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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 3/2559 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2559 และงวดเก้ำเดือนของปี 2559 จ ำนวน 586.22 ล้ำนบำท และ 1,918.24 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.27 และ 4.21 ตำมล ำดับ  โดยมีก ำไรสททิิในไตรมำสที่ 3/2559 จ ำนวน 40.64 ล้ำน

บำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.41 เนื่องจำกรำคำวัตถทดิบที่ลดลงจำกปีก่อนในขณะที่ก ำไรสททิิงวดเก้ำเดือน

ของปี 2559 มีจ ำนวน 168.50 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.72 สืบเนื่องมำจำกรำคำน้ ำมันดิบใน

ตลำดโลกที่อยู่ในระดับต่ ำกดดันให้รำคำเอทำนอลที่เป็นส่วนผสมในน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงตำมไปด้วย โดยรำคำขำย      

เอทำนอลโดยเฉลี่ยในไตรมำสที่ 3/2559 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.88 

และ 10.86 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.57 และ 7.40 

ตำมล ำดับ เนื่องจำกรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงลดลงส่งผลให้ผู้บริโภคใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงในอัตรำที่สูงอยู่ 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 

รำยละเอียด 

 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

 

585.15 

 

99.82 

 

638.67 

 

99.93 

 

(53.52) 

 

(8.38) 

รำยได้อื่น 1.07 0.18 0.42 0.07 0.65 154.76 

รวมทั้งสิ้น 586.22 100.00 639.09 100.00 (52.87) (8.27) 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

 

1,916.01 

2.23 

 

99.88 

0.12 

 

2,001.12 

1.49 

 

99.93 

0.07 

 

(85.11) 

0.74 

 

(4.25) 

49.66 

รวมทั้งสิ้น 1,918.24 100.00 2,002.61 100.00 (84.37) (4.21) 

 

(1) บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2559 รวมทั้งสิ้น 586.22 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 52.87 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 8.27 เนื่องจำก 

-   มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 585.15 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 53.52 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.38 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว  
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-   มีรำยได้อื่น 1.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.65 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 154.76 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย Fusel Oil 

(2) บริษัทฯ มีรำยได้งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,918.24 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
84.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.21 เนื่องจำก 

-    มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 1,916.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 85.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.25 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว  

-   มีรำยได้อื่น 2.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.74 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 49.66 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินและจ ำหน่ำย Fusel Oil 

 

ค่ำใช้จ่ำย 

รำยละเอียด 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
ต้นททนขำย 

 

524.45 

 

89.63 

 

575.62 

 

90.13 

 

(51.17) 

 

(8.89) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 11.59 1.98 11.89 1.86 (0.30) (2.52) 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 8.25 1.41 10.59 1.66 (2.34) (22.10) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1.29 0.22 1.69 0.26 (0.40) (23.67) 

รวมท้ังสิ้น 545.58 93.24 599.79 93.91 (54.21) (9.04) 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

ต้นททนขำย 

 

1,664.83 

 

86.89 

 

1,697.15 

 

84.81 

 

(32.32) 

 

(1.90) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 42.46 2.22 36.47 1.82 5.99 16.42 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 29.08 1.52 38.92 1.94 (9.84) (25.28) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 13.37 0.70 14.83 0.74 (1.46) (9.84) 

รวมท้ังสิ้น 1,749.74 91.32 1,787.37 89.32 (37.63) (2.11) 
 

(1) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 3/2559 รวมทั้งสิ้น 545.58 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 54.21 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 9.04 เนื่องจำก 

-   ต้นททนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 51.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.89 เนื่องจำกรำคำวัตถทดิบ
ต่ ำกว่ำปีก่อน 

-   ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.52 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่งสินค้ำลดลง 

-   ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 2.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.10 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

-   ก ำไรจำกิทรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบทคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำรลงททน
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงททน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบทคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยท
กำรส่งเสริมกำรลงททนลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.40 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.67 
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(2) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,749.74 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
37.63 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.11 เนื่องจำก 

-  ต้นททนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 32.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.90 เนื่องจำกรำคำวัตถทดิบ
ต่ ำกว่ำปีก่อน 

- ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 5.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.42 เนื่องจำกมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำเพิ่มขึ้นตำมปริมำณขำยเอทำนอลที่เพิ่มขึ้น มีกำรเพิ่มพนักงำนในระดับผู้บริหำร และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำส ำนักงำนเพิ่มเติม 

- ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 9.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.28 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 

- ก ำไรจำกิทรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบทคคลเพรำะได้รับกำรส่งเสริมกำรลงททน
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงททน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบทคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยท
กำรส่งเสริมกำรลงททนลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.84  

ก ำไรข้ันต้น 
 

รำยละเอียด 
ปี 2559 ปี 2558 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

585.15 

 

100.00 

 

638.67 

 

100.00 

หัก  ต้นททนขำย 524.45 89.63 575.62 90.13 

ก ำไรขั้นต้น 60.70 10.37 63.05 9.87 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

1,916.01 

 

100.00 

 

2,001.12 

 

100.00 

หัก  ต้นททนขำย 1,664.83 86.89 1,697.15 84.81 

ก ำไรขั้นต้น 251.18 13.11 303.97 15.19 
 

(1) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในไตรมำสที่ 3/2559 จ ำนวน 60.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของรำยได้จำกกำรขำย 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 63.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของรำยได้จำก
กำรขำย ท ำให้อัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกต้นททนขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว   

(2) บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 จ ำนวน 251.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของรำยได้จำก
กำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 303.97 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.19 
ของรำยได้จำกกำรขำย ท ำให้อัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว 
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EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2559 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น/

(ลดลง) 
% 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

81.87 

13.97 

 

83.08 

13.00 

 

(1.21) 

0.97 

 

(1.46) 

7.43 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN 

 

303.52 

15.82 

 

358.89 

17.92 

 

(55.37) 

(2.10) 

 

(15.43) 

(11.71) 
 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบทคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) ในไตรมำสที่ 
3/2559 เท่ำกับ 81.87 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 1.46 ตำมเหตทผลที่ช้ีแจง
ข้ำงต้น และมี EBITDA MARGIN ในไตรมำสที่ 3/2559 คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อนทีร่้อยละ 13.00 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.43 

(2) บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบทคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) งวดเก้ำเดือน
แรกของปี 2559 เท่ำกับ 303.52 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 15.43 ตำมเหตทผล
ที่ช้ีแจงข้ำงต้น และมี EBITDA MARGIN งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.82 ของรำยได้รวม ลดลง
จำกงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 17.92 หรือลดลงร้อยละ 11.71 
 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสททิิ 

 

40.64 

 

100.00 

 

39.30 

 

100.00 

 

1.34 

 

3.41 

ก ำไรสททิิต่อหท้น (บำท) 0.04 0.04 - - 

NET PROFIT MARGIN 6.93 6.15 0.78 12.74 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสททิิ 

 

168.50 

 

100.00 

 

215.24 

 

100.00 

 

(46.74) 

 

(21.72) 

ก ำไรสททิิต่อหท้น (บำท) 0.17 0.22 (0.05) (22.73) 

NET PROFIT MARGIN 8.78 10.75 (1.96) (18.27) 

หมำยเหต ุ: มูลค่ำจดทะเบียนหท้นละ 1 บำท 
 

(1) บริษัทฯ มีก ำไรสททิิในไตรมำสที่ 3/2559 จ ำนวน 40.64 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสททิิหท้นละ 0.04 บำท เพิ่มขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.41 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว และมีอัตรำก ำไรสททิิ (NET PROFIT 

MARGIN) ในไตรมำสที่ 3/2559 คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนทีม่ีอัตรำก ำไร

สททิิร้อยละ 6.15 ของรำยได้รวมหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.74 
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(2) บริษัทฯ มีก ำไรสททิิงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 จ ำนวน 168.50 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสททิิหท้นละ 0.17 บำท ลดลง

จำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.72 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้นแล้ว และมีอัตรำก ำไรสททิิ 

(NET PROFIT MARGIN) งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.78 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อนทีม่ีอตัรำก ำไรสททิิร้อยละ 10.75 ของรำยได้รวมหรือลดลงร้อยละ 18.27 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

รำยละเอียด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 
2559 

ณ วันที่ 31ธันวำคม 
2558 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
 

% 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหท้นรวม 

2,798.58 

1,076.53 

1,722.05 

3,241.28 

1,537.73 

1,703.55 

(442.70) 

(461.20) 

18.50 

(13.66) 

(29.99) 

1.09 

มูลค่ำหท้นตำมบัญชี-บำทต่อหท้น 1.72 1.70 0.02 1.18 

หมำยเหต ุ: มูลค่ำจดทะเบียนหท้นละ 1 บำท 

 

สินทรัพย์  

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2558 จ ำนวน 442.70 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.66 

ประกอบด้วย 

(1) สินทรัพย์หมทนเวียนลดลงจำกวันสิน้ปี 2558 จ ำนวน 455.35 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 48.03 เนื่องจำก (ก) มีเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 14.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 159.12 (ข) มีเงินลงททนช่ัวครำวเพิ่มขึ้น 0.17 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 21.79 (ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นลดลง 19.10 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.47 (ง) มีสินค้ำคงเหลือซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นวัตถทดิบกำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้ส ำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 96.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 70.07 (จ) มีเงิน

จ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 529.12 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 91.52 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมทนเวียนอ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลง 18.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 88.23 

(2) สินทรัพย์ไม่หมทนเวียนเพิ่มขึ้นจำกวันสิ้นปี 2558 จ ำนวน 12.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.55 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน 

อำคำรและอทปกรณ์เพิ่มขึ้น 13.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.59 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมทนเวียนอื่นลดลง 0.80 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 12.33  
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หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2558 จ ำนวน 461.20 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 29.99 

เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถทดิบกำกน้ ำตำลลดลง 47.92 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 70.56 

(ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 421.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.21 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

และเงินกู้ยืมระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอื่นส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน และ

ภำษีเงินได้นิติบทคคล เพิ่มขึ้น 8.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30.15 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหท้นรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 เพิ่มขึ้นจำกวันสิ้นปี 2558 จ ำนวน 18.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
1.09 มูลค่ำหท้นตำมบัญชีเพิ่มขึ้นจำกหท้นละ 1.70 บำท เป็นหท้นละ 1.72 บำท เนื่องจำกมีก ำไรสททิิเพิ่มขึ้น 

 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 
         งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

        หน่วย : ล้ำนบำท 
ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดสททิิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 690.41 569.66 

เงินสดสททิิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงททน (102.49) (27.22) 

เงินสดสททิิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (573.44) (546.83) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สททิิ 14.48 (4.39) 

เงินสดยกมำต้นงวด 9.10 22.26 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 23.58 17.87 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสททิิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 จ ำนวน 690.41 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
(ก) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบทคคลจ ำนวน 181.87 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ 
จ ำนวน 122.19 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง 470.05 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น และมี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ สินทรัพย์หมทนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมทนเวียน ลดลง (ง) 
หนี้สินด ำเนินงำนลดลง 42.11 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีหนี้สินหมทนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 0.08 ล้ำนบำท (ฉ) จ่ำยดอกเบี้ย 27.72 ล้ำนบำท 
และ (ช) จ่ำยภำษีเงินได้นิติบทคคล 13.95 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสททิิใช้ไปในกิจกรรมลงททนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 จ ำนวน 102.49 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) 
ลงททนเครื่องจักร อทปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊ำซชีวภำพ ก่อสร้ำงถัง
กำกน้ ำตำล และก่อสร้ำงระบบหัวเผำก๊ำซชีวภำพ 102.83 ล้ำนบำท (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.18 ล้ำนบำท และ (ค) รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 0.52 ล้ำนบำท 
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(3) บริษัทฯ มีเงินสดสททิิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2559 จ ำนวน 573.44 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
(ก) ช ำระเงินกู้ยืมระยะสั้น 331.46 ล้ำนบำท (ข) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.98 ล้ำนบำท (ค) ช ำระเงินกู้ยืม
ระยะยำว 90.00 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท 

 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเง่ือนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับินำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

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

(2) ินำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดสัดส่วนกำรถือหท้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“ลำนนำ”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหท้นทั้งหมดตลอดอำยทสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มีนโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหท้นใน
บริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหท้นท้ังหมดแต่อย่ำงใด 

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกินำคำรผู้ให้กู้ก่อนจึงจะสำมำรถก่อหน้ีเพิ่มได้ โดยในเดือน
ิันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับินำคำรผู้ให้กู้เพื่อยกเลิกเง่ือนไข
สัญญำกู้ยืมเงินข้อน้ีแล้ว 

(4) ินำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเง่ือนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหท้นซึ่งรวมถึงลำนนำได้หำกบริษั ทฯ ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำรด ำรงสัดส่วนกำร
ถือหท้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิดสัญญำที่ท ำไว้กับินำคำรผู้ให้กู้         
แต่อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำรสนับสนทนทำงกำรเงินจำกินำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 

 

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กรมิทรกิจพลังงำนอยู่ระหว่ำงเสนอคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) พิจำรณำเพิ่มส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันแก๊สโซฮอล์
อี20 กับน้ ำมันแก๊สโซฮอล์อี10 ให้มำกขึ้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 ผ่ำนกลไกกองททนน้ ำมัน ซึ่งนับเป็น
มำตรกำรหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยภำยใต้แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 
นอกจำกน้ัน กำรก ำหนดรำคำน้ ำมันแก๊สโซฮอล9์5 ให้เท่ำกับน้ ำมันแก๊สโซฮอล์91 ภำยในปี 2559 ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำร
ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์91 ซึ่งทั้งสองมำตรกำรข้ำงต้นส่งผลดีต่ออทตสำหกรรมเอทำนอล และผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ  
แต่อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนและยังคงอยู่ในระดับต่ ำ นับเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยเอทำนอล และก ำไรสททิิของบริษัทฯ ในอนำคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันโดย
กำรปรับปรทงประสิทิิภำพของกำรผลิตเพื่อลดต้นททนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
วัตถทดิบทำงเลือกประเภทอื่น ๆ  เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำม
นโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 




