บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสที่ 1 ป 2560

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1 ป 2560)

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2560 จํานวน 750.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ
15.37 ในขณะที่กําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2560 มีจํานวน 71.83 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน
รอยละ 19.11 สืบเนื่องมาจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตเอทานอลปรับตัวสูงขึ้น
ประมาณรอยละ 16.73 จากสภาพปญหาภัยแลงรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงป 2559 ถึงแมวาราคาน้ํามันตลาดโลก
ที่ยังอยูในระดับต่ําจะสงผลกระทบตอราคาขายเอทานอล แตจะเห็นไดวาราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยใน
ไตรมาสที่ 1/2560 กลับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 8.62 สาเหตุหลักมาจากราคาตนทุนวัตถุดิบ
กากน้ํ าตาลที่ สู งขึ้ น ในขณะที่ ป ริม าณการขายเอทานอลเพิ่ มขึ้น จากงวดเดี ย วกัน ของป กอนรอยละ 6.22
เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงยังอยูในระดับต่ําสงผลใหผูบริโภคใชน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงอยู

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
ไตรมาสที่ 1/2560
รายละเอียด

ลานบาท

%

ไตรมาสที่ 1/2559
ลานบาท

%

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ลานบาท

%

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

749.86
0.34

99.95
0.05

650.21
0.05

99.99
0.01

99.65
0.29

15.33
N/A

รวมทั้งสิ้น

750.20

100.00

650.26

100.00

99.94

15.37

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2560 รวมทั้งสิ้น 750.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 99.94
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.37 เนื่องจาก
(1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 749.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.95 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอน 99.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.33 เนื่องจากราคาขายและปริมาณขาย
เอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว
(2) มีรายไดอื่น 0.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.05 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
0.29 ลานบาท เนื่องจากมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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คาใชจาย
รายละเอียด
ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
คาใชจายการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 1/2560

ไตรมาสที่ 1/2559

ลานบาท % ยอดขาย
648.10
13.77
9.56
6.94
678.37

ลานบาท

86.43
1.84
1.27
0.93
90.47

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

% ยอดขาย

ลานบาท

81.09
2.10
1.67
1.49
86.35

120.85
0.10
(1.29)
(2.75)
116.91

527.25
13.67
10.85
9.69
561.46

%
22.92
0.73
(11.89)
(28.38)
20.82

บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 1/2560 รวมทั้งสิ้น 678.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
116.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.82 เนื่องจาก
(1) ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 120.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.92
เนื่องจากปริมาณผลิตเอทานอลและราคาวัตถุดิบสูงกวาปกอน
(2) คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.73
เนื่องจากมีคาใชจายในการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ
(3) คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.89 เนื่องจากมี
การจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจึงทําใหดอกเบี้ยจายลดลง
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตที่ 2 ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไดรับการ
สงเสริมการลงทุน ตามพระราชบั ญ ญั ติส งเสริม การลงทุ น พ.ศ. 2520 แต มีภ าษี เงินไดนิติ บุค คล
สําหรับสายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุการสงเสริมการลงทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2.75
ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.38

กําไรขั้นตน
รายละเอียด
รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

ไตรมาสที่ 1/2560
ลานบาท
749.86
648.10
101.76

%
100.00
86.43
13.57

ไตรมาสที่ 1/2559
ลานบาท
650.21
527.25
122.96

%
100.00
81.09
18.91

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 1/2560 จํานวน 101.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.57 ของรายไดจาก
การขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 122.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.91
ของรายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว
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EBITDA และ EBITDA MARGIN
รายละเอียด
(หนวย : ลานบาท)
EBITDA
EBITDA MARGIN (%)

ไตรมาสที่
1/2560
121.75
16.23

ไตรมาสที่
1/2559
139.72
21.49

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(17.97)
(5.26)

%
(12.86)
-

บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) ในไตร
มาสที่ 1/2560 เทากับ 121.75 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 12.86 และมี EBITDA
MARGIN ในไตรมาสที่ 1/2560 คิดเปนรอยละ 16.23 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่
รอยละ 5.26 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตน

กําไรสุทธิ
รายละเอียด
(หนวย : ลานบาท)
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
NET PROFIT MARGIN (%)
หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท

ไตรมาสที่
1/2560
71.83
0.07
9.57

ไตรมาสที่
1/2559
88.80
0.09
13.66

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(16.97)
(0.02)
(4.09)

%
(19.11)
(22.22)
-

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2560 จํานวน 71.83 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท ซึ่งลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 19.11 เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว และมี
อัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2560 คิดเปนรอยละ 9.57 ของรายไดรวม ซึ่งลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 4.09
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งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท
รายละเอียด

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

สินทรัพยรวม

3,196.36

3,225.18

(28.82)

(0.89)

หนี้สินรวม

1,392.88

1,493.53

(100.65)

(6.74)

สวนของผูถือหุนรวม

1,803.48

1,731.65

71.83

4.15

1.80

1.73

0.07

4.05

มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

%

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท

สินทรัพย
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 28.82 ลานบาท ลดลง
รอยละ 0.89 ประกอบดวย
(1)

สินทรัพ ยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 26.68 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.95 เนื่องจาก
(ก) มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 21.94 ลา นบาท หรือรอยละ 59.22 (ข) มีเงินลงทุ น
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.01 ลานบาท หรือรอยละ 1.04 (ค) มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 86.87 ลาน
บาท หรือรอยละ 52.47 (ง) มีสินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไวสําหรับป
2560 เพิ่มขึ้น 346.38 ลานบาท หรือรอยละ 274.66 (จ) มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 418.78
ลานบาท หรือรอยละ 77.04 และ (ฉ) มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้กรมสรรพากร
ลดลง 19.22 ลานบาท หรือรอยละ 60.08

(2)

สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 2.14 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.09 เนื่องจาก (ก)
มีที่ดินอาคารและอุปกรณลดลง 2.31 ลานบาท หรือรอยละ 0.10 และ (ข) มีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 0.17 ลานบาท หรือรอยละ 3.52

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 100.65 ลานบาท ลดลง
รอยละ 6.74 เนื่องจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาลลดลง 19.39
ลานบาท หรือรอยละ 10.63 (ข) เงิน กูยืมระยะสั้ นและระยะยาวลดลง 80.71 ลา นบาท หรือรอยละ 6.28
เนื่องจากมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น และ (ค) มีหนี้สินอื่นลดลง 0.55 ลานบาท หรือรอยละ 2.05
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สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 71.83 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 4.15 มูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.73 บาท เปนหุนละ 1.80 บาท เนื่องจากมีกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสด
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

(1)

(2)

(3)

หนวย : ลานบาท
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559
102.76
297.14
(43.18)
(70.95)
(81.52)
(226.65)
(21.94)
(0.46)
37.05
9.10
15.11
8.64

บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ 1/2560 จํ า นวน 102.76 ล า นบาท
ประกอบดวย (ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 78.77 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด
เชน คาเสื่อมราคา ฯ จํานวน 43.80 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานลดลง 4.78 ลานบาท เนื่องจากมี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และสินทรัพย
หมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานลดลง 14.24 ลานบาท เนื่องจากมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้
อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ลดลง และ (จ) จายดอกเบี้ย
10.35 ลานบาท
บริ ษั ท ฯ มี เงิ น สดสุ ท ธิ ใช ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น ในไตรมาสที่ 1/2560 จํ า นวน 43.18 ล า นบาท
ประกอบด ว ย (ก) ลงทุ น เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ซึ่ ง ส ว นใหญ เป น การก อ สร า งระบบบํ า บั ด ก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดเพื่อใชกับหมอไอน้ํา 43.17 ลานบาท และ (ข) ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งสวนใหญเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 0.01 ลานบาท
บริษั ท ฯ มี เงิ น สดสุ ท ธิ ใช ไปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ในไตรมาสที่ 1/2560 จํ า นวน 81.52 ล า นบาท
ประกอบดวย (ก) ชําระเงินกูยืมระยะสั้น 80.71 ลานบาท และ (ข) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
0.81 ลานบาท
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้
(1)

บริษั ทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา
2.00 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน
จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินโดย
ไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด

(2)

ธนาคารผูใหกูกําหนดสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ใน
บริษั ทฯ ไมใหต่ํา กวารอยละ 50 ของจํา นวนหุ นทั้ งหมดตลอดอายุสัญ ญากูยืมเงิน ซึ่ งลานนายังไม มี
นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด
ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาไดหาก
บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ
DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหา
ผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกู
เปนอยางดีมาโดยตลอด

(3)

ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
กรมธุรกิจพลังงานยังไมมีการประกาศยกเลิกการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล 91 เนื่องจากความตองการใชแกส
โซฮอล 91 ลดลงทุ ก เดื อ นเฉลี่ ย รอยละ 10 จากการที่ ราคาขายปลี กไม ต า งจากแก ส โซฮอล 95 มากนั ก
นอกจากนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) อยูระหวางการทบทวนแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่กําหนดการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานคือการปรับลดพลังงานทดแทนที่อาจไมเปนไป
ตามเปาหมาย เชน ไบโอดีเซล และเอทานอล ทั้งนี้คาดวาจะไดขอสรุปภายในเดือน มิถุนายน 2560 โดยทั้ง
สองปจจัยขางตนอาจสงผลกระทบตอปริมาณและราคาจําหนายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ในระยะสั้น
และระยะยาว
แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแขงขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อ
ลดตนทุนและคาใชจายอยางตอเนื่อง และมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และความสัมพันธอันดีกับลูกคา
ทั้งนี้เพื่ อใหผลการดําเนินงานในอนาคตมีการเติบ โตอยางยั่งยืน และสามารถจายเงินปนผลตามนโยบายที่
กําหนดไดอยางตอเนื่อง
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