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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 3/2558 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2558 จ ำนวน 639.09 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.29 ในขณะที่งวด

เก้ำเดือนแรกของปี 2558 มีรำยได้จ ำนวน 2,002.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.12 โดยมีก ำไรสุทธิ

ในไตรมำสที่ 3/2558 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 39.30 ล้ำนบำท และ 215.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.97 และ 10.04 ตำมล ำดับ  ตำมนโยบำยรัฐบำลที่ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 และ

สง่เสริมกำรผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ท ำให้รำยได้และก ำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลเพิ่มขึ้น 

รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในไตรมำสที่ 3/2558 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

2.78 และ 1.18 ตำมล ำดับตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับลดลง ส่วนปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 3/2558 ลดลงจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.35 เนื่องจำกภำวะกำรแข่งขันที่สูงขึ้น  อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในงวดเก้ำเดือน

แรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.53 เนื่องจำกอุปสงค์เอทำนอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67 จำกช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 

ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิ่มมำกข้ึนตำมไปด้วย ในขณะที่

ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กลับลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือลดลงร้อยละ 17.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ท้ังนี้ เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กับรำคำน้ ำมันประเภทอื่นยังต่ ำเกินไปจึงท ำให้ผู้บริโภคหัน

ไปซื้อน้ ำมันชนิดอื่นแทน 

 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

รำยได้ 
 

ปี 2558 
 

ปี 2557 
 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

 

638.67 

 

99.93 

 

688.00 

 

99.80 

 

(49.33) 

 

(7.17) 

รำยได้อื่น 0.42 0.07 1.36 0.20 (0.94) (69.12) 

รวมทั้งสิ้น 639.09 100.00 689.36 100.00 (50.27) (7.29) 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

 

2,001.13 

1.49 

 

99.93 

0.07 

 

1,920.03 

3.28 

 

99.83 

0.17 

 

81.10 

(1.79) 

 

4.22 

(54.57) 

รวมทั้งสิ้น 2,002.62 100.00 1,923.31 100.00 79.31 4.12 
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รำยได้   

(1) บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2558 รวมทั้งสิ้น 639.09 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 50.27 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 7.29 เนื่องจำก 

- มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จ ำนวน 638.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อน 49.33 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.17 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมที่
ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว  

- รำยได้อื่น จ ำนวน 0.42 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.94 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 69.12 เนื่องจำกมีก ำไรจำกเงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 

(2) บริษัทฯ มีรำยได้งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,002.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
79.31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.12 เนื่องจำก 

-    มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จ ำนวน  2,001.13 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 81.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.22 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นตำมที่ช้ีแจง
ข้ำงต้นแล้ว  

-   มีรำยได้อื่น จ ำนวน 1.49 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.79 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 54.57 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรขำย Fusel Oil และก ำไรจำกเงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 

 

ค่ำใช้จ่ำย ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
ต้นทุนขำย 

 

575.62 

 

90.13 

 

626.16 

 

91.01 

 

(50.54) 

 

(8.07) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 13.58 2.13 13.31 1.93 0.27 2.03 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 10.59 1.66 12.45 1.81 (1.86) (14.94) 

รวมท้ังสิ้น 599.79 93.91 651.92 94.76 (52.13) (8.00) 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

ต้นทุนขำย 

 

1,697.15 

 

84.81 

 

1,643.46 

 

85.60 

 

53.69 

 

3.27 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 51.31 2.56 41.00 2.14 10.31 25.15 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 38.92 1.94 43.25 2.25 (4.33) (10.01) 

รวมท้ังสิ้น 1,787.38 89.32 1,727.71 89.98 59.67 3.45 
 

ค่ำใช้จ่ำย  

(1) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 3/2558 รวมทั้งสิ้น 599.79 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 52.13 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 8.00 เนื่องจำก 

- ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 50.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.07 เนื่องจำกรำคำ
วัตถุดิบกำกน้ ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.33 อีกทั้งยังมี
กำรน ำน้ ำตำลทรำยดิบมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำลด้วย 



4 
 

- ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.03 เนื่องจำกมี
กำรเพิ่มบุคคลำกรตำมโครงสร้ำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.94 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

- ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่
หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.99 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,787.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
59.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.45 เนื่องจำก 

-  ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 53.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.27 เนื่องจำกรำคำ
วัตถุดิบกำกน้ ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.03   

- ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 10.31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.15 เนื่องจำกมี
กำรเพิ่มบุคคลำกรตำมโครงสร้ำงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 4.33 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.01 เนื่องจำกมีกำรจ่ำย
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

- ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่
หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 6.49 ล้ำนบำท 

 

ก ำไรข้ันต้น 
ปี 2558 ปี 2557 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

638.67 

 

100.00 

 

688.00 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 575.62 90.13 626.16 91.01 

ก ำไรขั้นต้น 63.05 9.87 61.84 8.99 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กนัยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

2,001.13 

 

100.00 

 

1,920.03 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 1,697.15 84.81 1,643.46 85.60 

ก ำไรขั้นต้น 303.98 15.19 276.57 14.40 

 

ก ำไรข้ันต้น  

(1) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในไตรมำสที่ 3/2558 จ ำนวน 63.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของรำยได้จำกกำรขำย 

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 61.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของรำยได้

จำกกำรขำย บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงตำมที่

ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว   
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(2) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 303.98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของรำยได้จำก

กำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 276.57 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.40 

ของรำยได้จำกกำรขำย บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำยได้เพิ่มขึ้น

ตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว 

EBITDA & EBITDA MARGIN 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

83.08 

13.00 

 

80.86 

11.73 

 

2.22 

1.27 

 

2.75 

10.83 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

358.89 

17.92 

 

326.46 

16.97 

 

32.43 

0.95 

 

9.93 

5.58 
 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) ในไตรมำสที่ 
3/2558 เท่ำกับ 83.08 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 เนื่องจำกมีก ำไร
สุทธิเพิ่มขึ้นตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว และมี EBITDA MARGIN ในไตรมำสที่ 3/2558 คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของ
รำยได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 11.73 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 

(2) บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิน้) งวดเก้ำเดือน
แรกของปี 2558 เท่ำกับ 358.89 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 เนื่องจำก
มีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว และมี EBITDA MARGIN งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 
17.92 ของรำยได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 16.97 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 

 

ก ำไรสุทธ ิ ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

รำยได้อื่น 

 

38.88 

0.42 

 

98.93 

1.07 

 

36.08 

1.36 

 

96.37 

3.63 

 

2.80 

(0.94) 

 

7.76 

(69.12) 

รวมท้ังสิ้น 39.30 100.00 37.44 100.00 1.86 4.97 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.04  0.04  - - 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

รำยได้อื่น 

 

213.75 

1.49 

 

99.31 

0.69 

 

192.32 

3.28 

 

98.32 

1.68 

 

21.43 

(1.79) 

 

11.14 

(54.57) 

รวมท้ังสิ้น 215.24 100.00 195.60 100.00 19.64 10.04 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.22  0.22  - - 

หมำยเหต ุ: มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
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ก ำไรสุทธิ 

(1) บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2558 จ ำนวน 39.30 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.04 บำท เพิ่มขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.97 เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลและค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว 

(2) บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 215.24 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.22 บำท 

เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.04 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นและค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงตำมที่

ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว 

NET PROFIT & NET PROFIT MARGIN 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
NET PROFIT  

NET PROFIT MARGIN 

 

39.30 

6.15 

 

37.44 

5.43 

 

1.86 

0.72 

 

4.97 

13.22 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
NET PROFIT  

NET PROFIT MARGIN 

 

215.24 

10.75 

 

195.60 

10.17 

 

19.64 

0.58 

 

10.04 

5.68 

 

ประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 

(1) บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมำสที่ 3/2558 คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของรำยได้รวม เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 5.43 ของรำยได้รวม แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.22 

(2) บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 10.75 ของรำยได้

รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 10.17 ของรำยได้รวม แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.68  

(3) บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 
17.48 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 19.42 แล้วลดลงร้อยละ 9.99 

(4) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.95 และร้อยละ 
17.42 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 8.84 และร้อยละ 16.02 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 และ
ร้อยละ 8.74 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ำกับ 0.62 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 4.62 
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ฐำนะทำงกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2558 

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,027.55 

1,353.14 

1,674.41 

3,385.00 

1,775.83 

1,609.17 

(357.45) 

(422.69) 

65.24 

(10.56) 

(23.80) 

4.05 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น 1.67 1.76 (0.09) (5.11) 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพย์  

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 357.45 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 10.56 

ประกอบด้วย 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 280.85 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 28.18 เนื่องจำก (ก) มีเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 4.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.72 (ข) มีเงินลงทุนช่ัวครำวเพิ่มขึ้น 0.32 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 74.42 (ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 28.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.63 (ง) มีสินค้ำคงเหลือ

เพิ่มขึ้น 341.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 300.54 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลและน้ ำตำลทรำยดิบที่ซื้อส ำรอง

ไว้ส ำหรับไตรมำสที่ 4 (จ) มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 612.75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 97.38 และ (ฉ) มี

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 33.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 92.66 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลงจำกกำร

ใช้เครดิตภำษีซื้อ 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 76.60 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.21 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 67.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.86 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 8.80 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 56.81  

 

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 422.69 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 23.80 

เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง 33.52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.02 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำล 

(ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 395.82 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.42 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

และระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 6.65 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 31.76 ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ดอกเบี้ยจ่ำย 

และภำษีเงินได้นิติบุคคล 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เพิ่มขึ้นจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 65.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
4.05 แต่เนื่องจำกกำรค ำนวณรำคำหุ้นในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกในระหว่ำงปีจึงท ำให้มูลค่ำหุ้น
ตำมบัญชีลดลงจำกหุ้นละ 1.76 บำท เป็นหุ้นละ 1.67 บำท โดยมีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 215.24 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 
100.00 ล้ำนบำท 

กระแสเงินสด 
         งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

        หน่วย : ล้ำนบำท 
ปี 2558 ปี 2557 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 569.66 364.31 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (27.22) (290.65) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (546.83) (67.29) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (4.39) 6.37 

เงินสดยกมำต้นงวด 22.26 11.99 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 17.87 18.36 
 

กระแสเงินสด 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 569.66 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
(ก) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 230.07 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ 
จ ำนวน 128.88 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำนลดลง 271.94 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น และสินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี้สิน
จำกกำรด ำเนินงำนลดลง 19.60 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ลดลง และมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และ (จ) จ่ำยดอกเบี้ย 38.52 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้นิติ
บุคคล 3.11 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 27.22 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
(ก) ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 30.83 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซ
ชีวภำพ ระบบไฟฟ้ำส ำหรับงำนระบบระเหยน้ ำกำกส่ำ และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลียงและละลำย
น้ ำตำลทรำยดิบ และ (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.71 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 546.83 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ 305.82 ล้ำนบำท (ข) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.01 ล้ำนบำท 
(ค) ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว 90.00 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท  

 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน 

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่
ครบก ำหนดช ำระ 184.00 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และ
ประเมินจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหำหนี้สูญและยังไม่พบรำยกำรผิดปกติ ในปี 
2557 แต่อย่ำงใด จึงไม่มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 
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(2) สินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของสินทรัพย์รวม โดยไม่มีสินค้ำเสื่อมสภำพและยังไม่มี
ผลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตั้งกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลืองวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 

        

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (CURRENT RATIO) และมีอัตรำส่วนสภำพคลอ่งหมุนเรว็ (QUICK RATIO) งวดเก้ำ
เดือนแรกของปี 2558 เท่ำกับ 0.74 เท่ำ และ 0.25 เท่ำ ตำมล ำดับ แม้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วจะต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ปกติ แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอส ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต 

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2558 จ ำนวน 17.44 วัน เพิ่มขึ้น 2.38 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 
เนื่องจำกมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 26.81 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 28.23 วัน มีระยะเวลำขำย
สินค้ำส ำเร็จรูปเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 2.56 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 6.00 วัน และมีระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จำก 14.32 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 16.80 วัน 

(3) กำรลงทุนในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลียงและละลำยน้ ำตำลทรำยดิบในสำยกำรผลิต
ที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมำณ 7 ล้ำนบำท เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล และ
ท ำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558 โดยมีแหล่งที่มำของเงินลงทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน (CASH GENERATION)  

 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเง่ือนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 2.00 เท่ำ และ 

DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 

สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 

(2) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“ลำนนำ”) ในบริษัทฯ ไม่ให้

ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มีนโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน

บริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดแต่อย่ำงใด 

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสำมำรถก่อหนี้เพิ่มได้   โดย

บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อในปัจจุบันเพียงพอต่อกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรแล้ว 

(4) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเง่ือนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลำนนำได้หำกบริษัทฯ ไม่

สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำรด ำรงสัดส่วน

กำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิดสัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่

อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 
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ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

จำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558-2579 ท่ีมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำ
นอลที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 โดยมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์มำรองรับ ท้ังในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
วัตถุดิบ กำรเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต กำรใช้ และกำรตลำด รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน
ทดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  อีกทั้ง กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็
นับเป็นโอกำสดีที่บริษัทฯ จะสำมำรถขยำยตลำดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้มำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมี
ควำมผันผวนนับเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณ และรำคำจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ ในอนำคต ในกำรนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันโดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำง
ต่อเนื่องและจะพยำยำมบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 


