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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำไตรมำสที่ 2 ปี 2561) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2561 และงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 715.91 ล้ำนบำท 

และ 1,322.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.10 และร้อยละ 13.99 ตำมล ำดับ 

เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2561 และงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ลดลงจำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 0.72 และร้อยละ 8.69  และรำคำขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2561 และงวดหกเดือนแรก

ของปี 2561 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.42 และร้อยละ 5.81 ตำมล ำดับ  ในขณะที่ก ำไรสุทธิ

ในไตรมำสที่ 2/2561 และงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 58.98 ล้ำนบำท และ 123.46 ล้ำนบำท 

เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 45.02 และร้อยละ 9.74 เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถบริหำรต้นทุนได้

ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 

รำยละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

 

715.41 

 

99.93 

 

786.90 

 

99.91 

 

(71.49) 

 

(9.09) 

รำยได้อื่น 0.50 0.07 0.68 0.09 (0.18) (26.47) 

รวมทั้งสิ้น 715.91 100.00 787.58 100.00 (71.67) (9.10) 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้อื่น 

 

1,321.69 

1.00 

 

99.92 

0.08 

 

1,536.76 

1.02 

 

99.93 

0.07 

 

(215.07) 

(0.02) 

 

(14.00) 

(1.96) 

รวมทั้งสิ้น 1,322.69 100.00 1,537.78 100.00 (215.09) (13.99) 
 

1. บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2561 รวมทั้งสิ้น 715.91 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
71.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.10 เนื่องจำก 
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(1)   มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 715.41 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของรำยได้รวม ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 71.49 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.09 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำย            
เอทำนอลลดลง  

(2) มีรำยได้อ่ืน 0.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
0.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.47 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำย Fusel Oil ลดลง 

2. บริษัทฯ มีรำยได้งวดหกเดือนแรกของปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,322.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 215.09 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.99 เนื่องจำก 
(1)   มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 1,321.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของรำยได้รวม ลดลงจำก

งวดเดียวกันของปีก่อน 215.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.00 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำย     
เอทำนอลลดลง 

(2)   มีรำยได้อ่ืน 1.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
0.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.96 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำย Fusel Oil ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำย 

รำยละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ต้นทุนขำย 

 

621.91 

 

86.93 

 

720.39 

 

91.55 

 

(98.48) 

 

(13.67) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 19.49 2.72 15.43 1.96 4.06 26.31 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 10.74 1.50 9.29 1.18 1.45 15.61 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 4.79 0.67 1.80 0.23 2.99 N/A 

รวมทั้งสิ้น 656.93 91.82 746.91 94.92 (89.98) (12.05) 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 

ต้นทุนขำย 

 

1,131.03 

 

85.57 

 

1,368.49 

 

89.05 

 

(237.46) 

 

(17.35) 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 40.94 3.10 29.20 1.90 11.74 40.21 

ขำดทุนจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย 2.25 0.17 - - 2.25 - 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 19.22 1.45 18.85 1.23 0.37 1.96 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 5.79 0.44 8.74 0.57 (2.95) (33.75) 

รวมทั้งสิ้น 1,199.23 90.73 1,425.28 92.75 (226.05) (15.86) 
 

1. บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสที่ 2/2561 รวมทั้งสิ้น 656.93 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
89.98 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.05 เนื่องจำก 
(1)   ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 98.48 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.67 

เนื่องจำกรำคำกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักต่ ำกว่ำปีก่อน  
(2)   ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 4.06 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.31 

เนื่องจำกเงินเดือนค่ำจ้ำง ค่ำขนส่งเอทำนอล และค่ำใช้จ่ำยด้ำนมวลชนสัมพันธ์ 
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(3)   ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.61 เนื่องจำก
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมข้ึน 

(4)    ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 2.99 ล้ำนบำท 

2. บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยงวดหกเดือนแรกของปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,199.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 226.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.86 เนื่องจำก 
(1)   ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 237.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.35 

เนื่องจำกรำคำกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักต่ ำกว่ำปีก่อน  
(2)   ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 11.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 40.21 

เนื่องจำกเงินเดือนค่ำจ้ำง ค่ำขนส่งเอทำนอล และค่ำใช้จ่ำยด้ำนมวลชนสัมพันธ์ 
(3)   ขำดทุนจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย 2.25 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำยเพ่ิมเติม

ให้แก่ผู้รับผลกระทบจำกบ่อเก็บกักน้ ำกำกส่ำช ำรุดพังทลำยเมื่อเดือนตุลำคม 2560 
(4)   ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 0.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.96 เนื่องจำก

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมข้ึน 
(5)   ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 2.95 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.75 

ก ำไรข้ันต้น 

รำยละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

715.41 

 

100.00 

 

786.90 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 621.91 86.93 720.39 91.55 

ก ำไรขั้นต้น 93.50 13.07 66.51 8.45 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 
รำยได้จำกกำรขำย 

 

1,321.69 

 

100.00 

 

1,536.76 

 

100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 1,131.03 85.57 1,368.49 89.05 

ก ำไรขั้นต้น 190.66 14.43 168.27 10.95 

1. บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในไตรมำสที่ 2/2561 จ ำนวน 93.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.07 ของรำยได้
จำกกำรขำย เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 66.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.45 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

2. บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 190.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.43 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 168.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
10.95 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 
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EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

114.17 

15.95 

 

87.74 

11.14 

 

26.43 

4.81 

 

30.12 

- 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 
EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

226.74 

17.14 

 

209.49 

13.62 

 

17.25 

3.52 

 

8.23 

- 
 

1. บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) 
ในไตรมำสที่ 2/2561 จ ำนวน 114.17 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 30.12 และมี 
EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของรำยได้รวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 
4.81 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

2. บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) 
งวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 226.74 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.23 
และมี EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของรำยได้รวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่
ร้อยละ 3.52 ตำมเหตุผลที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมำสที่ 2 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

 

58.98 

 

40.67 

 

18.31 

 

45.02 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.06 0.04 0.02 50.00 

NET PROFIT MARGIN (%) 8.24 5.16 3.08 - 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 
ก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 

NET PROFIT MARGIN (%) 

 

123.46 

0.12 

9.33 

 

112.50 

0.11 

7.32 

 

10.96 

0.01 

2.01 

 

9.74 

9.09 

- 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
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1. บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2561 จ ำนวน 58.98 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.06 บำท 

เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 45.02 และมีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเป็น

ร้อยละ 8.24 ของรำยได้รวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 3.08 ตำมเหตุผลที่ชี้แจง

ข้ำงต้นแล้ว 

2. บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 123.46 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.12 

บำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.74 และมีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN)              

คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของรำยได้รวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 2.01 ตำมเหตุผลที่

ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2561 

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 
 

% 

สินทรัพย์รวม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,584.37 

1,883.00 

1,701.37 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

754.08 

680.62 

73.46 

26.64 

56.61 

4.51 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญช-ีบำทต่อหุ้น 1.70 1.63 0.07 4.29 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 

 

สินทรัพย์  
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2560 จ ำนวน 754.08 ล้ำนบำท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.64 ประกอบด้วย 

1. สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2560 จ ำนวน 526.32 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 123.97 
เนื่องจำก (ก) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อ่ืนเพ่ิมขึ้น 28.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.30 (ข) มีสินค้ำ
คงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลเพ่ิมขึ้น 261.17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 212.51 (ค) มีเงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำเพ่ิมขึ้น 209.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 544.69 และ (ง) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นภำษซีื้อรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 27.58 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 54.70 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2560 จ ำนวน 227.76 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.47 เนื่องจำก 
(ก) มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 228.84 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.54 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอืน่ลดลง 1.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.56 
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หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เพ่ิมข้ึนจำกวันสิ้นปี 2560 จ ำนวน 680.62 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 56.61 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลเพ่ิมขึ้น 36.86 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.06 (ข) มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวซึ่งส่วนใหญ่น ำมำใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 644.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.38 และ (ค) มีหนี้สินอ่ืนลดลง 0.70 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 2.72 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2560 จ ำนวน 73.46 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 4.51 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพ่ิมขึ้นจำกหุ้นละ 1.63 บำท เป็นหุ้นละ 1.70 บำท เนื่องจำกมีก ำไร
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งวด 6 เดือน (มกรำคม – มิถุนำยน) 

ปี 2561 ปี 2560 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (329.02) 357.60 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (267.22) (115.37) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 592.82 (271.52) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3.42) (29.29) 

เงินสดยกมำต้นงวด 35.31 37.05 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 31.89 7.76 

1. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 329.02 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 129.25 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด 
เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ ฯ จ ำนวน 97.93 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น 528.06 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อ่ืน สินค้ำคงเหลือ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (ง) หนี้สินด ำเนินงำนลดลง 9.95 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนลดลง (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.07 และ (ฉ) จ่ำยดอกเบี้ย 18.26 ล้ำนบำท 

2. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 267.22 ล้ำนบำท เป็น
เงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำ ซื้อที่ดิน และ
ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำกำกส่ำ 
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3. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินงวดหกเดือนแรกของปี 2561 จ ำนวน 592.82 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) รับเงินกู้ยืมระยะสั้น 583.63 ล้ำนบำท (ข) รับเงินกู้ยืมระยะยำว 60.83 ล้ำนบำท              
(ค) จ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.71 ล้ำนบำท (ง) จ่ำยเงินปันผล 49.93 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 ยังไม่เคยมีปัญหำผิด
สัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด  อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็น
อย่ำงดีมำโดยตลอด  

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนอยู่ระหว่ำงกำรปรับแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน

ทำงเลือก (AEDP) ใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จช่วงปลำยปี 2561 ทั้งนี้มีแนวโน้มจะลดเป้ำหมำยเชื้อเพลิงในภำค

ขนส่งจำกพลังงำนทดแทนลง โดยในเบื้องต้นจะปรับลดเป้ำหมำยกำรใช้เอทำนอลเป็น 9.0 ล้ำนลิตรต่อวัน

ภำยในปี 2579 จำกเดิมที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวัน เนื่องจำกแนวโน้มกำรใช้น้ ำมันในภำคขนส่งจะชะลอตัวจำก

นโยบำยภำครัฐที่มีเป้ำหมำยส่งเสริมกำรขนส่งไปสู่ระบบรำง และยำนยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม

นโยบำยดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ แต่อย่ำงไร 

ในส่วนของกำรด ำเนินงำนของปี 2561 คำดว่ำจะมีผลประกอบกำรดีขึ้นจำกต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนผลิตและ

ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงจำกปี 2560 

 




