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สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพย(บัญชี 2) 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

 
  ดวย คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)(“บริษัท”) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561                

เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติอนุมัติเห็นชอบใหลงทุนโครงการกอสรางโรงงานระเหยนํ้ากากสาดวยระบบ 

EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3/DAY 

การเขาทํารายการขางตนเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือ

จําหนายไปฯ”) โดยคํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 19.06 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑท่ี

คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ

บญัชีแลว จัดเปนรายการประเภทท่ี 2 กลาวคือ เปนรายการท่ีมีมูลคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 15 แตต่ํากวารอยละ 50 

ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีหนาท่ีจะตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันท่ีเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1.สารสนเทศตามบัญชี (1) 

(1) วัน  เดือน  ป ท่ีเกิดรายการ     

    บริษัทฯ ลงนามสัญญาจางเหมากอสรางโรงงานระเหยนํ้ากากสาดวย  ระบบ EVAPORATOR SYSTEM 

FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3/DAY เมือ่วันท่ี 14 มีนาคม 2561 

(2) คูสัญญาท่ีเกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน    

      ผูวาจาง : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“TAE”) 

     ผูรับจาง : บริษัท เอส ที อาร อาร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (“STRR”) 

บริษัทฯและผูรับเหมากอสรางไมมีความสัมพันธในลักษณะบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท               

จดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

(3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ      

3.1 ลักษณะของรายการ 

        รายการไดมาซึ่งสินทรัพยโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATOR SYSTEM FOR 

BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3/DAY บนท่ีดินอันเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ท่ีมีอยูแลวเน้ือท่ีประมาณ                

20 ไร ต้ังอยู ณ หมูท่ี 10 ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยงบประมาณลงทุนจํานวน 417.69 

ลานบาท ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ป 2562 
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3.2 การคํานวณมูลคาของรายการตามประกาศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  

(ก) เกณฑมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิ– ไมมี 

(ข) เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

รายการไดมาฯ 
มูลคาของสิ่งตอบแทน 

(ลานบาท) 

สินทรัพยรวมของ TAE 

(ลานบาท) 
% ของสนิทรัพยรวม 

โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาฯ 417.69 2,830.29 14.76 

(ค)  เกณฑกําไรสุทธิ – ไมมี 

(ง) เกณฑมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ ออกเปนสิ่งตอบแทน – ไมม ี

บริษัทฯไดคํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 14.76 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑท่ี

คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

แลว ซึ่งเปนเกณฑท่ีคํานวณขนาดรายการไดสูงสุด 

  ท้ังนี้ เมื่อนํารายการดังกลาวมารวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนยอนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ 

กลาวคือ  

1. การซ้ือท่ีดิน  

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติใหซื้อ

ท่ีดินจากผูขายรวมจํานวน 1 ราย เนื้อท่ีดินรวมประมาณ 24-3-50 ไร มูลคารวม 6,218,750 บาท การเขาทํารายการ

ดังกลาว เปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 0.21 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี                 

30 มิถุนายน 2560 ภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด 

1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ไดมีมติอนุมัติให

ซื้อท่ีดินจากผูขายรวมจํานวน 7 ราย เนื้อท่ีดินรวมประมาณ 94-2-33 ไร มูลคารวม 22,729,800 บาท การเขาทํารายการ

ดังกลาว เปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 0.75 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี                  

30 มิถุนายน 2560 ภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด 

1.3  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 14/2560 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติใหซ้ือ

ท่ีดินจากผูขายรวมจํานวน 6 ราย เนื้อท่ีดินรวมประมาณ 63-0-67 ไร มูลคารวม 17,571,900 บาท การเขาทํารายการ

ดังกลาว เปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 0.63 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี                  

30 กันยายน 2560 ภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด 

1.4  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติอนุมัติให

ซื้อท่ีดินจากผูขายรวมจํานวน 1 ราย เนื้อที่ดินรวมประมาณ 18-0-41 ไร มูลคารวม 4,163,575 บาท การเขาทํารายการ

ดังกลาว เปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 0.15 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี                   

31 ธันวาคม 2560 ภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด 
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บริษัทฯและผูขายสินทรัพยไมมีความสัมพันธในลักษณะบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท             

จดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

2. การลงทุนกอสรางบอระเหยน้ํากากสา  

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติลงทุน

กอสรางบอระเหยนํ้ากากสาหมายเลข 10 ซึ่งกอสรางบนท่ีดินอันเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯมูลคาการกอสราง 71 ลานบาท 

การเขาทํารายการดังกลาว เปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 2.56 ของสินทรัพยรวมของ

บริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด 

บริษัทฯและผูรับเหมากอสรางไมมีความสัมพันธในลักษณะบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท               

จดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

      รวมขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยท้ังสิ้นเปนรอยละ 19.06 ของสินทรัพยรวมของบริษัทตามเกณฑมูลคา

รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเปนเกณฑท่ีคํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว จัดเปนรายการประเภทท่ี 2 กลาวคือ เปนรายการท่ีมีมูลคาเทากับหรือสูงกวา

รอยละ 15 แตต่ํากวารอยละ 50 ตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีหนาท่ีจะตองจัดทํา

รายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันท่ี

เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(4)   รายละเอียดของสินทรัพย 

      ช่ือโครงการ                         :     โครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATOR    

                                              SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3/DAY  

   วัตถุประสงค                        :     เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  ท่ีตั้งโครงการ  :     ณ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ หมูท่ี 10 ตําบลหนองมะคาโมง  

                         อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ผูรับจางทําโครงการ     :     บริษัท เอส ที อาร อาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 

(5)   มูลคารวมของสิ่งตอบแทน         

มูลคาสิ่งตอบแทน       :     417.69 ลานบาท 

วิธีการชําระเงิน       :     ตามความคืบหนาของโครงการเปนงวดรายเดือน 

(6)   มูลคาทรัพยสินท่ีไดมา 

    โรงงานระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 

3,000 M3/DAY มูลคา 417.69  ลานบาท  
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(7) เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

     การประกวดราคาและจัดทําสัญญาจางเหมากอสรางโครงการฯ  

(8) ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น 

1. การลงทุนในโครงการนี้ เปนการจัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและลด  

             ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ 

2. ลดการใชทรัพยากรนํ้าไดกวารอยละ 90 เน่ืองจากน้ําควบแนนจากกระบวนการระเหย 

             สามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอล 

3. ไดพลังงานไฟฟาสวนเกินท่ีผลิตไดจากโครงการมาใชในโรงงานผลิตเอทานอล 

4. ไดปุย Potassium Humate เพ่ือจําหนายเปนรายไดเสริมใหกับบริษัทฯ 

(9) แหลงเงินทุนท่ีใช  

    เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังโครงการ 

(10) เง่ือนไขในการทํารายการ 

  -ไมมี- 

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวาการลงทุนในโครงการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนตอบริษัทฯ ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียท้ังหมด 

 12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกตางจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทตามขอ 11 

 -ไมมี- 

      2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสรางรายได 
 

ประเภทของรายได ป 2558  ป 2559 ป 2560  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย       
- รายไดจากการขายเอทานอล

แปลงสภาพ1) 
2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 

รวมรายไดจากการขาย 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 
รายไดอ่ืน2) 2.25 0.09 3.28 0.14 2.24 0.09 
รวมรายไดท้ังหมด 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 

 

หมายเหต ุ: 1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เปนรายไดที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดสวน 99.5% รวมกับการขายน้ํามัน
แกสโซฮอลในสัดสวน 0.5% ตามขอกําหนดของกรมสรรพสามิตในการจําหนายเอทานอลสําหรับใชเปนเช้ือเพลิง  

  2) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายฟูเซลออยล (Fusel Oil) รายไดจากการขายสินทรัพย และดอกเบี้ยรับ เปนตน 
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  ลักษณะผลิตภัณฑ 

  เอทานอล  

 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา เอทิลแอลกอฮอล คือ 

แอลกอฮอลที่ไดจากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปงและน้ําตาล เชน กากนํ้าตาล, มันสําปะหลัง, ขาวโพด 

เปนตน  โดยนํามาผานกระบวนการยอยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปงเปนนํ้าตาล และกลั่นเปนแอลกอฮอลจนได

ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส 

คุณสมบัติโดยท่ัวไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% 

สามารถนํามาใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเปนสารปรุงแตงเพื่อเพิ่มคาออกเทนใน

น้ํามันเบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งกอใหเกิดสาร

ตกคางและปนเปอนกับน้ําใตดิน ดังน้ัน หากนําเอทานอลไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราสวนท่ีเหมาะสมทดแทนจะ

ไดเปนน้ํามันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหมไดสมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถ

ลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนปจจัย

หลักท่ีกอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมท้ังลดควันดํา สารอะโรเมติกส 

และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบงเปน 2 สายการผลิต ดังน้ี 

             รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล กากน้ําตาล กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง 

กําลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรตอวัน 200,000 ลิตรตอวัน 

วันที่เริ่มการผลิตคร้ังแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
 

ตามขอกําหนดของกรมสรรพสามิต การจําหนายเอทานอลของบริษัทฯ นั้น จะตองอยูในรูปของ                

เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลท่ีไดผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงตามสูตรการ

แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด สําหรับใชผสมกับนํ้ามันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอล 

(นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) 

ทั้งนี้ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใชผสมกับเอทานอล คือ น้ํามันเบนซิน 91 แตหลังจากที่มีการยกเลิกการจําหนาย

น้ํามันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช

นํ�ามนัเบนซนิ MTBE นํ�ามนัเบนซนิ �� หรอื �� 

นํ�ามนัเบนซนิ เอทานอล นํ�ามนัแก๊สโซฮอล ์

+ = 

+ = 
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น้ํามันแกสโซฮอล 91 ในสัดสวน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดสวน 99.5% เพื่อใหไดเปนเอทานอลแปลงสภาพ

เพื่อจําหนายใหแกลูกคา 
 

 

 

 

 
 

ทั้งน้ี เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนายมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกรม

ธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลท่ีผลิตไดเปน

ประจําทุกวัน 
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2548 ซ่ึงถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกท่ี

ไดรับใบอนุญาตดังกลาว โดยผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือ

รวมกันทุกชนิดปละไมถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร)  

บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ผลิตภัณฑที่ไดรบัการสงเสริม แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

ปริมาณการผลิตที่ไดรับยกเวนภาษ ี 54,750,000 ลิตร 

(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน : 

365 วัน/ป) 

66,000,000 ลิตร 

(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ป) 

วันเริ่มมีรายได 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ไดรบั 30 มกราคม 2556 1 เมษายน 2563 

สิทธิประโยชนทีไ่ดรับ 

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบคุคลสําหรับกําไรที่ไดจากการ

ประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสริม และไดรับยกเวนไมตองนํา

เงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรบัยกเวนภาษี

เงินไดนติบิุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

 

8 ป  

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก

กิจการที่ไดรบัการสงเสริม 

(หมดอายุไปแลวเมื่อ  

30 ม.ค. 56) 

 

8 ป  

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก

กิจการที่ไดรบัการสงเสริม 

2. ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวาง

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดไปหักจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติบิุคคล 

5 ป  

นับแตวันพนกําหนดเวลาที่

ไดรบัยกเวนภาษี 

5 ป  

นับแตวันพนกําหนดเวลาที่

ไดรบัยกเวนภาษี 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเปนที่ตอง

นําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก 

1 ป 

นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก 

1 ป 

นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก 

4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

  

 

เอทานอล 

99.5% 

นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ �� 

0.5% 

 

เอทานอลแปลงสภาพ 

(Denatured Ethanol) + = 
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    นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเปนเครื่องพิสูจนไดวา

บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมี

แผนดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดหรือมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

      วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลัก คือ เอทานอลตามท่ีกลาวขางตนแลว ในกระบวนการกลั่นเอทานอล 

(Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอยได  (By Product) คือ ฟูเซลออยล (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปดวย
แอลกอฮอลหลายชนิด การใชฟูเซล ออยลจะตองมีการแยกแอลกอฮอลดวยวิธีการกลั่น และผานกระบวนการทําให
บริสุทธิ์  แลวจึงนําแอลกอฮอลท่ีไดไปใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ําหอม 
อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึกพิมพ เปนตน ท้ังน้ี ปริมาณฟูเซลออยลที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร  

 

    ผูถือหุน 
 

  รายชื่อผูถือหุน 10 รายใหญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 510,000,000 51.00 

2.   บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลง จํากัด (มหาชน)  47,234,796 4.72 

3.   กลุมศิริรังษ ี   
     3.1 นายไกรสีห  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     3.2 นางวาสนา  ศิริรังษี 4,100,000 0.41 
     รวมจํานวนหุนท่ีถือโดยกลุมศิริรังษ ี 45,300,000 4.53 
4. กลุมจตุรพฤกษ   
 4.1 นายบุญสิน จตุรพฤกษ 12,109,980 1.21 
 4.2 นางฮัง จตุรพฤกษ 16,113,213 1.61 
 4.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ 18,733 0.00 
 รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมจตุรพฤกษ 28,241,926 2.82 
5. กลุมลิ้มวัฒนะกูร 
 5.1 นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

 
28,322,657 

 
2.83 

 5.2 นายนพดล ลิ้มวัฒนะกูร 1,619,200 0.16 
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมลิ้มวัฒนะกูร 29,941,857 2.99 

6. กลุมตันติสุนทร 
     6.1  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
     6.2  นายทวี  ตันติสุนทร 
     6.3  นางสาววนิดา  ตันติสุนทร 

 
16,346,400 

53,415 
31,500 

 
1.63 

0.005 
0.003 

     รวมจํานวนหุนท่ีถือโดยกลุมตันติสุนทร 16,431,315 1.64 
7. กลุมสุสังกรกาญจน   
 7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน 5,131,500 0.51 
 7.2 นายกันต สุสังกรกาญจน 2,980,600 0.30 
 รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมสุสังกรกาญจน 8,112,100 0.81 
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81 
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รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

9.   กลุมเลาหเรณู   
     9.1 นายอนันต  เลาหเรณู 4,771,895 0.48 
     9.2 นายอาคม  เลาหเรณู 2,000,000 0.20 
    รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมเลาหเรณ ู 6,771,895 0.68 
10. นายวศินน  ผาติกุลเศรษฐ 6,120,000 0.61 

รวม 706,253,889 70.63 

 

    คณะกรรมการบริษัท 

  ประกอบดวย กรรมการจํานวนท้ังสิ้น 10 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวิสิทธ์ิ นอยพันธุ ประธานกรรมการ 

2. นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล* กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

3. นายไกรสีห ศิริรังษี* กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

4. นายอนันต เลาหเรณู* กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

5. นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย* กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

7. นายสมชาย โลหวิสุทธ์ิ กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม,ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

10.นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

        หมายเหตุ : * กรรมการลําดับที่ 2-4 และลําดับที่ 6 เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)  

 

  ผูบริหาร  

  บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนท้ังสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2.   นายสมถวิล  บุญบานเย็น ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ผูอํานวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 

4. นางสมฤดี สุวรรณรูป ผูอํานวยการดานบริหาร 

5.   นายอนันต รายะรุจ ิ ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน 

6. นายกร ตั้งวิรุฬห ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินป 2558-2560 

รายการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

     

 

 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9.10 0.28 37.05 1.15 35.31 1.25 

  เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปด 0.78 0.02 0.96 0.03 1.02 0.03 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 201.71 6.22 165.55 5.13 212.81 7.52 

  สินคาคงเหลือ 137.61 4.25 126.11 3.91 122.90 4.34 

  เงินจายลวงหนาคาซือ้สินคา 578.13 17.84 543.60 16.85 38.42 1.36 

  สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - - - - 9.56 0.34 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 20.64 0.64 31.99 1.00 4.53 0.16 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 947.97 29.25 905.26 28.07 424.55 15.00 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 2,286.82 70.55 2,314.39 71.76 2,398.32 84.74 

  สินทรัพยไมมีตัวตน 2.96 0.09 2.35 0.07 1.87 0.07 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 2.81 0.09 2.48 0.08 3.46 0.12 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 0.72 0.02 0.70 0.02 2.09 0.07 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,293.31 70.75 2,319.92 71.93 2,405.74 85.00 

รวมสินทรัพย 3,241.28 100.00 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 

  หนี้สนิและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

  ภาษีเงินไดคางจาย 

 

 

964.93 

67.91 

2.50 

 

 

29.77 

2.10 

0.08 

 

 

986.64 

182.33 

1.16 

 

 

30.59 

5.65 

0.04 

 

 

899.07 

159.81 

- 

 

 

31.77 

5.65 

- 

  สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   

        ทีถ่ึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

 

1.45 

 

0.04 

 

2.80 

 

0.09 

 

3.25 

 

0.11 

  สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ 

        กําหนดชําระภายใน 1 ป 

 

180.00 

 

5.55 

 

180.00 

 

5.58 

 

117.76 

 

4.16 

  สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 2.76 0.08 2.55 0.08 4.09 0.14 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15.27 0.47 14.91 0.46 13.55 0.48 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,234.82 38.09 1,370.39 42.49 1,197.53 42.31 



หนา 10/19 
 

รายการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนี้สินไมหมุนเวียน       

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก 

       สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

 

4.09 

 

0.13 

 

3.96 

 

0.12 

 

2.58 

 

0.09 

  เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง 

       กําหนดชําระภายใน 1 ป 

 

297.76 

 

9.19 

 

117.76 

 

3.65 

 

- 

 

- 

  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1.07 0.03 1.43 0.05 2.27 0.08 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 302.92 9.35 123.15 3.82 4.85 0.17 

รวมหนี้สิน 1,537.74 47.44 1,493.54 46.31 1,202.38 42.48 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 

  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 

สวนเกินมูลคาหุนสามญั 188.79 5.82 188.79 5.85 188.79 6.67 

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 

กําไรสะสม       

  จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 100.00 3.09 100.00 3.10 100.00 3.53 

  จัดสรรแลว - สํารองท่ัวไป - - - - 192.00 6.79 

  ยังไมไดจดัสรร  414.19 12.78 442.29 13.71 146.56 5.18 

รวมสวนของผูถอืหุน 1,703.54 52.56 1,731.64 53.69 1,627.91 57.52 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,241.28 100.00 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 

ตารางสรปุงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จป 2558-2560 

รายการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       

รายไดจากการขาย 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 

รายไดอื่น 2.25 0.09 3.28 0.14 2.24 0.09 

รวมรายได 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 

ตนทนุและคาใชจาย       

ตนทุนขาย 2,244.29 86.23 2,111.84 87.33 2,219.67 89.76 

คาใชจายในการขาย 9.93 0.38 9.52 0.39 7.15 0.29 

คาใชจายในการบริหาร 38.30 1.47 68.16 2.82 91.41 3.70 

 ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภยั - - - - 73.32 2.97 
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รายการ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวมคาใชจาย 2,292.52 88.09 2,189.52 90.54 2,391.55 96.72 

กําไร (ขาดทุน) กอนหักคาใชจายทางการเงิน 310.05 11.91 228.83 9.46 81.21 3.28 

คาใชจายทางการเงิน 50.06 1.92 37.79 1.56 32.85 1.33 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 259.99 9.99 191.04 7.90 48.36 1.95 

ภาษีเงินได (15.72) (0.60) (12.94) (0.54) 0.50 0.02 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 244.27 9.39 178.10 7.36 48.86 1.97 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน  

(Fully Diluted) (บาท) 

0.24  0.18  0.05  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 

(Weighted Average) (บาท) 

0.24  0.18  0.05  

มูลคาท่ีตราไว (บาท) 1.00  1.00  1.00  
 

ตารางสรุปงบกําไรสะสมป 2558-2560 
(หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจดัสรรยกมา 319.82 414.19 442.29 

กําไรสําหรับป 244.27 178.10 48.86 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 0.10 - (2.59) 

กําไรสําหรับการจัดสรร 564.19 592.29 488.56 

หัก  เงินปนผลจาย (150.00) (150.00) (150.00) 

      สํารองตามกฎหมาย - - - 

      สํารองท่ัวไป - - (192.00) 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจดัสรรยกไป 414.19 442.29 146.56 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2558-2560 
                (หนวย : ลานบาท)    

รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน    

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษ ี 259.99 191.04 48.36 

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงนิสดรบั (จาย) จาก 

   กิจกรรมดําเนนิงาน 

   

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 121.92 125.47 146.58 

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ - - 0.55 

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (0.56) (0.52) - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (0.34) (0.19) (0.06) 

   ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณและ 

   สินทรัพยไมมตีัวตน 

 

0.29 

 

0.58 

 

0.23 
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รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 0.42 1.28 0.39 

   คาเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคามันเสน  

   รายไดดอกเบี้ย 

- 

(0.17) 

6.87 

(0.16) 

- 

(0.17) 

   คาใชจายดอกเบี้ย 49.86 37.62 32.64 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน 

   ดําเนินงาน 

 

431.41 

 

361.99 

 

228.52 

สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง     

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (11.58) 36.17 (47.27) 

   สินคาคงเหลือ (24.14) 11.50 2.65 

   เงินจายลวงหนาคาซ้ือสินคา 51.10 27.65 505.18 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 15.65 (11.35) 27.47 

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน (0.22) 0.02 (1.38) 

หนี้สินดําเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)    

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (56.79) 87.14 (29.00) 

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3.20 (1.36) (0.54) 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - (1.13) (1.25) 

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 408.63 510.63 684.38 

   ดอกเบี้ยรับ 0.17 0.15 0.17 

   จายดอกเบี้ย (49.50) (36.10) (33.04) 

   จายภาษีเงินได (3.10) (13.94) (10.55) 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 356.20 460.74 640.96 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (43.08) (122.10) (221.63) 

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (692.00) (565.00) (150.00) 

ซื้อสินทรัพยไมมตีัวตน (1.72) (0.18) (0.16) 

เงินสดรบัจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 692.00 565.00 150.00 

เงินสดรบัจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4.87 - - 

เงินสดรบัจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 0.56 0.52 - 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน (39.37) (121.76) (221.79) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 1.79 21.70 (87.57) 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (1.78) (2.73) (3.34) 

เงินสดจายเงินปนผล (150.00) (150.00) (150.00) 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (329.99) (311.03) (420.91) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (13.16) 27.95 (1.74) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 22.26 9.10 37.05 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 9.10 37.05 35.31 
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ตารางสรปุอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญป 2558-2560 

รายการ หนวยวดั ป 2558 ป 2559 ป 2560 

อัตราสวนสภาพคลอง       

อัตราสวนสภาพคลอง   เทา 0.77 0.66 0.35 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว   เทา 0.17 0.15 0.21 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด   เทา 0.28 0.35 0.50 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  เทา 13.11 13.15 13.06 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  วัน 27.46 27.37 27.57 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป  เทา 174.91 171.38 173.94 

ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย   วัน 2.06 2.10 2.07 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้  เทา 25.27 20.73 17.47 

ระยะเวลาชําระหนี้   วัน 14.25 17.37 20.61 

Cash Cycle   วัน 15.27 12.11 9.03 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร      

อัตรากําไรขั้นตน    % 13.69 12.56 10.15 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   % 11.84 9.34 3.20 

อัตรากําไรอื่น    % 0.09 0.14 0.09 

อัตรากําไรสุทธ ิ   % 9.39 7.36 1.98 

อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % 14.75 10.37 2.91 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % 7.37 5.51 1.61 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร   % 15.72 13.20 8.29 

อัตราการหมุนของสินทรัพย  เทา 0.79 0.75 0.82 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.90 0.86 0.74 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย  เทา 8.43 13.53 20.50 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน-Cash basis เทา 1.11 1.13 1.24 

อัตราการจายเงินปนผล  % 61.41 84.22 307.02 
 

    ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

   บริษัทฯ มีรายไดในป 2560 จํานวน 2,472.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอย

ละ 2.25 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.48 ในขณะท่ีกําไรสุทธิในป 2560 จํานวน 

48.86 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 72.57 เน่ืองจากราคาวัตถุดิบกากนํ้าตาลท่ีปรับสูงขึ้น

มาก สาเหตุจากปริมาณกากน้ําตาลฤดูกาลผลิต 2559/2560 ลดลงถึงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิต 

2558/2559 ซึ่งเปนผลมาจากสภาพปญหาภัยแลงรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงตนปสงผลใหตอออยและออยปลูกไดรับ

ความเสียหายเปนจํานวนมาก และในเดือนตุลาคมเกิดฝนตกหนักในบริเวณบอกักเก็บนํ้ากากสาซึ่งผานการบําบัด
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แลวและบริเวณใกลเคียงรอบโรงงานทําใหคันบอกักเก็บนํ้ากากสาบางสวนชํารุดพังทลายและไหลเขาสูพื้นท่ีชุมชน

และพื้นที่เกษตรขางเคียง เปนผลใหบริษัทฯ ตองหยุดการผลิตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เพื่อซอมแซมคันบอ

ที่ชํารุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดําเนินการฟนฟูและจายชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนแกทรัพยสินชาวบานที่ไดรับ

ผลกระทบ 

   

รายละเอียด 

ป 2560 ป 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,470.52 99.91 2,415.07 99.86 55.45 2.30 

รายไดอ่ืน 2.24 0.09 3.28 0.14 (1.04) (31.71) 

รวมท้ังสิ้น 2,472.76 100.00 2,418.35 100.00 54.41 2.25 
 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2560 รวมทั้งสิ้น 2,472.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
54.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.25 เนื่องจาก 

1. มีรายไดจากการขายเอทานอล 2,470.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.91 ของรายไดรวม 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 55.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.30 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้น
ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

2. มีรายไดอื่น 2.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.09 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของป
กอน 1.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.71 เนื่องจากรายไดจากการจําหนายทรัพยสินและ Fusel Oil ลดลง 

รายละเอียด 
ป 2560 ป 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 107.83 5.11 

คาใชจายขายและบริหาร 98.56 3.99 77.68 3.22 20.88 26.88 

ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย 73.32 2.97 - - 73.32 100.00 

คาใชจายการเงิน 32.85 1.33 37.79 1.56 (4.94) (13.07) 

คาใชจายภาษีเงินได (0.50) (0.02) 12.94 0.54 (13.44) (103.86) 

รวมท้ังสิ้น 2,423.90 98.11 2,240.25 92.76 183.65 8.20 
 

คาใชจาย 

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2560 รวมท้ังสิ้น 2,423.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ             

ปกอน 183.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.20 เน่ืองจาก 

1. ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 107.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
5.11 เน่ืองจากราคาวัตถุดิบสูงกวาปกอน  



หนา 15/19 
 

2. คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 20.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
26.88 เน่ืองจากรับโอนตนทุนผลิตในชวงที่หยุดการผลิตชั่วคราว 

3. ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัยเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 73.32 ลานบาท เนื่องจาก
จายเงินชดเชยคาเสียหายใหแกผูรับผลกระทบจากบอเก็บกักนํ้ากากสาบางสวนชํารุดพังทลายตามท่ีชี้แจงขางตน 

4. คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.07 
เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว 

5. กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตท่ี 2 ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไดรับ
การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
สายการผลิตท่ี 1 ที่หมดอายุการสงเสริมการลงทุนมีผลประกอบการลดลง จึงทําใหภาษีเงินไดลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 13.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 103.86 

รายละเอียด 
ป 2560 ป 2559 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,470.52 100.00 2,415.07 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 

กําไรขั้นตน 250.85 10.15 303.23 12.56 
 

กําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2560 จํานวน 250.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.15 ของรายได

จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีกําไรขั้นตน 303.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.56 ของ

รายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลเพิ่มข้ึนตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 
ป 2560 ป 2559* 

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง) 
% 

EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

227.79 

9.21 

354.30 

14.65 

(126.51) 

(5.44) 

(35.71) 

- 
 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ คา

เสื่อมสิ้น) ในป 2560 เทากับ 227.79 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 35.71 และมี EBITDA 

MARGIN คิดเปนรอยละ 9.21 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีรอยละ 5.44 (*ป2559: เดิม 

EBITDA เทากับ 353.62 ลานบาท และ EBITDA MARGIN คิดเปนรอยละ 14.62 โดยใชเฉพาะดอกเบี้ยจายเพียง

อยางเดียวท่ีรวมอยูในคาใชจายการเงิน ในขณะท่ีป 2560 ใชคาใชจายการเงินในการคํานวณ) ตามท่ีชี้แจงขางตน

แลว 
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รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 
ป 2560 ป 2559 

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง) 
% 

กําไรสุทธิ 48.86 178.10 (129.24) (72.57) 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.05 0.18 (0.13) (72.22) 

NET PROFIT MARGIN (%) 1.97 7.36 (5.39) - 

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 
 

 

กําไรสุทธิ  

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2560 จํานวน 48.86 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.05 บาท ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 72.57 เน่ืองจากเหตุการณอุทกภัยตามที่ชี้แจงขางตน และมีอัตรากําไรสุทธิ 

(NET PROFIT MARGIN)คิดเปนรอยละ 1.97 ของรายไดรวมซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 5.39 

รายละเอียด 

หนวย : ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 

ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2559 

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง) 

 

% 

สินทรัพยรวม 

หน้ีสินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

3,225.18 

1,493.54 

1,731.64 

(394.89) 

(291.16) 

(103.73) 

(12.24) 

(19.49) 

(5.99) 

มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน 1.63 1.73 (0.10) (5.78) 

หมายเหต ุ: มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 394.89 

ลานบาท ลดลงรอยละ 12.24 ประกอบดวย 

1 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 480.71 ลานบาท ลดลงรอยละ 53.10 

เน่ืองจาก  (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1.74 ลานบาท หรือรอยละ 4.70 (ข) มีเงินลงทุน

ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาท หรือรอยละ 6.25 (ค) มีลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 47.26 ลานบาท หรือ

รอยละ 28.55 (ง) มีสินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไวสําหรับป 2561 ลดลง 3.21 

ลานบาท หรือรอยละ 2.55 (จ) มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 505.18 ลานบาท หรือรอยละ 92.93 และ 

(ฉ) มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นซึ่งสวนใหญเปนภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 17.90 ลานบาท หรือรอยละ 55.95 

2 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 85.82 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 3.70 

เนื่องจาก (ก) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 83.93 ลานบาท หรือรอยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพยไม

หมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน 1.89 ลานบาท หรือรอยละ 34.18 
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หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 291.16 ลาน

บาท ลดลงรอยละ 19.49 เน่ืองจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากนํ้าตาลลดลง 

22.52 ลานบาท หรือรอยละ 12.35 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 267.57 ลานบาท หรือรอยละ 

20.83 เนื่องจากมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และ (ค) มีหนี้สินอื่นลดลง 1.07 ลานบาท 

หรือรอยละ 3.99 

สวนของผูถือหุน  

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นป 2559 จํานวน 

103.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.99 มูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.73 บาท เปนหุนละ 1.63 บาท 

เน่ืองจากมีกําไรสุทธิลดลง 

รายละเอียด 
        หนวย : ลานบาท 

ป 2560 ป 2559 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 640.96 460.74 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (221.79) (121.76) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (420.91) (311.03) 

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ (1.74) 27.95 

เงินสดยกมาตนงวด 37.05 9.10 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 35.31 37.05 
 

กระแสเงินสด 

1 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2560 จํานวน 640.96 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 48.36 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คา

เสื่อมราคา ฯ จํานวน 180.16 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานลดลง 486.65 ลานบาท เนื่องจากมีลูกหน้ีการคา

และลูกหนี้อ่ืน และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น มีสินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาและสินทรัพย

หมุนเวียนอ่ืนลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานลดลง 30.79 ลานบาท เน่ืองจากมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน หนี้สิน

หมุนเวียนอ่ืน และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง (จ) รับดอกเบ้ีย 0.17 ลานบาท (ฉ) จาย

ดอกเบี้ย 33.04 ลานบาท และ (ช) จายภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.55 ลานบาท 

2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2560 จํานวน 221.79 ลานบาท 

เปนเงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางระบบบําบัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเพื่อใชกับหมอ

ไอน้ํา โครงการเพิ่มผลผลิต ซื้อท่ีดิน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํากากสา 
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3 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2560 จํานวน 420.91 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) ชําระเงินกูยืมระยะสั้น 87.57 ลานบาท (ข) ชําระเงินกูยืมระยะยาว 180.00 ลานบาท (ค) ชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.34 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 150.00 ลานบาท 

  ภาระผูกพันดานหน้ีสิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเง่ือนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

1 บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม

เกินกวา 2.00 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมตํ่ากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน

จะสิ้นสุดลง จากเหตุอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันใน

สัญญากูยืมเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเง่ือนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหบริษัทฯ แลว 

2 ธนาคารผูใหกูกําหนดสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลาน

นา”) ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด  

3 ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลาน

นาไดหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ 

DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งท่ีผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญา

ที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีมาโดย

ตลอด 

   ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

 กรมธุรกิจพลังงานอยูระหวางพิจารณาแนวทางการยกเลิกแกสโซฮอล 91 ซึ่งหากยกเลิกการจําหนายแกสโซฮอล

91 คาดวาจะสงผลใหปริมาณความตองการใชแกสโซฮอล อี20 เพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลตอความตองการใชเอทานอลที่

สูงตามไปดวย สําหรับแนวโนมราคานํ้ามันดิบตลาดโลกที่คาดวาจะปรับสูงขึ้นในป 2561 อาจสงผลใหราคา

จําหนายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโนมสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแขงขันโดยการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดตนทุนและคาใชจายอยางตอเนื่อง เพื่อใหผลการดําเนินงานในอนาคต

อยูในเกณฑที่ดี และสามารถจายเงินปนผลตามนโยบายที่กําหนดไดอยางตอเนื่อง 
 

 

    คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทฯไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเสนลงวันที่                  

21 มกราคม 2554 และบันทึกขอตกลงฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกคาเสียหายจํานวน 186.9  

ลานบาท ตอมาเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯไดยื่นคําใหการและฟองแยงบริษัทดังกลาวโดยเรียก
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คาเสียหายจํานวน 82.4 ลานบาท จากนั้นในวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพงไดพิจารณายกฟองคดีท่ีบริษัท

ดังกลาวกลาวหาบริษัทฯ และใหบริษัทดังกลาวชําระเงินคาซื้อมันเสนที่บริษัทฯจายลวงหนาจํานวน 6.9 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 (วันท่ีฟองแยง) จนกวาจะชําระเสร็จ

สิ้น พรอมท้ังใหจายคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความบางสวนแทนบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 

2557 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาดังกลาว และเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 ศาลอุทธรณได

พิพากษายืนตามศาลชั้นตน  

ตอมาเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทฯไดยืน่ฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณดังกลาวตอศาลฎีกา ซ่ึงขณะน้ี

คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯยังไมไดรับชําระเงินจากบริษัท

ดังกลาว บริษัทฯจึงบันทึกคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินคาซื้อมันเสนจายลวงหนาที่จายใหกับบริษัทดงักลาวไวเต็ม

จํานวน 

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน 

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุไวในสารสนเทศนี้ และเอกสารที่สงใหแกผูถือหุน

และขอรับรองวา ขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ และไมทําใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิดหรือไม

ขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ยังไมมีขอความใดที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดตอผูถือหุน 


