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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

(ส าหรบังบการเงนิประจ าปี 2556) 
  

 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

บรษิทัฯ มรีายได้ จ านวน 1,659.05 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 22.90 ในขณะที่ก าไรสุทธใินปี 
2556 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 28.27 เน่ืองจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องตามอุป
สงค์เอทานอลในประเทศที่เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้นี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนั
เบนซนิ 91 และสง่เสรมิการผลติรถยนตท์ีใ่ชแ้ก๊สโซฮอลล ์E20 และ E85 เพิม่มากขึน้ แต่กากน ้าตาลซึง่เป็นวตัถุดบิ
หลกักม็รีาคาเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั ท าใหก้ าไรสทุธจิากธุรกจิเอทานอลลดลงเช่นเดยีวกนั 
  

 ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่กากน ้าตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิ
หลกัก็มรีาคาเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกนั กอปรกบัอุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทานอลในประเทศ
ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้โดยเฉลีย่จาก 1.37 ลา้นลติรต่อวนัเมื่อตอนปลายปี 2555 เพิม่ขึน้เป็น 2.57 ลา้นลติรต่อวนัในปี 
2556 เนื่องจากรฐับาลยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิ 91 และส่งเสรมิการผลติรถยนต์ที่ใช้น ้ามนัแก๊สโซฮอลล ์
E20 และ E85 มากขึน้ จงึท าใหอุ้ปสงคห์รอืความต้องการใชเ้อทานอลเพื่อผสมเป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอลล์เพิม่มากขึน้
เป็นล าดบัอย่างต่อเนื่อง 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 บรษิัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวธิกีารบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป                          
ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าวท าให้บริษัทฯ ต้องปรบัปรุงก าไรสะสมเพิ่มขึน้ จ านวน 
21.91 ลา้นบาท ดงัมรีายละเอยีดการปรบัปรุงทีแ่สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปี 2556 ขอ้ 4 แลว้ 

 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

 

รายได้ 

 

ปี 2556 
 

ปี 2555 
 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากธรุกจิเอทานอล 1,659.05 99.95 1,349.86 99.92 309.19 22.90 
รายไดอ้ื่น 0.70 0.05 1.01 0.08 (0.31) (30.69) 

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 1,659.75 100.00 1,350.87 100.00 308.88 22.86 
 

รายได้ :  บรษิัทฯ มรีายได้ในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 1,659.05 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 309.19 ล้านบาท                    
คดิเป็นรอ้ยละ 22.90 เนื่องจากเนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.07 ในขณะทีป่รมิาณการ
ขายเอทานอลใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

 
 
 

ค่าใช้จ่าย 

ปี 2556 ปี 2555 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 

ตน้ทุนขาย 1,390.60 83.82 1,070.41 79.30 320.19 29.91 
ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 89.88 5.42 60.82 4.51 29.06 47.78 
ค่าใชจ้่ายการเงนิ 65.63 3.96 54.13 4.01 11.50 21.24 
 

ค่าใช้จ่าย : บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 1,546.11 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.43 
เน่ืองจาก 

(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 320.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.91 
เน่ืองจากตน้ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ต่อลติรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.55 เพราะราคาวตัถุดบิกากน ้าตาลซึง่เป็นต้นทุน
สว่นใหญ่มรีาคาเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 43.20   

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 29.06 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 47.78 
เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายโรงงานเอทานอลสายการผลติที ่1 ซึง่หยุดปรบัปรุงชัว่คราว  

(3) ค่าใชจ้่ายการเงนิในปี 2556 เพิม่ขึน้จากปีก่อน 11.50 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 21.24 เนื่องจากมี
การกูย้มืเงนิระยะสัน้มาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการจดัซือ้วตัถุดบิกากน ้าตาลจงึท าให้มดีอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 

(4) ก าไรไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพราะไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
การลงทุน พ.ศ. 2520 
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ก าไรขัน้ต้น 
ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 1,659.05 100.00 1,349.86 100.00 
หกั  ตน้ทุนขาย 1,390.60 83.82 1,070.41 79.30 
ก าไรขัน้ต้น 268.45 16.18 279.45 20.70 

 

ก าไรขัน้ต้น :  บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นในปี 2556 จ านวน 268.45 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 16.18 ของรายไดจ้าก
การขาย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่กี าไรขัน้ต้นจ านวน 279.45 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 20.70 ของรายไดจ้าก
การขายแลว้ บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลง เนื่องจากวตัถุดบิกากน ้าตาลซึง่เป็นต้นทุนส่วนใหญ่มรีาคาเพิม่ขึน้
ตามทีช่ีแ้จงขา้งตน้แลว้ 
 

 

ก าไรสทุธิ 

ปี 2556 ปี 2555 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสุทธ ิ 117.68 100.00 164.07 100.00 (46.39) (28.27) 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้-บาทต่อหุน้ 0.15 0.21 (0.06) (28.27) 
หมายเหต ุ:   มลูค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท 

 

ก าไรสุทธิ : บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินปี 2556 จ านวน  117.68 ลา้นบาทคดิเป็นก าไรสุทธหิุน้ละ 0.15 บาท ลดลง
จากปีก่อนรอ้ยละ 28.27 เน่ืองจากตน้ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ต่อลติรเพิม่ขึน้ตามทีช่ีแ้จงขา้งตน้แลว้ 
 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 
(1) บรษิทัฯ ม ีEBITDA (ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ค่าเสื่อมราคาและ                   

ค่าเสือ่มสิน้) เท่ากบั 279.36 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 25.87 เน่ืองจากก าไรลดลง 
(2) บรษิทัฯ ม ีEBITDA MARGIN คดิเป็นรอ้ยละ 16.83 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 5.76 

เน่ืองจาก EBITDA ลดลงตามทีช่ีแ้จงใน (1) ขา้งตน้ 
 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
 ก าไรสทุธลิดลงตามทีช่ีแ้จงขา้งตน้มผีลท าใหป้ระสทิธภิาพในการท าก าไรของบรษิทัฯ ลดลงดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสทุธ ิ(NET PROFIT MARGIN) ในปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 7.15 เมื่อเปรยีบเทยีบ 
กบัปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 12.15 แลว้ลดลงรอ้ยละ 5  

(2) บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 
11.03 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่ผีลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 16.77 แลว้ลดลงรอ้ยละ 5.74 
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(3) บรษิทัฯ มอีตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2556 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.52 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่อีตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมและอตัราสว่นผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัยถ์าวรรอ้ยละ 6.87 แลว้ลดลงรอ้ยละ 2.35 ตามล าดบั  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรพัย ์: บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 467.31                
ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.30 ประกอบดว้ย  

(1) สนิทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวนัสิ้นปี 2555 จ านวน 425.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
183.77 เน่ืองจาก (ก) มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน  6.34 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 112.21 (ข) มลีูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 80.04 ล้านบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 82.71 (ค) มสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 6.86 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.88 
และ (ง) มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 332.20 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 641.07 
เน่ืองจากมกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าค่ากากน ้าตาล 

(2) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 41.85 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.91 
เน่ืองจากมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้  
 

หน้ีสิน : บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 453.63 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.02 ประกอบดว้ย 

(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากวนัสิ้นปี 2555 จ านวน 100.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น                 
รอ้ยละ 115.93 

(2) เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวเพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 349.44 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 28.34  

(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ขึน้จากวนัสิน้ปี 2555 จ านวน 3.69 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.71  

(4) หนี้สนิอื่นส่วนใหญ่เป็นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธจิากวนัสิน้ปี 2555 
จ านวน 0.08 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.59 

 
 

 

ฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 

 

ล้านบาท 
 

% 

สนิทรพัยร์วม 2,888.05 2,420.74 467.31 19.30 
หนี้สนิรวม 1,786.98 1,333.35 453.63 34.02 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,101.07 1,087.39 13.68 1.25 
มูลค่าหุ้นตามบญัชี-บาทต่อหุ้น 1.37 1.35 0.02 1.48 
หมายเหต ุ:  มลูค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท     
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ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากวนัสิ้นปี 2555 
จ านวน 13.68 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 ท าให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.35 บาท เป็น                  
หุน้ละ 1.37 บาท เน่ืองจากจ่ายเงนิสดปนัผล 80 ลา้นบาท มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 117.68 ลา้นบาท  
 

กระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2555 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (221.45) 313.21 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (92.42) (83.22) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 320.21 (230.00) 
เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 6.34 (0.01) 
เงนิสดยกมาตน้งวด 5.65 5.66 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 11.99 5.65 

  
กระแสเงินสด 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานในปี 2556 จ านวน 221.45 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ก าไรก่อนหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 113.64 ลา้นบาท (ข) รายการทีไ่ม่
กระทบเงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา (ค) สนิทรพัย์จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 409.41 ล้านบาท เนื่องจากมลีูกหนี้
การคา้ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิคา้เพิ่มขึน้ (ง) หนี้สนิจากการด าเนินงานลดลง 24.59 ลา้นบาท เนื่องจากมี
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง และ (จ) มดีอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 50.34 ลา้นบาท 

(2) บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2556 จ านวน 92.42 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (ก) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 104.50 ลา้นบาท  

(3) บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิในปี 2556 จ านวน 320.21 ลา้นบาท ประกอบด้วย 
(ก) เงนิกูเ้พิม่ขึน้ 524.21 ลา้นบาท (ข) จ่ายช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว 180 ลา้นบาท และ (ค) มกีารจ่ายเงนิปนัผล 24 
ลา้นบาท 
 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 
(1) บรษิทัฯ มลีกูหนี้การคา้ ณ วนัสิน้ปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 6.12 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เป็นลูกหนี้ทีย่งั

ไม่ถึงก าหนดช าระทัง้จ านวน ส าหรบัการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญขึ้นอยู่กบัการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และ
ประเมนิจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนี้ทีผ่่านมา ซึง่บรษิทัฯ ไม่ประสบปญัหาหน้ีสญูและยงัไม่พบรายการผดิปกติ
ในปี 2556 แต่อย่างใด จงึไม่มกีารตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในปี 2556 ทีผ่่านมา 

(2) สนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของสนิทรพัยร์วมโดยไม่มสีนิคา้เสื่อมสภาพ
และยงัไม่มผีลกระทบจากราคาตลาดทีล่ดลง จงึไม่มกีารตัง้การดอ้ยค่าของสนิคา้คงเหลอืในปี 2556 ทีผ่่านมา   
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(3) เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิคา้ ณ วนัสิน้ปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 12.70 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เป็นการ
จ่ายล่วงหน้าค่ากากน ้าตาลส าหรบัการผลติเอทานอลในปี 2557 
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุ 
(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

(QUICK RATIO) ในปี 2556 เท่ากบั 0.61 เท่า และ 0.53 เท่า ตามล าดบั แม้อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                    
จะต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ แต่ไม่มีปญัหาด้านสภาพคล่อง เพราะบริษัทฯยงัมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกบัลูกหนี้การค้าเป็นบรษิัทน ้ามนัขนาดใหญ่ที่มคีวามมัน่คงทางการเงนิสูง  จึง
ประเมนิไดว้่าบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พยีงพอ 

(2) การลงทุนในปี 2557 จะมโีครงการก่อสรา้งระบบผลติกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชวีภาพขนาด 3 เมกกะ
วตัต ์ใชเ้งนิลงทุนประมาณ 190 ลา้นบาท คาดว่าจะแลว้เสรจ็และเริม่จ่ายกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณไตรมาสที ่3/2557 
โดยจะน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในโรงงานผลติเอทานอลซึ่งจะท าให้ต้นทุนการผลติเอทานอลลดต ่าลงและมี
โครงการก่อสร้างถังเก็บกากน ้าตาลเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทัง้สิ้นประมาณ 20,000 ตัน  ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 60 ลา้นบาท เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็สต๊อกกากน ้าตาลจาก 40,000 ตนัเป็น 60,000 ตนั เพื่อ
รองรบัปริมาณกากน ้าตาลที่ต้องใช้ผลติเอทานอลให้มีความคล่องตัวมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะช่วยบรหิารต้นทุนการผลิต       
เอทานอลใหถู้กลงและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน 
บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตามเงื่อนไขสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งดงันี้  
(1) บรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)            

ไม่เกนิกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต ่ากว่า 1.25 เท่า ปรากฎว่า ณ วนัสิน้
ปี 2556 บรษิทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราสว่น DSCR ไดต้ามขอ้ผกูพนัในสญัญากูย้มืเงนิ อย่างไรกต็ามธนาคารผูใ้ห้
กูไ้ดม้หีนงัสอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2556 โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการ
ขอปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วน DSCR ใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ต่อไป 

(2) ธนาคารผูใ้หกู้ก้ าหนดสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) (“ลานนา”) 
ในบรษิทัฯ ไม่ใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดตลอดอายุสญัญากูย้มืเงนิ ซึง่ลานนายงัไม่มนีโยบายจะลด
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดแต่อย่างใด 

(3) บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารผูใ้หกู้ก้่อน จงึจะสามารถก่อ
หนี้เพิม่ไดโ้ดยบรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อในปจัจุบนัเพยีงพอต่อการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการแลว้ นอกจากนี้
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปและเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในอนาคตอนัใกลน้ี้ซึง่จะช่วยท าใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัหาเงนิทุนจากแหล่งอื่นไดเ้พิม่ขึน้ในอนาคตซึง่จะท าใหบ้รษิทั
ฯ มโีครงสรา้งเงนิทุน (CAPITAL STRUCTURE) ทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

(4) ธนาคารผูใ้หกู้ก้ าหนดเงื่อนไขว่าบรษิทัฯ จะไม่สามารถจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึลานนา
ไดห้ากไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิเช่น การด ารงอตัราส่วน D/E และ DSCR การ
ด ารงสดัส่วนการถอืหุ้นของลานนาเป็นต้น โดยบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการขอปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขการด ารงอตัราส่วน 
DSCR ใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตามที่ชีแ้จงขา้งต้นแลว้ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
ไม่เคยมปีญัหาผดิสญัญาทีท่ าไวธ้นาคารผูใ้ห้กูแ้ต่อย่างใด โดยไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากธนาคารผู้ให้กู้
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
 



 
 

8 

 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายเอทานอลในปี 2557 ไดใ้นราคาทีส่งูกว่าปี 2556 ทีผ่่านมา แต่

กากน ้าตาลซึง่เป็นวตัถุดบิหลกักม็รีาคาเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัสามารถท า
ก าไรได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นส าคญั ทัง้นี้บรษิัทฯ จะพยายามบรหิาร
จดัการและแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างระมดัระวงั เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2557 อยู่ในเกณฑท์ีด่อีย่าง
ต่อเนื่อง  

 ทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2556 ได้มมีติอนุมตัิแผนการน า
บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ เองจ านวน 200,000,000 หุน้ และน าหุน้สามญัของบรษิทัฯ ที่ลานนาถอือยู่เดมิจ านวน 96,037,733 
หุ้น รวมทัง้สิน้ 296,037,733 หุ้น เพื่อน าออกจ าหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (INITIAL PUBLIC 
OFFERING) จ านวน 191,000,000 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 64.52 ของจ านวนหุน้ทีเ่สนอขายและจ าหน่ายใหผู้ถ้อืหุ้น
ของลานนาตามสดัส่วนการถอืหุน้ในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จ านวน 105,037,733 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
35.48 ของจ านวนหุ้นที่เสนอขายเพื่อน าเงินที่ได้รบัไปใช้ในการลงทุนเพิ่มประสทิธิภาพด้านการผลติและการ
จ าหน่ายเอทานอลและใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในอนาคต คาดว่าจะเกดิรายการในปี 2557 ซึง่จะท าใหส้ดัส่วนการ
ถอืหุน้ของลานนาในบรษิทัฯ ลดลงจากรอ้ยละ 75.75 เหลอืรอ้ยละ 51 ของทุนทีช่ าระแลว้หลงัจากด าเนินการตาม 
SPIN-OFF PLAN ส าเรจ็เสรจ็สิน้แลว้  
 
 

 
 


