บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสที่ 1 ป 2561

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1 ป 2561)

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 606.78 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ
19.12 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 16.94 และรอยละ 2.68 ตามลําดับ
ในขณะที่กําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 64.48 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ
10.23 เนื่องจากสถานการณ oversupply ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณสตอกเอทานอลทั้งในสวนผูผลิต และผูคา
น้ํามันอยูในระดับสูง ในไตรมาสที่ 1/2561 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ทําใหผูผลิตหลายราย
ตองเรงระบายสตอกโดยจําหนายเอทานอลใหแกผูซื้อในราคาที่ต่ํากวาราคาที่บริษัทฯเสนอขายสงผลใหบริษัทฯ
เสียสวนแบงตลาดไปบางสวนในไตรมาสนี้

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
ไตรมาสที่ 1/2561
รายละเอียด

ลานบาท

%

ไตรมาสที่ 1/2560
ลานบาท

%

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ลานบาท

%

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

606.28
0.50

99.92
0.08

749.86
0.34

99.95 (143.58) (19.15)
0.05
0.16 47.06

รวมทั้งสิ้น

606.78

100.00

750.20

100.00 (143.42) (19.12)

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทั้งสิ้น 606.78 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 143.42
ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.12 เนื่องจาก
1

2

มีรายไดจากการขายเอทานอล 606.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.92 ของรายไดรวม ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน 143.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.15 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอล
ลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว
มีรายไดอื่น 0.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
0.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.06 เนื่องจากรายไดจากการขายออยซึ่งเปนพืชผลทางการเกษตรที่
ไดมาจากการซื้อที่ดินของบริษัทฯ
2

คาใชจาย
รายละเอียด
ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย
คาใชจายการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 1/2561
ลานบาท % ยอดขาย
509.12
21.45
2.25
8.48
1.00
542.30

83.97
3.54
0.37
1.40
0.17
89.45

ไตรมาสที่ 1/2560
ลานบาท
648.10
13.77
9.56
6.94
678.37

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)

% ยอดขาย

ลานบาท

86.43
1.84
1.27
0.93
90.47

(138.98)
7.68
2.25
(1.08)
(5.94)
(136.07)

%
(21.44)
55.77
100.00
(11.30)
(85.59)
(20.06)

บริษั ทฯ มี คา ใชจ ายในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทั้งสิ้ น 542.30 ลา นบาท ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปกอน
136.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 เนื่องจาก
1
2
3
4
5

ต น ทุ น ขายเอทานอลลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของป ก อ น 138.98 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 21.44
เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักต่ํากวาปกอน
คาใชจา ยขายและบริหารเพิ่ มขึ้นจากงวดเดียวกันของป กอน 7.68 ล านบาท คิดเป นรอยละ 55.77
เนื่องจากเงินเดือนคาจาง คาขนสงเอทานอล และคาใชจายดานมวลชนสัมพันธ
ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัยจํานวน 2.25 ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินชดเชยคาเสียหายเพิ่มเติม
ใหแกผูรับผลกระทบจากบอเก็บกักน้ํากากสาชํารุดพังทลาย เมื่อเดือนตุลาคม 2560
คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 1.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.30 เนื่องจากมีการ
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
กําไรจากธุ รกิจเอทานอลสํา หรับ สายการผลิ ตที่ 2 ไม ต องเสี ย ภาษี เงิน ได นิ ติ บุ คคลเพราะได รับการ
สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
สายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุการสงเสริมการลงทุนมีผลประกอบการลดลงและใชขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิ
นํามาหักตามกฎหมาย จึงทําใหภาษีเงินไดลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 5.94 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 85.59
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กําไรขั้นตน
รายละเอียด
รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

ไตรมาสที่ 1/2561
ลานบาท
606.28
509.12
97.16

%
100.00
83.97
16.03

ไตรมาสที่ 1/2560
ลานบาท
749.86
648.10
101.76

%
100.00
86.43
13.57

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 97.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.03 ของรายไดจากการ
ขาย ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 101.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.57 ของ
รายไดจากการขาย เนื่องจากรายไดจากการขายเอทานอลลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
รายละเอียด
(หนวย : ลานบาท)
EBITDA
EBITDA MARGIN (%)

ไตรมาสที่
1/2561
112.57
18.55

ไตรมาสที่
1/2560
121.75
16.23

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(9.18)
2.32

%
(7.54)
-

บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) ในไตร
มาสที่ 1/2561 จํ า นวน 112.57 ล า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกั น ของป ก อนร อยละ 7.54 แต EBITDA
MARGIN คิดเปนรอยละ 18.55 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.32 เนื่องจาก
ตามเหตุผลทีช่ ี้แจงขางตน

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

ไตรมาสที่
1/2561
64.48
0.06
10.63

ไตรมาสที่
1/2560
71.83
0.07
9.57

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(7.35)
(0.01)
1.06

%
(10.23)
(14.29)
-
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บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 64.48 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.06 บาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอนรอยละ 10.23 และมีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเปนรอยละ 10.63 ของ
รายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 1.06 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตน

งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท
รายละเอียด

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

สินทรัพยรวม

3,353.16

2,830.29

522.87

18.47

หนี้สินรวม

1,660.77

1,202.38

458.39

38.12

สวนของผูถือหุนรวม

1,692.39

1,627.91

64.48

3.96

1.69

1.63

0.06

3.68

มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

%

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท

สินทรัพย
บริษั ทฯ มีสินทรัพ ยรวม ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่ม ขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํ านวน 522.87 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.47 ประกอบดวย
1 สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จากวั น สิ้ น ป 2560 จํ า นวน 448.67 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อยละ 105.68
เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 0.83 ลานบาท หรือรอยละ 2.35 (ข) มีเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.01 ลานบาท หรือรอยละ 0.98 (ค) มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 12.03
ลานบาท หรือรอยละ 5.65 (ง) มีสินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไวสําหรับป
2561 เพิ่มขึ้น 309.03 ลานบาท หรือรอยละ 251.45 (จ) มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาเพิ่มขึ้น 125.04
ลานบาท หรือรอยละ 325.46 และ (ฉ) มี สินทรัพ ยหมุน เวีย นอื่น ซึ่ งสว นใหญ เป นภาษี ซื้อรอเรียกคืน
เพิ่มขึ้น 27.45 ลานบาท หรือรอยละ 194.82
2 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 74.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.08 เนื่องจาก
(ก) มี ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ เพิ่ ม ขึ้ น 76.23 ล า นบาท หรือ รอ ยละ 3.18 และ (ข) มี สิ น ทรั พ ย ไ ม
หมุนเวียนอื่นลดลง 2.03 ลานบาท หรือรอยละ 27.36

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 458.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 38.12 เนื่องจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 1.22
ลานบาท หรือรอยละ 0.76 (ข) มีเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น 466.64 ลานบาท หรือรอยละ 45.89
เนื่องจากมีการกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ (ค) มีหนี้สินอื่นลดลง 9.47 ลานบาท หรือรอยละ 36.79
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สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 64.48 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 3.96 มูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.63 บาท เปนหุนละ 1.69 บาท เนื่องจากมีกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้น

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

หนวย : ลานบาท
ไตรมาสที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 1/2560
(360.60)
102.76
(106.02)
(43.18)
465.79
(81.52)
(0.83)
(21.94)
35.31
37.05
34.48
15.11

1 บริษั ท ฯ มี เงิ น สดสุท ธิ ใช ไปในกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ 1/2561 จํา นวน 360.60 ล า นบาท
ประกอบดวย (ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 65.48 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด
เช น คา เสื่อ มราคา ฯ จํ า นวน 47.05 ล า นบาท (ค) สิ น ทรัพ ย ดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น 447.63 ล า นบาท
เนื่ องจากมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้ อื่น และสินทรัพ ยไม หมุนเวียนอื่นลดลง มีสิน คา คงเหลื อ เงินจ าย
ลวงหนาคาซื้อสินคา และสินทรัพ ยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ง) หนี้ สินดํา เนินงานลดลง 17.32 ลานบาท
เนื่ องจากมี เจ าหนี้ การคา และเจา หนี้ อื่น หนี้ สิ นหมุ น เวีย นอื่ น และสํ ารองผลประโยชนร ะยะยาวของ
พนักงานลดลง และ (จ) จายดอกเบี้ย 8.18 ลานบาท
2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 106.02 ลานบาท เปนเงิน
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ซื้อที่ดิน และปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการน้ํากากสา
3 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ในไตรมาสที่ 1/2561 จํ า นวน 465.79 ล า นบาท
ประกอบดวย (ก) รับเงินกูยืมระยะสั้น 466.64 ลานบาท และ (ข) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
0.85 ลานบาท
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้
1 บริษั ทฯ จะตอ งปฏิ บั ติต ามเงื่อนไขการดํ า รงอั ต ราส ว น D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม เกิน กว า
2.00 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน
จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินโดย
ไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด
2 ธนาคารผู ให กูกํา หนดสั ด สวนการถือหุ นของบริ ษั ท ลานนารีซ อรส เซส จํา กัด (มหาชน) (“ลานนา”)
ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี
นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด
3 ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาไดหาก
บริษัทฯ ไมสามารถปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํา รงอัตราสวน D/E และ
DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิด
สัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปน
อยางดีมาโดยตลอด

ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
แนวโน มราคาน้ํ ามั นดิ บตลาดโลกได ปรับ ตั วสู งขึ้น ในป 2561 อาจสงผลกระทบต อการใช น้ํามั น ของผูขับขี่
ยานพาหนะ อยางไรก็ตามการใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 มีแนวโนมลดลงตามลําดับจากการที่กระทรวงพลังงาน
ไดใชม าตรการกําหนดราคาน้ํ ามันแกสโซฮอล 91 ให ใกล เคี ยงกับ น้ํามั นแกสโซฮอล 95 เพื่ อจู งใจใหผูขับขี่
ยานพาหนะหันมาใชแกสโซฮอล E20 หรือ E85 มากขึ้น ส งผลให อุปสงคการใชเอทานอลในภาพรวมในป
2561 มีปริมาณสูงกวาป 2560 ถึงแมปริมาณการใชน้ํามันของผูขับขี่ยานพาหนะจะลดลง
ในป 2561 นี้บริษัทฯ ยังคงไวซึ่งนโยบายการลดตนทุนการผลิต โดยการเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การ
เลื อ กใช วั ต ถุ ดิ บ ที่ เหมาะสม ตลอดจนการลดค า ใช จ า ยต า ง ๆ เพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพในการแขง ขัน และสร า ง
ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนตามนโยบายที่กําหนดไว
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