
 

 

 

 

 

 

บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 

สําหรับงบการเงินประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(สําหรับงบการเงินประจําป 2561) 

  

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดและประสิทธิภาพในการทํากําไรในป 2561 อยูในเกณฑที่ดีและยังเติบโตเพิ่มขึ้น โดย

มรีายไดและกําไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแตบริษัทฯ เปดดําเนินกิจการมา ซึ่งเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง 

ป 
รายไดรวม 

 (ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  

(ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน) 

คิดเปนสัดสวนของ

รายไดรวม  

(%) 

2548 485.61 47.68 9.82 

2549 934.78 292.67 31.31 

2550 644.32 147.47 22.89 

2551 964.90 290.39 30.10 

2552 678.07 207.88 30.66 

2553 760.44 (94.52) (12.43) 

2554 1,098.81 (42.90) (3.90) 

2555 1,350.87 164.07 12.15 

2556 1,659.75 117.68 7.09 

2557 2,500.43 219.31 8.77 

2558 2,602.57 244.27 9.39 

2559 2,418.35 178.10 7.36 

2560 2,472.76 48.86 1.97 

2561 2,697.85 294.28 10.91 
 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2561 รวมทั้งสิ้น 2,697.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 225.09 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.10 เนื่องจาก 

(1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 2,696.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.93 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจาก

ปกอน 225.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอนรอย

ละ 18.09 แตมรีาคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนรอยละ 7.58 
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(2) มีรายไดอื่น 1.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.07 ของรายไดรวม ลดลงจากปกอนเล็กนอย 0.46 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 20.54 เนื่องจากรายไดจากการขาย Fusel Oil ลดลง 

 

รายละเอียด 

ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,696.07 99.93 2,470.52 99.91 225.55 9.13 

รายไดอื่น 1.78 0.07 2.24 0.09 (4.46) (20.54) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,697.85 100.00 2,472.76 100.00 225.09 9.10 

 

คาใชจาย 

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2561 รวมทั้งสิ้น 2,403.57 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 20.33 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.84 เนื่องจาก 

(1)   ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอน 38.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.72 เนื่องจากปริมาณการ

ขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.09 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว  

(2)   คาใชจายขายและบริหารลดลงจากปกอน 23.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.77 เนื่องจากเกิด

อุทกภัยในป 2560 ทําใหตองหยุดโรงงานผลิตเอทานอลชั่วคราวและตองบันทึกคาใชจายโรงงานผลิต

เอทานอลเปนคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น  

(3)   คาเสียหายจากอุทกภัยลดลงจากปกอน 71.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.93 เนื่องจากมีการ

จายเงินชดเชยคาเสียหายใหผูที่ไดรับผลกระทบจากบอกักเก็บน้ํากากสาที่พังทลายอันเนื่องมาจาก

เกิดอุทกภัยในป 2560 จํานวน 73.32 ลานบาท และตองจายเงินชดเชยคาเสียหายในป 2561 อีก 

2.25 ลานบาท 

(4)   คาใชจายการเงินเพิ่มขึ้นจากปกอน 7.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.17 เนื่องจากมีเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  

(5)   คาภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปกอน 27.99 ลานบาท ทั้งนี้ตามผลกําไรที่เพิ่มขึ้น 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 เพิม่ขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 38.24 1.72 

คาใชจายขายและบริหาร 75.13 2.79 98.56 3.99 (23.43) (23.77) 

คาเสียหายจากอุทกภัย 2.25 0.08 73.32 2.97 (71.07) (96.93) 

คาใชจายการเงิน 40.79 1.51 32.85 1.33 7.94 24.17 

คาภาษีเงินได 27.49 1.02 (0.50) (0.02) 27.99 N/A 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,403.57 89.15 2,423.90 98.12 (20.33) (0.84) 
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กําไรขั้นตน 
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2561 จํานวน 438.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของรายไดจาก   

การขายเพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีกําไรขั้นตน 250.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.15 ของรายไดจากการขาย 

เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 18.09 และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุน

สวนใหญลดลงจากปกอนโดยเฉลี่ยรอยละ 18.00 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,696.07 100.00 2,470.52 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 

กําไรขั้นตน 438.16 16.25 250.85 10.15 
 

กําไรสุทธิ 
  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2561 จํานวน 294.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 245.42 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 502.29 โดยมีกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหุนละ 0.24 บาท คิดเปนรอยละ 480 

เนื่องจากมีการจายชดเชยคาเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2561 ป 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
คิดเปนรอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 294.28 48.86 245.42 502.29 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.29 0.05 0.24 480.00 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคา

เสื่อมสิ้น) ในป 2561 จํานวน 521.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 294.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 129.15 

และม ีEBITDA MARGIN รอยละ 19.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 10.14  เนื่องจากมีการจายชดเชย

คาเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2561 รอยละ 10.91 เพิ่มขึ้นจากปกอน

คิดเปนรอยละ 8.93 เนื่องจากมีการจายชดเชยคาเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในป 2561 คิดเปนรอย

ละ 17.31 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 14.40 และ 
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(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในป 2561 คิด

เปนรอยละ 8.91 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.30 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED 

ASSETS) ในป 2561 คิดเปนรอยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.31 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

941.98 

797.69 

144.29 

33.28 

66.34 

8.86 

มูลคาหุนตามบัญช ี บาทตอหุน 1.77 1.63 0.14 8.59 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 941.98 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.28 ประกอบดวย 
(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 585.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 137.84 

เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 3.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.84 (ข) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 63.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.64 (ค) สินคาคงเหลือ   

ซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 18.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.22 (ง) เงินจาย

ลวงหนาคาซื้อสินคาซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 506.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

1,318.87 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 0.18 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.19 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 356.78 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.83 

เนื่องจาก (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนเครื่องจักรโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มขึ้น 

357.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.92 และ (ข) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 0.96 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 12.94 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 797.69 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.34 เนื่องจาก (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบ

กากน้ําตาลลดลง 14.27 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.93 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งนํามาใชซื้อ

วัตถุดิบและใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพ่ิมขึ้น 785.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 77.28 และ 

(ค) หนี้สินอื่นซึ่งสวนใหญเปนคาภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 26.11 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 101.44 
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สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 

จํานวน 144.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.86 และมีมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.63 บาท เปนหุน

ละ 1.77 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        หนวย : ลานบาท 

ป 2561 ป 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (143.26) 640.96 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (492.38) (221.79) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 632.52 (420.91) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3.12) (1.74) 

เงินสดยกมาตนงวด 35.31 37.05 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 32.19 35.31 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในป 2561 จํานวน 143.26 ลานบาท ประกอบดวย   

(ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 321.76 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อม   

ราคา ฯลฯ จํานวน 201.22 ลานบาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 586.43 ลานบาท (ง) 

หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และสํารองผลประโยชน

ระยะยาวของพนักงานลดลง 38.28 ลานบาท (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.13 ลานบาท และ (ฉ) ดอกเบี้ย

จายและภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 41.66 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2561 จํานวน 492.38 ลานบาท ประกอบดวย         

(ก) คาซื้อที่ดิน 16.39 ลานบาท (ข) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา 327.97 ลานบาท และ (ค) คา

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํากากสาและรายการอ่ืน ๆ 148.02 ลานบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2561 จํานวน 632.52 ลานบาท ประกอบดวย (ก) เงิน

กูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 275.64 ลานบาท (ข) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 510.21 ลานบาท (ค) ชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.34 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 149.99 ลานบาท 

 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ วัน

สิ้นป 2561 เพียง 1.13:1 ซึ่งเปนอัตรสวนที่ต่ํา แตบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

ดวยดีมาตลอดจึงทําใหไมมีปญหาแตอยางใด 
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(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK 

RATIO) ณ วันสิ้นป 2561 เทากับ 0.69 เทา และ 0.21 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสด

จากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยาง

เพียงพอ 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2561 เพียง 19.27 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 10.80 วัน 

โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย 29.75 วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2.73 วัน และมี

ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉลี่ย 3.20 วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1.13 วัน แตมีระยะเวลา

ชําระหนี้เจาหนี้การคาเฉลี่ย 13.68 วัน ลดลงจากปกอน 6.93 วัน  

ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

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

เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืม

เงินโดยไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือหุน

ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมี

นโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือ

หุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคาร

ผูใหกูแตอยางใด  อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีมาโดยตลอด  

โครงการลงทุนในอนาตค 
บริษัทฯอยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR 

BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 

ซึ่งเปนโครงการจัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ซึง่สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 

90 เนื่องจากน้ําควบแนนจากกระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอล

ได และมพีลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําใหสามารถ

ประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 

เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯมีรายไดและกําไรเพิ่มมากข้ึนอีกดวย 
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แนวโนมในอนาคต 

คาดวาราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ใชในการผลิตเอทานอลในป 2562 อยูในระดับต่ํา เปนไปตามทิศทาง

ราคาน้ําตาลในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกวาความตองการ กอปรกับปริมาณออยเขาหีบที่คาดวาจะมี

ปริมาณสูงใกลเคียงกับป 2561 คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 จะอยูในระดับที่ดี

เชนเดียวกับป 2561 โดยบริษัทฯยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิต      

เอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีและเติบโตมากยิ่งขึ้นในปตอไป 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 


