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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 1/2559) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 650.26 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.34 โดยมีก ำไร

สุทธิในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 88.80 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.25 สืบเนื่องมำจำกรำคำ

น  ำมันดิบในตลำดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ใช้น  ำมันหันไปเติมน  ำมันเชื อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทำ

นอลน้อยลง ท ำให้น  ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 มีปริมำณจ ำหน่ำยลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ อีกทั งสถำนกำรณ์รำคำน  ำมัน

ตลำดโลกท่ีลดต่ ำลงยังเป็นแรงกดดันให้รำคำเอทำนอลที่เป็นส่วนผสมในน  ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงตำมไปด้วย 

รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในไตรมำสท่ี 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.37 ตำมรำคำน  ำมันที่ปรับลดลง 

ในขณะที่ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 เพิ่มขึ นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.53 เนื่องจำกภำพรวม

รำคำน  ำมันเชื อเพลิงลดลงส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงใช้น  ำมันเชื อเพลิงในอัตรำที่สูงอยู่ 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 

รำยได้ 
 

ไตรมำสที่ 1/2559 
 

ไตรมำสที่  1/2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

650.21 

0.05 

99.99 

0.01 

693.76 

0.53 

99.92 

0.08 

(43.55) 

(0.48) 

(6.28) 

(90.57) 

รวมทั้งสิ้น 650.26 100.00 694.29 100.00 (44.03) (6.34) 
 

รำยได้   

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที ่1/2559 รวมทั งสิ น 650.26 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 44.03 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 6.34 เนื่องจำก 

-     มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 650.21 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
43.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.28 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ชี แจงข้ำงต้นแล้ว  

-    มีรำยได้อื่น 0.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.48 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 90.57 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน และผลตอบแทนจำกเงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 

 

 

 

 



3 
 

ค่ำใช้จ่ำย  

รำยละเอียด 
 

ไตรมำสที่ 1/2559 
 

ไตรมำสที่  1/2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ต้นทุนขำย 527.25 81.09 542.74 78.23 (15.49) (2.85) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 13.67 2.10 9.81 1.41 3.86 39.35 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 10.85 1.67 15.05 2.17 (4.20) (27.91) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 9.69 1.49 9.46 1.36 0.23 2.43 

รวมทั้งสิ้น 561.46 86.35 577.06 83.18 (15.60) (2.70) 
 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 1/2559 รวมทั งสิ น 561.46 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 15.60 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 2.70 เนื่องจำก 

-  ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 15.49 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.85 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบ
กำกน  ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.20  

- ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิ่มขึ นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 3.86 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.35 เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่งสินค้ำเพิ่มขึ นตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลที่เพิ่มขึ น มีกำรเพิ่มพนักงำนในระดับผู้บริหำร และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเช่ำส ำนักงำนเพิ่มเติม  

- ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 4.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.91 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี ยจ่ำยลดลง 

- ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ทีห่มดอำยุกำรส่งเสริม
กำรลงทุนแล้วเพิ่มขึ นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.23 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.43 

 

ก ำไรข้ันต้น  

รำยละเอียด 
 

ไตรมำสที่ 1/2559 
 

ไตรมำสที่  1/2558 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกกำรขำย 650.21 100.00 693.76 100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 527.25 81.09 542.74 78.23 

ก ำไรขั้นต้น 122.96 18.91 151.02 21.77 
 

บริษัทฯ มีก ำไรขั นต้นในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 122.96 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของรำยได้จำกกำรขำย เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก ำไรขั นต้นจ ำนวน 151.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของรำยได้จำกกำรขำย

ท ำให้อัตรำก ำไรขั นต้นลดลงเนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ชี แจงข้ำงต้นแล้ว 
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EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รำยละเอียด 
 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไตรมำสที่ 1/2559 ไตรมำสที่ 1/2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

EBITDA  

EBITDA MARGIN 

139.59 

21.47 

169.43 

24.40 

(29.84) 

(2.94) 

(17.61) 

(12.03) 
 

บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ น) ในไตรมำสที่ 1/2559 
เท่ำกับ 139.59 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 17.61 ตำมเหตุผลที่ชี แจงข้ำงต้น และมี 
EBITDA MARGIN ในไตรมำสที่ 1/2559 คิดเป็นร้อยละ 21.47 ของรำยได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่
ร้อยละ 24.40 แล้วลดลงร้อยละ 12.03 
 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด 
 

ไตรมำสที่ 1/2559 
 

ไตรมำสที่  1/2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ก ำไรสุทธิ 88.80 100.00 117.23 100.00 (28.43) (24.25) 

NET PROFIT MARGIN 13.66 16.88 (3.23) (19.12) 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.09 0.12 (0.03) (25.00) 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
 

(1) บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 88.80 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.09 บำท ลดลงจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.25 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมที่ชี แจงข้ำงต้นแล้ว 

(2) บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมำสที่ 1/2559 คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของรำยได้รวม เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 16.88 ของรำยได้รวม   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

รำยละเอียด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31  
มีนำคม 2559 

ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 2558 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
 

% 

สินทรัพย์รวม 

หนี สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,236.89 

1,444.54 

1,792.35 

3,241.28 

1,537.73 

1,703.55 

(4.39) 

(93.19) 

88.80 

(0.14) 

(6.06) 

5.21 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น 1.79 1.70 0.09 5.29 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
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สินทรัพย์  

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ลดลงจำกวันสิ นปี 2558 จ ำนวน 4.39 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.14 

ประกอบด้วย 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ นปี 2558 จ ำนวน 55.93 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.90 เนื่องจำก (ก) มีเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 0.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.05 (ข) มีเงินลงทุนช่ัวครำวเพิ่มขึ น 0.02 ล้ำนบำท หรือร้อย

ละ 2.56 (ค) มีลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่นเพิ่มขึ น 20.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.41 (ง) มีสินค้ำคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวัตถุดิบกำกน  ำตำลที่ซื อส ำรองไว้ส ำหรับปี 2559 เพิ่มขึ น 178.42 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 129.66 (จ) มีเงินจ่ำย

ล่วงหน้ำค่ำซื อสินค้ำลดลง 241.77 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.82 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี 

กรมสรรพำกรลดลง 13.13 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.61 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ นจำกวันสิ นปี 2558 จ ำนวน 51.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นร้อยละ 2.25 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ น 52.16 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.28 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.62 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 9.55  

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี สินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ลดลงจำกวันสิ นปี 2558 จ ำนวน 93.19 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.06 

เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน  ำตำลเพิ่มขึ น 130.94 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

192.81 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั นและระยะยำวลดลง 226.17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.68 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม

ระยะสั น และ (ค) มีหนี สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน และภำษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ น 2.04 ล้ำนบำท หรือร้อย

ละ 7.52  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เพิ่มขึ นจำกวันสิ นปี 2558 จ ำนวน 88.80 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
5.21 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชเีพิ่มขึ นจำกหุ้นละ 1.70 บำท เป็นหุ้นละ 1.79 บำท เนื่องจำกมีก ำไรสุทธิเพิ่มขึ น 

กระแสเงินสด 

            รำยละเอียด        หนว่ย : ล้ำนบำท 

ไตรมำสที ่1/2559 ไตรมำสที ่1/2558 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 297.14 117.41 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (70.95) (8.89) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (226.65) (111.60) 

เงินสดเพิ่มขึ น (ลดลง) สุทธิ (0.46) (3.08) 

เงินสดยกมำต้นงวด 9.10 22.26 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 8.64 19.18 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 297.14 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ก ำไร
ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 98.49 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ จ ำนวน 41.49 
ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำนลดลง 55.53 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น และสินค้ำ
คงเหลือ เพิ่มขึ น มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื อสินค้ำ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี สิน
จำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ น 113.00 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ืนเพิ่มขึ น มีหนี สินหมุนเวียนอื่น และ
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ลดลง และ (จ) จ่ำยดอกเบี ย 11.37 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 70.95 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ลงทุนใน
เครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊ำซชีวภำพ และก่อสร้ำงถัง
กำกน  ำตำล 70.94 ล้ำนบำท และ (ข) ซื อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.01 ล้ำนบำท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในไตรมำสที่ 1/2559 จ ำนวน 226.65 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ช ำระ
เงินกูย้ืมระยะสั น 226.17 ล้ำนบำท และ (ข) ช ำระหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.48 ล้ำนบำท  

 
 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเง่ือนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี   

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 2.00 เท่ำ และ 
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกู้ยืมเงินจะสิ นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 
สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 

(2) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“ลำนนำ”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน   ซึ่งลำนนำยังไม่มีนโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั งหมดแต่อย่ำงใด 

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสำมำรถก่อหนี เพิ่มได้  โดยในเดือน
ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อยกเลิกเงื่อนไขสัญญำ
กู้ยืมเงินข้อนี แล้ว 

(4) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเง่ือนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลำนนำได้หำกบริษัทฯ ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยมืเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิดสัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด อีก
ทั งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 

 

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ตำมที ่กระทรวงพลังงำนได้ประกำศแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558-2579 ท่ีมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
ปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำนอลที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวัน ภำยในปี 2579 โดยมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์มำรองรับในหลำยมิติ 
ประกอบกับแนวโน้มกำรให้ควำมส ำคัญกับปัญหำสิ่งแวดล้อมทั งในระดับประเทศและนำนำชำติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อ
อุตสำหกรรมเอทำนอล และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  



7 
 

อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มรำคำน  ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนนับเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณ และ
รำคำจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ ในอนำคต ในกำรนี  บริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันโดยกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั ง ยังมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรใช้ประโยชน์จำกผลพลอยได้ของกระบวนกำรผลิต เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 


