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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(สําหรับงบการเงินประจําไตรมาสที่ 3 ป 2561) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2561 และงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 631.45 ลานบาท 

และ 1,954.14 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 7.99 และรอยละ 12.14 ตามลําดับ 

เนื่องจากราคาขายเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2561 และงวดเกาเดือนแรกของป 2561 ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอนรอยละ 9.55 และรอยละ 7.02 ตามลําดับ ในขณะที่กําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2561 และงวดเกา

เดือนแรกของป 2561 จํานวน 72.20 ลานบาท และ 195.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอย

ละ 24.91 และรอยละ 14.89 ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลฤดูกาลผลิต 2560/61 ลดลงโดยเฉลี่ย

รอยละ 18 เมื่อเทียบกับฤดูกาลผลิตที่ผานมา ประกอบกับบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนไดตามเปาหมายที่

วางไว 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 

รายไดจากการขาย 

 

630.93 

 

99.92 

 

685.89 

 

99.94 

 

(54.96) 

 

(8.01) 

รายไดอื่น 0.52 0.08 0.41 0.06 0.11 26.83 

รวมทั้งสิ้น 631.45 100.00 686.30 100.00 (54.85) (7.99) 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

รายไดจากการขาย 

รายไดอื่น 

 

1,952.62 

1.52 

 

99.92 

0.08 

 

2,222.65 

1.43 

 

99.94 

0.06 

 

(270.03) 

0.09 

 

(12.15) 

6.29 

รวมทั้งสิ้น 1,954.14 100.00 2,224.08 100.00 (269.94) (12.14) 
 

1. บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 3/2561 รวมทั้งสิ้น 631.45 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

54.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.99 เนื่องจาก 

(1)   มีรายไดจากการขายเอทานอล 630.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.92 ของรายไดรวม ลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอน 54.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลง  
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(2) มีรายไดอ่ืน 0.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

0.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.83 เนื่องจากรายไดจากการขาย Fusel Oil เพิ่มขึ้น 

2. บริษัทฯ มีรายไดงวดเกาเดือนแรกของป 2561 รวมทั้งสิ้น 1,954.14 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอน 269.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.14 เนื่องจาก 

(1)   มีรายไดจากการขายเอทานอล 1,952.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.92 ของรายไดรวม ลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอน 270.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.15 เนื่องจากปริมาณและราคาขาย     

เอทานอลลดลง 

(2)   มรีายไดอื่น 1.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

0.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.29 เนื่องจากรายไดจากการขายออยซึ่งเปนพืชผลทางการเกษตรที่

ไดมาจากการซื้อท่ีดินของบริษัทฯ 

คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ตนทุนขาย 

 

527.30 

 

83.58 

 

609.99 

 

88.93 

 

(82.69) 

 

(13.56) 

คาใชจายขายและบริหาร 15.91 2.52 13.17 1.92 2.74 20.80 

คาใชจายการเงิน 10.01 1.59 7.51 1.09 2.50 33.29 

คาใชจายภาษีเงินได 6.03 0.96 (2.17) (0.32) 8.20 N/A 

รวมทั้งสิน้ 559.25 88.65 628.50 91.62 (69.25) (11.02) 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

ตนทุนขาย 

 

1,658.33 

 

84.93 

 

1,978.48 

 

89.01 

 

(320.15) 

 

(16.18) 

คาใชจายขายและบริหาร 56.85 2.91 42.37 1.91 14.48 34.18 

ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย 2.25 0.12 - - 2.25 - 

คาใชจายการเงิน 29.23 1.50 26.36 1.19 2.87 10.89 

คาใชจายภาษีเงินได 11.82 0.61 6.57 0.30 5.25 79.91 

รวมทั้งสิ้น 1,758.48 90.07 2,053.78 92.41 (295.30) (14.38) 
 

1. บริษัทฯ มีคาใชจายในไตรมาสที่ 3/2561 รวมทั้งสิ้น 559.25 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

69.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.02 เนื่องจาก 

(1)   ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 82.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.56 

เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักต่ํากวาปกอน  

(2)   คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.80 

เนื่องจากเงินเดือนคาจาง และคาขนสงเอทานอล 

(3)   คาใชจายการเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.29 เนื่องจาก

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 

(4)    คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.20 ลานบาท 
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2. บริษัทฯ มีคาใชจายงวดเกาเดือนแรกของป 2561 รวมทั้งสิ้น 1,758.48 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 295.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.38 เนื่องจาก 

(1)   ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 320.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.18 

เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักต่ํากวาปกอน  

(2)   คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 14.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.18 

เนื่องจากเงินเดือนคาจาง คาขนสงเอทานอล และคาใชจายดานมวลชนสัมพันธ 

(3)   ขาดทุนจากเหตุการณอุทกภัย 2.25 ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินชดเชยคาเสียหายเพิ่มเติม

ใหแกผูรับผลกระทบจากบอเก็บกักน้ํากากสาชํารุดพังทลายเมื่อเดือนตุลาคม 2560 

(4)   คาใชจายการเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.89 เนื่องจาก

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 

(5)   คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 5.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.91 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 

รายไดจากการขาย 

 

630.93 

 

100.00 

 

685.89 

 

100.00 

หัก  ตนทุนขาย 527.30 83.58 609.99 88.93 

กําไรขั้นตน 103.63 16.42 75.90 11.07 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

รายไดจากการขาย 

 

1,952.62 

 

100.00 

 

2,222.65 

 

100.00 

หัก  ตนทุนขาย 1,658.33 84.93 1,978.48 89.01 

กําไรขั้นตน 294.29 15.07 244.17 10.99 

1. บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 3/2561 จํานวน 103.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.42 ของรายได

จากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 75.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.07 

ของรายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

2. บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 294.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.07 ของ

รายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตน 244.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

10.99 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 
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EBITDA และ EBITDA MARGIN 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 
ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 

EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

128.52 

20.35 

 

100.84 

14.69 

 

27.68 

5.66 

 

27.45 

- 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

 

355.26 

18.18 

 

310.33 

13.95 

 

44.93 

4.23 

 

14.48 

- 
 

1. บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) 

ในไตรมาสที่ 3/2561 จํานวน 128.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 27.45 และม ี

EBITDA MARGIN คิดเปนรอยละ 20.35 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 

5.66 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

2. บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) 

งวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 355.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 

14.48 และมี EBITDA MARGIN คิดเปนรอยละ 18.18 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอนที่รอยละ 4.23 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 
 

กําไรสุทธิ 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 
ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) 

กําไรสุทธิ 

 

72.20 

 

57.80 

 

14.40 

 

24.91 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.07 0.06 0.01 16.67 

NET PROFIT MARGIN (%) 11.43 8.42 3.01 - 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 

NET PROFIT MARGIN (%) 

 

195.66 

0.20 

10.01 

 

170.30 

0.17 

7.66 

 

25.36 

0.03 

2.35 

 

14.89 

17.65 

- 

หมายเหต ุ: มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 
 

1. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2561 จํานวน 72.20 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 24.91 และมีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเปน

รอยละ 11.43 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 3.01 ตามเหตุผลที่ชี้แจง

ขางตนแลว 
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2. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 195.66 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.20 

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 14.89 และมีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN)              

คิดเปนรอยละ 10.01 ของรายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่รอยละ 2.35 ตามเหตุผลที่

ชี้แจงขางตนแลว 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 

ณ วันที่ 30 

กันยายน 2561 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

 

% 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

3,446.67 

1,773.08 

1,673.59 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

616.38 

570.70 

45.68 

21.78 

47.46 

2.81 

มูลคาหุนตามบัญช-ีบาทตอหุน 1.67 1.63 0.04 2.45 

หมายเหต ุ: มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย  
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 616.38 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 21.78 ประกอบดวย 

1. สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 296.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 69.80 เนื่องจาก 

(ก) มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 16.35 ลานบาท หรือรอยละ 46.30 (ข) มีลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อื่นลดลง 11.08 ลานบาท หรือรอยละ 5.21 (ค) มีสินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบ

กากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 270.32 ลานบาท หรือรอยละ 219.95 (ง) มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาเพิ่มขึ้น 

34.61 ลานบาท หรือรอยละ 90.08 และ (จ) มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นซึ่งสวนใหญเปนภาษีมูลคาเพิ่มรอ

เรียกคืนเพ่ิมขึ้น 18.84 ลานบาท หรือรอยละ 124.69 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 320.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.30 

เนื่องจาก (ก) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 321.41 ลานบาท หรือรอยละ 13.40 และ (ข) มี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 1.37 ลานบาท หรือรอยละ 18.46 

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 570.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 47.46 เนื่องจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 4.47 

ลานบาท หรือรอยละ 2.80 (ข) มีเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบ และใชเปนเงิน

ลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มขึน้ 560.06 ลานบาท หรือรอยละ 55.08 และ (ค) มีหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 

6.17 ลานบาท หรือรอยละ 23.97 
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สวนของผูถือหุน  

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 45.68 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 2.81 มูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.63 บาท เปนหุนละ 1.67 บาท เนื่องจากมีกําไร

สุทธิจากการดําเนินงาน 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 

(หนวย : ลานบาท) 

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 

ป 2561 ป 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (13.44) 673.15 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (410.43) (161.98) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 407.52 (536.77) 

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (16.35) (25.60) 

เงินสดยกมาตนงวด 35.31 37.05 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 18.96 11.45 

1. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 13.44 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 207.48 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด 

เชน คาเสื่อมราคา ฯ จํานวน 148.71 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มขึ้น 310.78 ลานบาท 

เนื่องจากมสีินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น มีลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อื่น และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานลดลง 27.58 ลานบาท เนื่องจาก

มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง และหนี้สินหมุนเวียน

อื่นเพิ่มขึ้น (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.07 (ฉ) จายดอกเบี้ย 26.57 ลานบาท และ (ช) จายภาษีเงินได 4.77 ลาน

บาท 

2. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 410.43 ลานบาท เปน

เงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ซื้อที่ดิน และ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํากากสา 

3. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินงวดเกาเดือนแรกของป 2561 จํานวน 407.52 ลานบาท 

ประกอบดวย (ก) รับเงินกูยืมระยะสั้น 390.66 ลานบาท (ข) รับเงินกูยืมระยะยาว 259.40 ลานบาท              

(ค) จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2.56 ลานบาท (ง) จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 90.00 ลานบาท 

และ (จ) จายเงินปนผล 149.98 ลานบาท 
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

2.00 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงิน

จะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินโดย

ไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด 

2. ธนาคารผูใหกูกําหนดสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”)       

ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

3. ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาไดหาก

บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ 

DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิด

สัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด  อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปน

อยางดีมาโดยตลอด  

ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

การดําเนินงานในภาพรวมของป 2561 คาดวาจะมีผลประกอบการดีขึ้นจากตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนผลิตและ

คาใชจายที่ลดลงจากป 2560 ในขณะที่สถานการณราคากากน้ําตาลฤดูกาลผลิต 2561/62 ที่มีการคาดการณ

วายังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากปริมาณออยเขาหีบที่คาดวาจะมีปริมาณสูงใกลเคียงกับฤดูกาลผลิต 2560/61 

สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 คาดวาจะอยูในระดับที่ดีเชนเดียวกัน 

 


