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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปี 2560) 

  

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2560 จ ำนวน 2,472.76 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.25 

เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 10.48 ในขณะที่ก ำไรสุทธิในปี 2560 จ ำนวน 48.86 

ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 72.57 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลที่ปรับสูงขึ้นมำก 

สำเหตุจำกปริมำณกำกน้ ำตำลฤดูกำลผลิต 2559/2560 ลดลงถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับฤดูกำลผลิต 

2558/2559 ซึ่งเป็นผลมำจำกสภำพปัญหำภัยแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีส่งผลให้ตออ้อยและอ้อยปลูก

ได้รับควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก และในเดือนตุลำคมเกิดฝนตกหนักในบริเวณบ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำซึ่งผ่ำน

กำรบ ำบัดแล้วและบริเวณใกล้เคียงรอบโรงงำนท ำให้คันบ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำบำงส่วนช ำรุดพังทลำยและไหลเข้ำ

สู่พื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรข้ำงเคียง เป็นผลให้บริษัทฯต้องหยุดกำรผลิตในเดือนตุลำคมและพฤศจิกำยน เพ่ือ

ซ่อมแซมคันบ่อที่ช ำรุด ขณะเดียวกันบริษัทฯได้ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูและจ่ำยชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่

ทรัพย์สินชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบ  

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 

 

รำยละเอียด 

ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกกำรขำย 2,470.52 99.91 2,415.07 99.86 55.45 2.30 

รำยได้อื่น 2.24 0.09 3.28 0.14 (1.04) (31.71) 

รวมทั้งสิ้น 2,472.76 100.00 2,418.35 100.00 54.41 2.25 
 

บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,472.76 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 54.41 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 2.25 เนื่องจำก 

1 มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล 2,470.52 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 55.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.30 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึนตำมที่
ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 
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2 มีรำยได้อ่ืน 2.24 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรำยได้รวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.04 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.71 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินและ Fusel Oil ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำย 

รำยละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ต้นทุนขำย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 107.83 5.11 

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 98.56 3.99 77.68 3.22 20.88 26.88 

ขำดทุนจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย 73.32 2.97 - - 73.32 - 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 32.85 1.33 37.79 1.56 (4.94) (13.07) 

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

รวมทั้งสิ้น 2,423.90 98.11 2,240.25 92.76 183.65 8.20 
 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,423.90 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 183.65 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.20 เนื่องจำก 

1 ต้นทุนขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 107.83 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.11 
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบสูงกว่ำปีก่อน  

2 ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 20.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 26.88 
เนื่องจำกรับโอนต้นทุนผลิตในช่วงทีห่ยุดกำรผลิตชั่วครำว 

3 ขำดทุนจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย จ ำนวน 73.32 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ จ่ำยเงินชดเชยค่ำเสียหำย
ให้แก่ผู้รับผลกระทบจำกบ่อเก็บกักน้ ำกำกส่ำบำงส่วนช ำรุดพังทลำยตำมท่ีชี้แจงข้ำงต้น 

4 ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 4.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.07 เนื่องจำกมีกำร
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำว 

5 ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับ
สำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีผลประกอบกำรลดลง จึงท ำให้ภำษีเงินได้ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 13.44 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 103.86 
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ก ำไรข้ันต้น 

รำยละเอียด 
ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยได้จำกกำรขำย 2,470.52 100.00 2,415.07 100.00 

หัก  ต้นทุนขำย 2,219.67 89.85 2,111.84 87.44 

ก ำไรขั้นต้น 250.85 10.15 303.23 12.56 
 

บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในปี 2560 จ ำนวน 250.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.15 ของรำยได้จำกกำรขำย ซึ่ง
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 303.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของรำยได้จำกกำร
ขำย เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2560 ปี 2559* 

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) 

% 

EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

227.79 

9.21 

354.30 

14.65 

(126.51) 

(5.44) 

(35.71) 

- 
 
 

บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิ้น) ในปี 
2560 เท่ำกับ 227.79 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 35.71 และมี EBITDA MARGIN 
คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของรำยได้รวม ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 5.44 (*ปี2559: เดิม 
EBITDA เท่ำกับ 353.62 ล้ำนบำท และ EBITDA MARGIN คิดเป็นร้อยละ 14.62 โดยใช้เฉพำะดอกเบี้ยจ่ำย
เพียงอย่ำงเดียวที่รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในขณะทีป่ี 2560 ใช้ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในกำรค ำนวณ) ตำมท่ีชี้แจง
ข้ำงต้นแล้ว 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ปี 2560 ปี 2559 

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) 

% 

ก ำไรสุทธิ 48.86 178.10 (129.24) (72.57) 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.05 0.18 (0.13) (72.22) 

NET PROFIT MARGIN (%) 1.98 7.36 (5.38) - 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
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บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในปี 2560 จ ำนวน 48.86 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.05 บำท ลดลงจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 72.57 เนื่องจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยตำมที่ชี้แจงข้ำงต้น และมีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET 

PROFIT MARGIN) คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของรำยได้รวม ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 5.38 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยละเอียด 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

3,225.18 

1,493.53 

1,731.65 

(394.89) 

(291.15) 

(103.74) 

(12.24) 

(19.49) 

(5.99) 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น 1.63 1.73 (0.10) (5.78) 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
 

สินทรัพย์  
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 394.89 ล้ำนบำท ลดลง

ร้อยละ 12.24 ประกอบด้วย 

1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 480.71 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 53.10 เนื่องจำก  
(ก) มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 1.74 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.70 (ข) มีเงินลงทุนชั่วครำว
เพ่ิมขึ้น 0.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.25 (ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 47.26 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 28.55 (ง) มีสินค้ำคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้ส ำหรับปี 2561 ลดลง 
3.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.55 (จ) มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 505.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
92.93 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นภำษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 17.90 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 55.95 

2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 85.82 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.70 เนื่องจำก 
(ก) มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 83.93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน 1.89 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.18 

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 291.15 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 19.49 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลลดลง 22.52 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 12.35 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 267.56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.83 
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เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอ่ืนลดลง 1.07 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 3.99 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 103.74 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 5.99 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีลดลงจำกหุ้นละ 1.73 บำท เป็นหุ้นละ 1.63 บำท เนื่องจำกมีก ำไรสุทธิ
ลดลง 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 
        หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2560 ปี 2559 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 640.96 460.74 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (221.79) (121.76) 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (420.91) (311.03) 

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1.74) 27.95 

เงินสดยกมำต้นงวด 37.05 9.10 

เงินสดคงเหลือปลำยงวด 35.31 37.05 
 

1 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 640.96 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 48.36 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ 
ฯ จ ำนวน 180.16 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง 486.65 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้อ่ืน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมขึ้น มีสินค้ำคงเหลือ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และ
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง (ง) หนี้สินด ำเนินงำนลดลง 30.79 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน และส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 
0.17 ล้ำนบำท (ฉ) จ่ำยดอกเบี้ย 33.04 ล้ำนบำท และ (ช) จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 10.55 ล้ำนบำท 

2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 จ ำนวน 221.79 ล้ำนบำท เป็นเงินลงทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพ่ือใช้กับหม้อไอน้ ำ 
โครงกำรเพ่ิมผลผลิต ซื้อที่ดิน และปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำกำกส่ำ 

3 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2560 จ ำนวน 420.91 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) 
ช ำระเงินกู้ยืมระยะสั้น 87.57 ล้ำนบำท (ข) ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว 180.00 ล้ำนบำท (ค) ช ำระหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3.34 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท 
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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 จำกเหตุอุทกภัยที่เกิดข้ึนดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน DSCR ได้ตำมข้อผูกพัน
ในสัญญำกู้ยืมเงิน อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องกำรด ำรงอัตรำส่วนทำง
กำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ให้บริษัทฯ แล้ว 

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 อีกทั้ง ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็น
อย่ำงดีมำโดยตลอด  

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กรมธุรกิจพลังงำนอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงกำรยกเลิกแก๊สโซฮอล์  91 ซึ่งหำกยกเลิกกำรจ ำหน่ำยแก๊ส

โซฮอล์91 คำดว่ำจะส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้

เอทำนอลที่สูงตำมไปด้วย ส ำหรับแนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบตลำดโลกที่คำดว่ำจะปรับสูงขึ้นในปี 2561 อำจส่งผล

ให้รำคำจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ มีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน

โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรผลิตเพ่ือลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำน

ในอนำคตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 

  

 




