68 (ข) มลีูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 62.12 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.13 (ค) มี
สนิค้าคงเหลือเพิม่ขึน้จากวนัสิ้นปี 2556 จ านวน 175.65 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึน้ร้อยละ 208.73 ซึ่งส่วนใหญ่วตัถุดิบ
กากน ้าตาลทีผ่ลติหรอืซือ้ส ารองไวส้ าหรบัไตรมาส ที ่2/2557 และ (ง) มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นลดลงจากวนัสิน้ปี 2556 
จ านวน 9.07 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 52.88   

(2) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากวนัสิ้นปี 2556 จ านวน 44.56 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.99 
เน่ืองจากมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้   
 
 
 
 
 

 

ฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  31      

มีนาคม 2557 
ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2556 

 

ล้านบาท 
 

% 

สนิทรพัยร์วม 3,008.95 2,888.05 120.90 4.18 
หนี้สนิรวม 1,805.69 1,786.99 18.70 1.04 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,203.26 1,101.06 102.20 9.28 
มูลค่าหุ้นตามบญัชี-บาทต่อหุ้น 1.50 1.37 0.13 9.48 
หมายเหต ุ:  มลูค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท     
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หน้ีสิน : บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 18.70 ลา้นบาทหรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.05 ประกอบดว้ย 

(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นลดลงจากวันสิ้นปี  2556 จ านวน 1 .35  ล้านบาทหรือลดลง                 
รอ้ยละ 0.72  

(2) เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 28.89 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.82  

(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็น ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลงจากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 6.68 ล้านบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 54.13  

(4) หนี้สนิอื่นสว่นใหญ่เป็นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ฯลฯ ลดลงสทุธจิากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 
2.06 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 41.70 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 เพิม่ขึ้นจากวนัสิน้ปี 2556 จ านวน 

102.20 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.28 ท าใหมู้ลค่าหุน้ตามบญัชเีพิม่ขึน้จากหุน้ละ 1.37 บาท เป็นหุน้ละ 1.50 บาท 
เน่ืองจากมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 102.20 ลา้นบาท  

 

กระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

 ไตรมาสท่ี 1/2557 ไตรมาสท่ี 1/2556 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 152.72 79.88 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (76.03) (9.90) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (51.21) (71.00) 
เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 25.48 (1.02) 
เงนิสดยกมาตน้งวด 11.99 5.65 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 37.47 4.63 

 

กระแสเงินสด 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2557 จ านวน 152.72 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย (ก) ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและดอกเบีย้จ่ายจ านวน 102.77 ลา้นบาท (ข) รายการทีไ่ม่กระทบ
เงนิสด เช่น ค่าเสือ่มราคา (ค) สนิทรพัยจ์ากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 50.79 ลา้นบาทเนื่องจากมลีูกหนี้การคา้และสนิคา้
คงเหลือเพิ่มขึ้น และมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าลดลง (ง) หนี้สินจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 78.11 ล้านบาท 
เน่ืองจากมเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ และ (จ) มดีอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 18.68 ลา้นบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2557 จ านวน 76.03 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย (ก) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 75.96 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการก่อสรา้งถงัเกบ็กากน ้าตาลและ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยก๊าซชวีภาพ 
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(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2557 จ านวน 51.21 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย (ก) เงนิกูเ้พิม่ขึน้ 28.79 ลา้นบาท และ (ข) มกีารจ่ายเงนิปนัผล 80.00 ลา้นบาท  
 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

(1) บรษิทัฯ มลีกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ณ วนัสิน้ปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 6.12 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เป็น
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระทัง้จ านวน ส าหรบัการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูขึน้อยู่กบัการวเิคราะหอ์ายุลูกหนี้และ
ประเมนิจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนี้ทีผ่่านมา ซึ่งบรษิทัฯ ไม่มปีญัหาหน้ีสูญและยงัไม่พบรายการผดิปกตใินไตร
มาสที ่1/2557 แต่อย่างใด จงึไม่มกีารตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในไตรมาสที ่1/2557 ทีผ่่านมา 

(2) สนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของสนิทรพัยร์วมโดยไม่มสีนิคา้เสือ่มสภาพและยงั
ไม่มผีลกระทบจากราคาตลาดทีล่ดลง จงึไม่มกีารตัง้การดอ้ยค่าของสนิคา้คงเหลอืในไตรมาสที ่1/2557 ทีผ่่านมา            
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุ 
(1) บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (QUICK 

RATIO) ในไตรมาสที ่1/2557 เท่ากบั 0.64 เท่า และ 0.41 เท่า ตามล าดบั แมอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็จะต ่ากว่า
เกณฑป์กต ิแต่บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิสนิเชื่อเพยีงพอส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในอนาคต 

(2) บรษิทัฯ ม ีCASH CYCLE ในไตรมาสที ่1/2557 จ านวน 22.33 วนั เพิม่ขึน้ 5.97 วนั จาก ณ สิน้ปี 
2556 เน่ืองจากมรีะยะเวลาเรยีกเกบ็หนี้เฉลีย่ลดลงจาก 29.68 วนั ในปี 2556 เป็น 29.64 วนั ในไตรมาสที ่1/2557 มี
ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 3.76 วนั ในปี 2556 เป็น 9.29 วนั ในไตรมาสที ่1/2557 แต่มรีะยะเวลา
ช าระหนี้เฉลีย่ลดลงจาก 17.08 วนั ในปี 2556 เป็น 16.60 วนั ในไตรมาสที ่1/2557 

(3) การลงทุนในปี 2557 อยู่ระหว่างการก่อสรา้งระบบผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยก๊าซชวีภาพขนาด 3 เมกะ
วตัต์ ใชเ้งนิลงทุนประมาณ 190 ลา้นบาท คาดว่าจะแลว้เสรจ็และเริม่จ่ายกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณไตรมาสที ่3/2557 
โดยจะน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งจะท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต ่าลงและมี
โครงการก่อสร้างถังเก็บกากน ้าตาลเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทัง้สิ้นประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 60 ลา้นบาท คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่2/2557 เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็สต๊อกกากน ้าตาล
จาก 40,000 ตนัเป็น 60,000 ตนั เพื่อรองรบัปรมิาณกากน ้าตาลทีต่้องใชผ้ลติเอทานอลใหม้คีวามคล่องตวัมากยิง่ขึ้น 
ซึง่จะช่วยบรหิารตน้ทุนการผลติเอทานอลใหถู้กลงและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมแีหล่งทีม่าของเงนิลงทุนทัง้สอง
รายการจากการด าเนินงาน (CASH GENERATION)  
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ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตามเงื่อนไขสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งดงันี้  

(1) บรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกนิกว่า 
2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า ซึง่ในไตรมาสที ่1/2557 บรษิทัฯ
สามารถด ารงอตัราสว่น D/E และ DSCR ไดต้ามขอ้ผกูพนัในสญัญากูย้มืเงนิ   

(2) ธนาคารผูใ้หกู้ก้ าหนดสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) (“ลานนา”) ใน
บรษิทัฯไม่ใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดตลอดอายุสญัญากูย้มืเงนิ ซึง่ลานนายงัไม่มนีโยบายจะลดสดัสว่น
การถอืหุน้ในไทยอะโกรใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดแต่อย่างใด 

(3) บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารผู้ใหกู้ก้่อน จงึจะสามารถก่อหนี้
เพิม่ไดโ้ดยบรษิทัฯมวีงเงนิสนิเชื่อในปจัจุบนัเพยีงพอต่อการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการแลว้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ
ไดร้บัการอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หข้ายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป
และคาดว่าจะเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ในไตรมาสที่ 2/2557 ซึ่งจะช่วยท าให้บริษัทฯ
สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นได้เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะท าให้ บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL 
STRUCTURE) ทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

(4) ธนาคารผู้ให้กูก้ าหนดเงื่อนไขว่าบรษิัทฯ จะไม่สามารถจ่ายปนัผลให้แก่ผู้ถือหุน้ซึ่งรวมถึงลานนาได้
หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิเช่น การด ารงอตัราส่วน D/E และ DSCR การ
ด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ของลานนาในบรษิทัฯ เป็นต้น ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ยงัไม่เคยมปีญัหาผดิสญัญาทีท่ าไวธ้นาคาร
ผูใ้หกู้แ้ต่อย่างใด โดยไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิจากธนาคารผูใ้หกู้เ้ป็นอย่างดมีาโดยตลอด 

 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายเอทานอลในปี 2557 ได้ในราคาที่สูงกว่าปี 2556 ที่ผ่านมา แต่
กากน ้าตาลซึง่เป็นวตัถุดบิหลกักม็รีาคาเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัสามารถท าก าไร
ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธล์ดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะพยายามบรหิารจดัการและ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างระมดัระวงั เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2557 อยู่ในเกณฑท์ีด่อีย่างต่อเนื่อง 
 

 

 


