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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปี 2558) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 จ ำนวน 2,602.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.08 โดยมีก ำไร

สุทธิในปี 2558 จ ำนวน 244.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38  สืบเนื่องมำจำกควำม

ต้องกำรใช้เอทำนอลที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกนโยบำยภำครัฐที่ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 ประกอบ

กับภำวะรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ จูงใจให้เกิดกำรใช้น้ ำมันในภำพรวมมำกขึ้น ประกอบกับ

กำรที่บริษัทฯสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยและตน้ทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้รำยได้และก ำไรสุทธิจำกธุรกิจ

เอทำนอลเพิ่มขึ้น 

รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.27 ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับลดลง 

ส่วน ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในปี 2558 เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.65 เนื่องจำกอุปสงค์เอทำนอล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 

และ 95) และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็นน้ ำมัน

แก๊สโซฮอลล์เพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ ำมันประเภทอ่ืนยัง

ต่ ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

รำยได้ 
 

ปี 2558 
 

ปี 2557 
 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกกำรขำย 2,600.32 99.91 2,496.28 99.83 104.04 4.17 
รำยได้อื่น 2.25 0.09 4.15 0.17 (1.90) (45.78) 

รวมทั้งสิ้น 2,602.57 100.00 2,500.43 100.00 102.14 4.08 
 

รำยได้   

บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,602.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 102.14 ล้ำนบำท    
คิดเป็นร้อยละ 4.08 เนื่องจำก 
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-     มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จ ำนวน  2,600.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 104.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นตำมที่
ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  

-    มีรำยได้อ่ืน จ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.90 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรขำย Fusel Oil และผลตอบแทนจำกเงินลงทุน
ชั่วครำวลดลง 

 

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

ต้นทุนขำย 2,244.29 86.31 2,165.52 86.75 78.77 3.64 
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 48.23 1.85 49.39 1.98 (1.16) (2.35) 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 50.06 1.93 57.26 2.29 (7.20) (12.57) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 15.72 0.60 8.95 0.36 6.77 75.64 

รวมทั้งสิ้น 2,358.30 90.69 2,281.12 91.38 77.18 3.38 
 

ค่ำใช้จ่ำย  

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,358.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 77.18 ล้ำนบำท     
คิดเป็นร้อยละ 3.38 เนื่องจำก 

-  ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 78.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.64 เนื่องจำกปริมำณ
ผลิตเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.56 ล้ำนลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 และรำคำวัตถุดิบ
กำกน้ ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.55   

- ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เนื่องจำกในปี 
2557 ได้น ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรสูง 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.57 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

- ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่
หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้วเพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 6.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75.64 

 

ก ำไรข้ันต้น 
ปี 2558 ปี 2557 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

2,600.32 

 

100.00 

 

2,496.28 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 2,244.29 86.31 2,165.52 86.75 

ก ำไรขั้นต้น 356.03 13.69 330.76 13.25 
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ก ำไรข้ันต้น  

บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในปี 2558 จ ำนวน 356.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรำยได้จำกกำรขำย เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรข้ันต้นจ ำนวน 330.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของรำยได้จำก

กำรขำย บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำยได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนขำยที่

ลดลงตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

EBITDA & EBITDA MARGIN 

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

 
EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

431.30 

16.57 

 

391.23 

15.65 

 

40.07 

0.93 

 

10.24 

5.92 
 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) ในปี 2558 
เท่ำกับ 431.30 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24 เนื่องจำกมีก ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว และมี EBITDA MARGIN ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของรำยได้รวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 15.65 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 

 

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

 
ก ำไรสุทธิ 

รำยได้อื่น 

 

242.02 

2.25 

 

99.08 

0.92 

 

215.16 

4.15 

 

98.11 

1.89 

 

26.86 

(1.90) 

 

12.48 

(45.78) 

รวมท้ังสิ้น 244.27 100.00 219.31 100.00 24.96 11.38 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.24  0.24  - - 

หมำยเหต ุ: มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
 

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 244.27 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 11.38 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นและค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

 

NET PROFIT & NET PROFIT MARGIN 

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

 
NET PROFIT  

NET PROFIT MARGIN 

 

244.27 

9.39 

 

219.31 

8.77 

 

24.96 

0.61 

 

11.38 

7.01 
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ประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 

(1) บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของรำยได้รวม เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 8.77 ของรำยได้รวม แล้วเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.01  

(2) บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 14.75 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 16.18 แล้วลดลงร้อยละ 8.84 

(3) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตรำส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.37 และร้อยละ 15.72 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 14.21 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 และร้อยละ 
10.63 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ำกับ 0.79 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.25 

 

ฐำนะทำงกำรเงิน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 2558 

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,241.28 

1,537.73 

1,703.55 

3,385.00 

1,775.83 

1,609.17 

(143.72) 

(238.10) 

94.38 

(4.25) 

(13.41) 

5.87 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น 1.70 1.76 (0.06) (3.41) 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพย์  

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 143.72 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

4.25 ประกอบด้วย 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 48.65 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.88 เนื่องจำก (ก) มีเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 13.16 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 59.12 (ข) มีเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 0.35 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 81.40 (ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 6.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.44 (ง) มี

สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 24.14 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้

ส ำหรับปี 2559 (จ) มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 51.10 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.12 และ (ฉ) มีสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนลดลง 15.59 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.03 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลงจำกกำรใช้

เครดิตภำษีซื้อ 
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(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 95.07 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.98 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 86.07 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 9.00 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.10  

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 238.10 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

13.41 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนลดลง 66.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 49.32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำ

วัตถุดิบกำกน้ ำตำล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 178.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.99 เนื่องจำกมีกำรจ่ำย

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอ่ืนเพิ่มขึ้น 6.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.56 ส่วนใหญ่เป็น

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึ้นจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 94.38 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 5.87 แต่เนื่องจำกกำรค ำนวณรำคำหุ้นในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกในระหว่ำงปีจึง
ท ำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีลดลงจำกหุ้นละ 1.76 บำท เป็นหุ้นละ 1.70 บำท โดยมีก ำไรสุทธิ 244.27 ล้ำนบำท และ
จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท 

 

กระแสเงินสด        หน่วย : ล้ำนบำท 
ปี 2558 ปี 2557 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 356.20 69.61 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (39.37) (306.55) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (329.99) 247.21 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (13.16) 10.27 

เงินสดยกมำต้นงวด 22.26 11.99 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 9.10 22.26 
 

กระแสเงินสด 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2558 จ ำนวน 356.20 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ก ำไรก่อน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 259.99 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ จ ำนวน 
171.42 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 30.81 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
อ่ืน และสินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง (ง) หนี้สินจำก
กำรด ำเนินงำนลดลง 53.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนลดลง และมีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
เพิ่มข้ึน และ (จ) จ่ำยดอกเบี้ย 49.33 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 3.11 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 จ ำนวน 39.37 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ซื้อที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 37.65 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซชีวภำพ 
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ระบบไฟฟ้ำส ำหรับงำนระบบระเหยน้ ำกำกส่ำ และติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลียงและละลำยน้ ำตำล
ทรำยดิบ และ (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.72 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2558 จ ำนวน 329.99 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) เงินกูย้ืม
ระยะสั้น 1.79 ล้ำนบำท (ข) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.78 ล้ำนบำท (ค) ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 
180.00 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท  

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน 

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ครบก ำหนดช ำระ 200.00 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์อำยุ
ลูกหนี้และประเมินจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหำหนี้สูญและยังไม่พบรำยกำร
ผิดปกติในปี 2558 แต่อย่ำงใด จึงไม่มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ 

(2) สินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์รวม โดยไม่มีสินค้ำเสื่อมสภำพและยังไม่มี
ผลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตั้งกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ 

        

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ใน
ปี 2558 เท่ำกับ 0.77 เท่ำ และ 0.17 เท่ำ ตำมล ำดับ แม้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วจะต่ ำกว่ำเกณฑ์ปกติ   
แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอส ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต 

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2558 จ ำนวน 15.27 วัน เพิ่มขึ้น 0.21 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เนื่องจำกมี
ระยะเวลำเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 26.81 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 27.46 วัน มีระยะเวลำขำยสินค้ำ
ส ำเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจำก 2.56 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 2.06 วัน และมีระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ยลดลงจำก 
14.32 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 14.25 วัน 

(3) กำรลงทุนในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลียงและละลำยน้ ำตำลทรำยดิบใน
สำยกำรผลิตที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมำณ 7.00 ล้ำนบำท เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตเอทำนอล และท ำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558  และโครงกำรก่อสร้ำง
ระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊ำซชีวภำพใช้เงินลงทุนประมำณ 42.59 ล้ำนบำท แล้วเสร็จประมำณไตร
มำสที่ 1/2559 โดยมีแหล่งที่มำของเงินลงทุนจำกกำรด ำเนินงำน (CASH GENERATION)  

 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง 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 ซึ่ง
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บริษัทฯ สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหำผิดสัญญำแต่

อย่ำงใด 

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

ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน   ซึ่งลำนนำยังไม่มีนโยบำยลดสัดส่วน

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่ำงใด 

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสำมำรถก่อหนี้เพิ่มได้  โดย

ในเดือนธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อ

ยกเลิกเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินข้อนี้แล้ว 

(4) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลำนนำได้หำกบริษัทฯ 

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำรด ำรง

สัดส่วนกำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิดสัญญำที่ท ำไว้กับ

ธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 

 

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

จำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558-2579 ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณควำมต้องกำร
ใช้เอทำนอลที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 โดยมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์มำรองรับ ทั้งในส่วนของกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบ กำรเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต กำรใช้ และกำรตลำด รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและกำรเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทน และกำรบริหำรโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงให้มีควำมเหมำะสมโดยกำรใช้
มำตรกำรภำษี และกองทุนน้ ำมัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท อีกทั้งกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นับเป็นโอกำสดีที่บริษัทฯ จะสำมำรถขยำยตลำดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่อง
ทำงกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้มำก
ขึ้น  
อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนนับเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณ และรำคำจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ ในอนำคต ในกำรนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและจะพยำยำมบริหำรจัดกำร
และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 


