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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 3 ปี 2560) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2560 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 686.30 ล้ำนบำท และ

2,224.08 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.07 และร้อยละ 15.94 ตำมล ำดับ โดยมี

ก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2560 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 57.80 ล้ำนบำท และ 170.30 ล้ำน

บำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 42.22 และร้อยละ 1.07 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึน  

ในขณะที่ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 3/2560 และงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.86 และร้อยละ 3.49 ตำมล ำดับ เนื่องจำกผู้บริโภคใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงในอัตรำที่สูง 

ประกอบกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจท ำให้กำรใช้น้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ในช่วง 8 เดือนแรกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3.60 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีรำคำขำยเอทำนอลเฉลี่ยในไตรมำสที่ 3/2560 และงวด

เก้ำเดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.82 และร้อยละ 12.10 ตำมล ำดับ 

เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกำลที่ผ่ำนมำ 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 

รำยละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

 

685.89 

 

99.94 

 

585.15 

 

99.82 

 

100.74 

 

17.22 

รำยได้อื่น 0.41 0.06 1.07 0.18 (0.66) (61.68) 

รวมทั้งสิ้น 686.30 100.00 586.22 100.00 100.08 17.07 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

 

2,222.65 

1.43 

 

99.94 

0.06 

 

1,916.01 

2.23 

 

99.88 

0.12 

 

306.64 

(0.80) 

 

16.00 

(35.87) 

รวมทั้งสิ้น 2,224.08 100.00 1,918.24 100.00 305.84 15.94 
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1. บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2560 รวมทั้งสิ้น 686.30 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
100.08 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.07 เนื่องจำก 

(1)   มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 685.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 100.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.22 เนื่องจำกรำคำขำยและปริมำณ
ขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึนตำมท่ีชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  

(2) มีรำยได้อ่ืน 0.41 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
0.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 61.68 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย Fusel Oil ลดลง 

2. บริษัทฯ มีรำยได้งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,224.08 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 305.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.94 เนื่องจำก 

(1)   มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 2,222.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้น
จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 306.64 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.00 เนื่องจำกรำคำขำยและปริมำณ
ขำยเอทำนอลเพิ่มข้ึนตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

(2)   มีรำยได้อ่ืน 1.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.80 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.87 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินและ Fusel Oil ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำย 

รำยละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 3 (กรกฏำคม – กันยำยน) 
ต้นทุนขำย 

 

609.99 

 

88.93 

 

524.45 

 

89.63 

 

85.54 

 

16.31 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 13.17 1.92 11.59 1.98 1.58 13.63 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 7.51 1.09 8.25 1.41 (0.74) (8.97) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (2.17) (0.32) 1.29 0.22 (3.46) N/A 

รวมทั้งสิ้น 628.50 91.63 545.58 93.24 82.92 15.20 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

ต้นทุนขำย 

 

1,978.48 

 

89.01 

 

1,664.83 

 

86.89 

 

313.65 

 

18.84 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 42.37 1.91 42.46 2.22 (0.09) (0.21) 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 26.36 1.19 29.08 1.52 (2.72) (9.35) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 6.57 0.30 13.37 0.70 (6.80) (50.86) 

รวมทั้งสิ้น 2,053.78 92.40 1,749.74 91.32 304.04 17.38 
 

1. บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 3/2560 รวมทั้งสิ้น 628.50 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 82.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.20 เนื่องจำก 

(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 85.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.31 
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบสูงกว่ำปีก่อน 
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(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.63 
เนื่องจำกเงนิเดือนค่ำจ้ำงเพ่ิมข้ึน 

(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.97 เนื่องจำกมี
กำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำว 

(4) ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับ
สำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีผลประกอบกำรลดลง จึงท ำให้ภำษีเงินได้ลดลง
จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 3.46 ล้ำนบำท 

2. บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,053.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 304.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.38 เนื่องจำก 

(1)   ต้นทุนขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 313.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.84   
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบสูงกว่ำปีก่อน 

(2)   ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.09 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.21  
เนื่องจำกค่ำขนส่งลดลง 

(3)   ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 2.72 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.35 เนื่องจำกมี
กำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำว 

(4)   ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีผลประกอบกำรลดลง จึงท ำให้ภำษีเงิน
ได้ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 6.80 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.86 

ก ำไรข้ันต้น 

รำยละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

685.89 

 

100.00 

 

585.15 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 609.99 88.93 524.45 89.63 

ก ำไรขั้นต้น 75.90 11.07 60.70 10.37 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

2,222.65 

 

100.00 

 

1,916.01 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 1,978.48 89.01 1,664.83 86.89 

ก ำไรขั้นต้น 244.17 10.99 251.18 13.11 

1. บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในไตรมำสที่ 3/2560 จ ำนวน 75.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของรำยได้
จำกกำรขำย ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 60.70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.37 
ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึนตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 
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2. บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 244.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของ
รำยได้จำกกำรขำย ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 251.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
13.11 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลเพิ่มข้ึนตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

100.84 

14.69 

 

82.06 

14.00 

 

18.78 

0.69 

 

22.89 

- 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

310.33 

13.95 

 

304.04 

15.85 

 

6.29 

(1.90) 

 

2.07 

- 
 

1. บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) 
ในไตรมำสที่ 3/2560 เท่ำกับ 100.84 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.89 และ
มี EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 14.69 ของรำยได้รวม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 
0.69 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้น 

2. บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) 
งวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 เท่ำกับ 310.33 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
2.07 และมี EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของรำยได้รวม ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่ร้อยละ 1.90 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้น 

 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสทุธิ 

 

57.80 

 

40.64 

 

17.16 

 

42.22 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.06 0.04 0.02 50.00 

NET PROFIT MARGIN (%) 8.42 6.93 1.49 - 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 

NET PROFIT MARGIN (%) 

 

170.30 

0.17 

7.66 

 

168.50 

0.17 

8.78 

 

1.80 

- 

(1.12) 

 

1.07 

- 

- 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
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1. บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2560 จ ำนวน 57.80 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.06 บำท ซึ่ง

เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 42.22 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นตำมที่ชี้แจง

ข้ำงต้นแล้ว และมีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของรำยได้รวม ซึ่ง

เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 1.49 

2. บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 170.30 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.17 

บำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.07 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นตำมที่

ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว และมีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเป็นร้อยละ 7.66 ของรำยได้รวม ซึ่ง

ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 1.12 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2560 

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
 

% 

สินทรัพย์รวม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

2,774.71 

1,022.76 

1,751.95 

3,225.18 

1,493.53 

1,731.65 

(450.47) 

(470.77) 

20.30 

(13.97) 

(31.52) 

1.17 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญช-ีบำทต่อหุ้น 1.75 1.73 0.02 1.16 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 

 

สินทรัพย์  
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 450.47 ล้ำนบำท ลดลง

ร้อยละ 13.97 ประกอบด้วย 

1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 481.52 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.19 เนื่องจำก   
(ก) มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 25.60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 69.10 (ข) มีเงินลงทุน
ชั่วครำวเพ่ิมขึ้น 0.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.25 (ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 79.76 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 48.18 (ง) มีสินค้ำคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้ส ำหรับปี 
2560 ลดลง 15.87 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.58 (จ) มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 494.56 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 90.98 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นภำษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 
25.31 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 79.12 

2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 31.05 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.34 เนื่องจำก 
(ก) มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 30.86 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.33 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน 0.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.44  
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หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 470.77 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 31.52 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลลดลง 99.39 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 54.51 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 384.28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.92 
เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอ่ืนเพ่ิมขึ้น 12.90 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 48.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เพ่ิมข้ึนจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 20.30 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 1.17 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพ่ิมขึ้นจำกหุ้นละ 1.73 บำท เป็นหุ้นละ 1.75 บำท เนื่องจำกมีก ำไร
สุทธิเพ่ิมข้ึน 
 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งวด 9 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) 

ปี 2560 ปี 2559 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 673.15 690.41 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (161.98) (102.49) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (536.77) (573.44) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (25.60) 14.48 

เงินสดยกมำต้นงวด 37.05 9.10 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 11.45 23.58 
 

1 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 673.15 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 176.86 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด 
เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ จ ำนวน 134.75 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง 458.31 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึ้น มีสินค้ำคงเหลือ เงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง (ง) หนี้สินด ำเนินงำนลดลง 59.97 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 0.08 ล้ำนบำท (ฉ) จ่ำยดอกเบี้ย 26.33 ล้ำนบำท และ (ช) จ่ำยภำษี
เงินได้นิติบุคคล 10.55 ล้ำนบำท 

2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 161.98 ล้ำนบำท เป็น
เงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพ่ือใช้กับ
หม้อไอน้ ำ โครงกำรเพ่ิมผลผลิต และซื้อที่ดิน 
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3 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินงวดเก้ำเดือนแรกของปี 2560 จ ำนวน 536.77 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ช ำระเงินกู้ยืมระยะสั้น 294.29 ล้ำนบำท (ข) ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว 90.00 ล้ำนบำท 
(ค) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2.48 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท 

 

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

1 บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 
2.00 เท่ำและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำจนกว่ำสัญญำกู้ยืมเงิน
จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดย
ไม่มีปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 

2 ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“ลำนนำ”)       
ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มี
นโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่ำงใด 

3 ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเงื่อนไขว่ำบริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลำนนำได้หำก
บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E และ 
DSCR กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำ
ผิดสัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด  อีกทั้ง ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้
เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 

 

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ในช่วงต้นเดือนตุลำคม 2560 ที่ผ่ำนมำมีฝนตกชุกท ำให้บ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลที่
บ ำบัดแล้วของบริษัทฯ เกิดพังทลำยและมีน้ ำกำกส่ำไหลเข้ำสู่ พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมข้ำงเคียง ทั้งนี้ 
กระทรวงอุตสำหกรรมมีค ำสั่งให้หยุดกำรผลิตเอทำนอลชั่วครำว เพ่ือแก้ไขปัญหำบ่อบ ำบัดน้ ำเสียให้กลับมำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ทำงรำชกำรก ำหนด คำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จและได้รับกำรพิจำรณำให้เปิด
ด ำเนินกำรผลิตเอทำนอลอีกครั้งหนึ่งประมำณปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2560 ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นตำมกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ท ำไว้กับบริษัทรับประกันภัย โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยเงิน
ชดเชยค่ำเสียหำยให้กับชำวบ้ำนไปบำงส่วนแล้ว คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 
4/2560 และท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้  อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด ำเนินงำนในปี 
2560 ยังมกี ำไรอยู่แต่อำจจะต่ ำกว่ำปีก่อนเนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยที่เกิดข้ึนดังกล่ำวข้ำงต้น  

 




