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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(สาํหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 2/2559 และงวดหกเดือนแรกของป 2559) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2559 จํานวน 681.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 1.87 ในขณะท่ี

งวดหกเดือนแรกของป 2559 มีรายไดจํานวน 1,332.02 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 2.31 โดยมีกําไร

สุทธิในไตรมาสที่ 2/2559 จํานวน 39.06 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 33.47 และงวดหกเดือนแรกของ

ป 2559 จํานวน 127.86 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 27.33 สืบเนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ที่ยังคงอยูในระดับต่ําอยางตอเนื่อง ยังคงเปนแรงกดดันใหราคาเอทานอลที่เปนสวนผสมในน้ํามันแกสโซฮอลปรับลดลงตามไป

ดวย 

ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2/2559 และงวดหกเดือนแรกของป 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

13.06 และ 11.77 ตามลําดับตามราคาน้ํามันที่ปรับลดลง  ในขณะท่ีปริมาณการขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอนรอยละ 17.05 และ 10.71 ตามลําดับ เนื่องจากภาพรวมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหผูบริโภคยังคงใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงในอัตราที่สูงอยู 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 

 

ป 2559 
 

ป 2558 
 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

รายไดจากการขาย 

 

680.65 

 

99.84 

 

668.69 

 

99.92 

 

11.96 

 

1.79 

รายไดอื่น 1.11 0.16 0.54 0.08 0.57 105.56 

รวมทั้งสิ้น 681.76 100.00 669.23 100.00 12.53 1.87 

งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 

รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 

 

1,330.86 

1.16 

 

99.91 

0.09 

 

1,362.45 

1.07 

 

99.92 

0.08 

 

(31.59) 

0.09 

 

(2.32) 

8.41 

รวมทั้งสิ้น 1,332.02 100.00 1,363.52 100.00 (31.50) (2.31) 
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(1) บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2559 รวมทั้งสิ้น 681.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 12.53       

ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.87 เนื่องจาก 

-   มีรายไดจากการขายเอทานอล 680.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.84 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 11.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.79 เน่ืองจากปริมาณขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว  

-   มีรายไดอื่น 1.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.16 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.57 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 105.56 เน่ืองจากมีรายไดจากการจําหนายทรัพยสินและจําหนาย Fusel Oil 

(2) บริษัทฯ มีรายไดงวดหกเดือนแรกของป 2559 รวมท้ังสิ้น 1,332.02 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 31.50 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.31 เนื่องจาก 

-    มีรายไดจากการขายเอทานอล 1,330.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.91 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 31.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.32 เน่ืองจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว  

-   มีรายไดอื่น 1.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.09 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.09 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 8.41 เน่ืองจากมรีายไดจากการจําหนายทรัพยสินและจําหนาย Fusel Oil 

 

คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2559 ป 2558 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ไตรมาสท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

ตนทุนขาย 

 

613.13 

 

90.08 

 

578.79 

 

86.56 

 

34.34 

 

5.93 

คาใชจายขายและบริหาร 17.20 2.53 14.77 2.21 2.43 16.45 

คาใชจายการเงิน 9.98 1.47 13.28 1.99 (3.30) (24.85) 

คาใชจายภาษีเงินได 2.39 0.35 3.68 0.55 (1.29) (35.05) 

รวมทั้งส้ิน 642.70 94.42 610.52 91.30 32.18 5.27 

งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 

ตนทุนขาย 

 

1,140.38 

 

85.69 

 

1,121.53 

 

82.32 

 

18.85 

 

1.68 

คาใชจายขายและบริหาร 30.87 2.32 24.58 1.80 6.29 25.59 

คาใชจายการเงิน 20.83 1.57 28.33 2.08 (7.50) (26.47) 

คาใชจายภาษีเงินได 12.08 0.91 13.14 0.96 (1.06) (8.07) 

รวมทั้งส้ิน 1,204.16 90.48 1,187.58 87.17 16.58 1.40 
 

(1) บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 2/2559 รวมทั้งสิ้น 642.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 32.18 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 5.27 เน่ืองจาก 

-   ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 34.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.93 เนื่องจากปริมาณ

การขายเอทานอลเพิ่มขึ้นทําใหมีการใชวัตถุดิบมากขึ้นตามปริมาณการขาย 

-   คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.45 เน่ืองจากมี

คาใชจายในการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายเอทานอลที่เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มพนักงานในระดับผูบริหาร และ

คาใชจายในการเชาสํานักงานเพ่ิมเติม 
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-   คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 3.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.85 เนื่องจากมีการจายคืนเงิน

กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจึงทําใหดอกเบี้ยจายลดลง 

-   กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตที่ 2 ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไดรับการสงเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับสายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุ

การสงเสริมการลงทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.05 

(2) บริษัทฯ มีคาใชจายงวดหกเดือนแรกของป 2559 รวมทั้งสิ้น 1,204.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

16.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.40 เนื่องจาก 

-  ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 18.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.68 เนื่องจากปริมาณ

การขายเอทานอลเพิ่มขึ้นทําใหมีการใชวัตถุดิบมากขึ้นตามปริมาณการขาย 

- คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 6.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.59 เน่ืองจากมี

คาใชจายในการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายเอทานอลที่เพิ่มขึ้น มีการเพิ่มพนักงานในระดับผูบริหาร และ

คาใชจายในการเชาสํานักงานเพ่ิมเติม 

- คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 7.50 ลานบาท คดิเปนรอยละ 26.47 เนื่องจากมีการจายคืนเงิน

กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจึงทําใหดอกเบี้ยจายลดลง 

- กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตที่ 2 ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไดรับการสงเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับสายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุ

การสงเสริมการลงทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.07  

กําไรขั้นตน 
 

รายละเอียด 
ป 2559 ป 2558 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

รายไดจากการขาย 

 

680.65 

 

100.00 

 

668.69 

 

100.00 

หัก  ตนทุนขาย 613.13 90.08 578.79 86.56 

กําไรข้ันตน 67.52 9.92 89.90 13.44 

งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 

รายไดจากการขาย 

 

1,330.86 

 

100.00 

 

1,362.45 

 

100.00 

หัก  ตนทุนขาย 1,140.38 85.69 1,121.53 82.32 

กําไรข้ันตน 190.48 14.31 240.92 17.68 
 

(1) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 2/2559 จํานวน 67.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.92 ของรายไดจากการขาย เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 89.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.44 ของรายไดจาก

การขาย ทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงเน่ืองจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชีแ้จงขางตนแลว   

(2) บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนงวดหกเดือนแรกของป 2559 จํานวน 190.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.31 ของรายไดจาก

การขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 240.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.68 

ของรายไดจากการขาย ทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 
ป 2559 ป 2558 

เพ่ิมขึ้น/

(ลดลง) 
% 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

82.06 

12.04 

 

106.38 

15.90 

 

(24.32) 

(3.86) 

 

(22.86) 

(24.28) 

งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 

EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

221.65 

16.64 

 

275.81 

20.23 

 

(54.16) 

(3.59) 

 

(19.64) 

(17.74) 
 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) ในไตรมาสที่ 

2/2559 เทากับ 82.06 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 22.86 ตามเหตุผลที่ชี้แจง

ขางตน และมี EBITDA MARGIN ในไตรมาสที่ 2/2559 คิดเปนรอยละ 12.04 ของรายไดรวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนทีร่อยละ 15.90 แลวลดลงรอยละ 24.28 

(2) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) งวดหกเดือน

แรกของป 2559 เทากับ 221.65 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 19.64 ตามเหตุผล

ที่ชี้แจงขางตน และมี EBITDA MARGIN งวดหกเดือนแรกของป 2559 คิดเปนรอยละ 16.64 ของรายไดรวม เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนทีร่อยละ 20.23 แลวลดลงรอยละ 17.74 
 

กําไรสุทธ ิ

รายละเอียด 
ป 2559 ป 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

กําไรสุทธ ิ

 

39.06 

 

100.00 

 

58.71 

 

100.00 

 

(19.65) 

 

(33.47) 

NET PROFIT MARGIN 5.73 8.77 (3.04) (34.69) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.04 0.06 (0.02) (33.33) 

งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 

กําไรสุทธ ิ

 

127.86 

 

100.00 

 

175.94 

 

100.00 

 

(48.08) 

 

(27.33) 

NET PROFIT MARGIN 9.60 12.90 (3.30) (25.61) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.13 0.18 (0.05) (27.78) 

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 
 

 

(1) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2559 จํานวน 39.06 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.04 บาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอนรอยละ 33.47 เนื่องจากรายไดจากการขายลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว และมีอัตรากําไรสุทธิ (NET 

PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 2/2559 คิดเปนรอยละ 5.73 ของรายไดรวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอนทีม่ีอัตรากําไรสุทธริอยละ 8.77 ของรายไดรวมแลวลดลงรอยละ 34.69 
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(2) บริษัทฯ มีกําไรสุทธงิวดหกเดือนแรกของป 2559 จํานวน 127.86 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.13 บาท ลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 27.33 เน่ืองจากรายไดจากการขายลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว และมีอัตรากําไรสุทธิ 

(NET PROFIT MARGIN) งวดหกเดือนแรกของป 2559 คิดเปนรอยละ 9.60 ของรายไดรวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอนทีม่ีอัตรากําไรสุทธริอยละ 12.90 ของรายไดรวมแลวลดลงรอยละ 25.61 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายละเอียด 
หนวย : ลานบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 

2558 
เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 

 

% 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

3,074.90 

1,293.49 

1,781.41 

3,241.28 

1,537.73 

1,703.55 

(166.38) 

(244.24) 

77.86 

(5.13) 

(15.88) 

4.57 

มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน 1.78 1.70 0.08 4.71 

หมายเหต ุ: มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย  

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงจากวันสิ้นป 2558 จํานวน 166.38 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.13 

ประกอบดวย 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2558 จํานวน 202.26 ลานบาท ลดลงรอยละ 21.34 เน่ืองจาก (ก) มีเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 10.12 ลานบาท หรือรอยละ 111.21 (ข) มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.07 ลานบาท 

หรือรอยละ 8.97 (ค) มีลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นเพิ่มขึ้น 41.17 ลานบาท หรือรอยละ 20.41 (ง) มีสินคาคงเหลือซึ่ง

สวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไวสําหรับป 2559 เพิ่มขึ้น 222.84 ลานบาท หรือรอยละ 161.94 (จ) มี

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 457.94 ลานบาท หรือรอยละ 79.21 และ (ฉ) มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นซึ่งสวนใหญ

เปนลูกหน้ีกรมสรรพากรลดลง 18.52 ลานบาท หรือรอยละ 89.73 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2558 จํานวน 35.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 เน่ืองจาก (ก) มีที่ดิน 

อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 36.62 ลานบาท หรือรอยละ 1.60 และ (ข) มีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 0.74 ลาน

บาท หรือรอยละ 11.40  
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หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงจากวันสิ้นป 2558 จํานวน 244.24 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.88 

เน่ืองจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถดุิบกากน้ําตาลเพิ่มขึน้ 72.35 ลานบาท หรือรอยละ 106.54 

(ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 325.54 ลานบาท หรือรอยละ 22.56 เนื่องจากมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น

และเงินกูยืมระยะยาว และ (ค) มหีนี้สินอื่นสวนใหญเปนคาใชจายดําเนินงาน และภาษีเงินไดนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 8.95 ลานบาท 

หรือรอยละ 32.99 

 

สวนของผูถือหุน  

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2558 จํานวน 77.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

4.57 มูลคาหุนตามบัญชีเพ่ิมขึ้นจากหุนละ 1.70 บาท เปนหุนละ 1.78 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 

         งวด 6 เดือน (มกราคม – มิถนุายน) 

        หนวย : ลานบาท 

ป 2559 ป 2558 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 478.15 402.40 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (91.26) (18.95) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (376.77) (386.78) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 10.12 (3.33) 

เงินสดยกมาตนงวด 9.10 22.26 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 19.22 18.93 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2559 จํานวน 478.15 ลานบาท ประกอบดวย 

(ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 139.93 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา ฯ 

จํานวน 81.94 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานลดลง 212.46 ลานบาท เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น และ

สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

69.55 ลานบาท เน่ืองจากมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น มสีํารองผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงานลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 0.08 ลานบาท (ฉ) จายดอกเบี้ย 21.06 ลานบาท และ (ช) จายภาษีเงินไดนิติ

บุคคล 4.75 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนงวดหกเดือนแรกของป 2559 จํานวน 91.26 ลานบาท ประกอบดวย (ก) 

ลงทุนเคร่ืองจกัร อุปกรณ ซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางระบบบําบัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟลในกาซชวีภาพ และกอสรางถัง

กากน้ําตาล 91.66 ลานบาท (ข) ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งสวนใหญเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร 0.12 ลานบาท และ 

(ค) รับเงินจากการจําหนายสินทรัพย 0.52 ลานบาท 



8 
 

(3) บริษัทฯ มีเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินงวดหกเดือนแรกของป 2559 จํานวน 376.77 ลานบาท ประกอบดวย 

(ก) ชําระเงินกูยืมระยะสั้น 235.54 ลานบาท (ข) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1.23 ลานบาท (ค) ชําระเงินกูยืม

ระยะยาว 90.00 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 50.00 ลานบาท 

 

ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเง่ือนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังน้ี  

(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา 2.00 เทาและ 

DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 

สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินโดยไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) ธนาคารผูใหกูกําหนดสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไมใหต่ํา

กวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท้ังหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารผูใหกูกอนจึงจะสามารถกอหนี้เพ่ิมได โดยในเดือน

ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารผูใหกูเพื่อยกเลิกเงื่อนไข

สัญญากูยืมเงินขอนี้แลว 

(4) ธนาคารผูใหกูกําหนดเง่ือนไขวา บริษัทฯ จะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาไดหากบริษัทฯ ไม

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR การดํารงสัดสวนการ

ถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน  ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกู         

แตอยางใด อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีมาโดยตลอด 

 

ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

กระทรวงพลังงานเรงขับเคลื่อนแผนอนุรักษพลังงานและแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในป 2558-2579 อยาง

ตอเนื่อง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นจากการใชและผลิตพลังงานของประเทศไทย 

โดยจะสงผลดีตออุตสาหกรรมเอทานอล และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม แนวโนมราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่

ยังคงมีความผันผวน และยังคงอยูในระดับต่ํา นับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอราคาจําหนายเอทานอล และกําไรสุทธิของ

บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแขงขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพ่ือลดตนทุน

และคาใชจายอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการศึกษาความเปนไปไดของอุตสาหกรรมตอเนื่อง การใชประโยชนจากผลพลอยไดของ

กระบวนการผลิต ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดของวัตถุดิบทางเลือกประเภทอื่นๆ เพื่อใหผลการดําเนินงานในอนาคตมี

การเติบโตอยางย่ังยืน และสามารถจายเงินปนผลตามนโยบายท่ีกําหนดไดอยางตอเนื่อง 

 

 

 


