รายงานประจําปี 2556
การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
1. ฐานะการเงิ น
1.1 สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 5,932.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
1,616.6 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.5
▪ สินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 2,323.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 446.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
- ลูกหนี้การค้า เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 63.3 ล้านบาท จากขายต่างประเทศเพิม่ ขึน้
- สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 201.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.1 โดยสิน้ ปี 2556 บริษทั มี
ปริมาณนํ้ าตาลคงเหลือมากกว่าปกติ โดยในสถานการณ์ราคานํ้ าตาลขาลง เทรนเดอร์น้ํ าตาลมีแนว
โน้ว ชะลอการรับนํ้าตาล
- เงินมัดจํารับล่วงหน้าค่ากากนํ้าตาลเพิม่ ขึน้ 186.4 ล้านบาท
▪ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,609.6 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 1,169.8 ล้านบาท โดยในปี 2556 บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าครบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35
เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเริม่ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้คู่สญ
ั ญาได้ในเดือน เมษายน 2557 การก่อสร้างในปี
2556 ทําให้กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ระหว่างรอติดตัง้ เพิม่ ขึน้ ปีน้ี 1,150.78 ล้านบาท
1.2 หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีหนี้สนิ รวมจํานวน 2,502.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จํานวน 971.9
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.5
 หนี้สนิ หมุนเวียนจํานวน 1,592.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนจํานวน 536.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ดังนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 144.2 ล้านบาท
- เงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถงึ กําหนดภายในหนี่งปี เพิม่ ขึน้ 85.6 ล้านบาท โดยเป็ นเงินกู้ระยะยาวของ
โครงการโรงไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์
- เงินล่วงหน้าค่ากากนํ้าตาลเพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 259.6 ล้านบาท
▪ หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 909.9 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 435.2 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จ่ายชําระหนี้
เงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 416.6 ล้านบาทในระหว่างปี และบริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จํากัด ได้กูเ้ งินระยะยาว
เพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์ จํานวน 836.6 ล้านบาท
1.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 3,430.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
644.8 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีสาเหตุหลัก ดังนี้
- รับเงินเพิม่ ทุนจากกลุม่ มิตซุย 515.0 ล้านบาท
- กําไรสุทธิจากการดําเนินจํานวน 501.5 ล้านบาท
- จ่ายเงินปนั ผล 368.5 ล้านบาท
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2. ผลการดําเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดําเนิ นงาน
ปี 2556 สภาพตลาดโดยรวมของตลาดนํ้าตาลโลกยังเป็ นตลาดขาลง ระดับราคานํ้าตาลในตลาดโลกอ่อนตัว
ลงในปี น้ี ทําให้บริษทั มีรายได้จากการขายนํ้าตาลในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 9.9 และมีกําไรขัน้ ต้นจากการ
ขายนํ้าตาลลดลงประมาณ 400.5 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษทั มีรายได้และกําไรขัน้ ต้นจากการขายกากนํ้าตาล
เพิม่ ขึน้ 167.7 ล้านบาท เนื่องจากระดับราคากากนํ้ าตาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี ซึ่งเป็ นผลจากปริมาณ
ความต้องการเอทานอลทีส่ งู ขึน้ จากนโยบายของรัฐบาลทีย่ กเลิกการขายเบนซิน 91 รวมทัง้ การใช้น้ํ ามัน E20 และ
E85 ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั มีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 19.4 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ดังนัน้ ในภาพรวมบริษทั จึงมีกาํ ไรขัน้ ต้นลดลง 271.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
สําหรับค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการของปี 2556 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการดําเนินการทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนประมาณ 45.5 ล้านบาท และบริษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ดอกเบีย้ จ่าย) ลดลงประมาณ 36.3
ล้านบาท และมีภาระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลง 88.6 ล้านบาท สอดคล้องกับกําไรในปี น้ีลดลง และโดยบริษทั ได้รบั
ประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้ทล่ี ดลงในปีน้ี
ปจั จัยดังกล่าวทําให้บริษทั มีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินการลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 214.0 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 21.0
รายได้รวม
ปี 2556 บริษทั มีรายได้รวมเท่ากับ 5,972.3 ล้านบาท ลดลงจากงบการเงินปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวม
6,636.9 ล้านบาท ร้อยละ 10.0 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2555
(ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
รายได้รวม

6,349.6
196.7
90.7
6,636.9

ปี 2556
(ล้านบาท)
5,903.8
68.5
5,972.3

การเปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(7.0)
(100.0)
24.5
(10.0)
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รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายและบริการประจําปี 2556 เท่ากับ 5,903.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 7.0
มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายนํ้าตาล
รายได้จากการขายกากนํ้าตาล
รายได้ไฟฟ้า
รายได้จากขายและบริการการเกษตร
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2555

ปี 2556

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

5,509.0
341.6
102.1
396.9
6,349.6

4,961.3
509.3
82.7
350.5
5,903.8

การเปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(9.9)
49.1
(19.0)
(11.7)
(7.0)

- รายได้จากการขายนํ้าตาล 4,961.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 367.0 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 9.9
โดยปริมาณการขายลดลงร้อยละ 0.3 และราคาขายเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 9.7 ราคาขายเฉลีย่ ลดลงตาม
แนวโน้มระดับราคานํ้าตาลตลาดโลกทีอ่ ่อนตัวลงในปีทผ่ี า่ นมา
- รายได้จากการขายกากนํ้าตาลเท่ากับ 509.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 167.7 ล้านบาท คิดเป็ น
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.1 โดยปริมาณการขายกากนํ้าตาลเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 2.0 และราคาขายเฉลีย่ ต่อ
หน่ วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46.1 โดยปี ทผ่ี า่ นมาราคากากนํ้าตาลสูงขึน้ มาตามความต้องการใช้กากนํ้าตาลทีส่ งู ขึน้
หลังจากทีร่ ฐั บาลประกาศยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
ต้นทุนขายและอัตรากําไรขัน้ ต้น
ต้นทุนขายและกําไรขัน้ ต้นของบริษทั ประจําปี 2556 เปรียบเทียบกับปี2555 แสดงในตารางข้างล่างนี้
ปี 2555
(ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรขัน้ ต้น

6,349.6
196.7
6,546.3
5,216.3
1,330.0
20.3%

ปี 2556
(ล้านบาท)
5,903.8
(51.6)
5,852.2
4,793.3
1,058.9
18.1%

การเปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(7.0)
(126.2)
(10.6)
(8.1)
(20.4)
(2.2)
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กําไรขัน้ ต้นของบริษทั ในปี 2556 ลดลง 271.1 ล้านบาท เป็ นผลจากระดับราคานํ้ าตาลในตลาดโลกตํ่าลง
แม้วา่ บริษทั จะมีกาํ ไรจากการขายกากนํ้าตาลมากขึน้ ในปีน้ี แต่กําไรดังกล่าวไม่สามรถชดเชยกําไรขัน้ ต้นจากการขาย
นํ้าตาลทีล่ ดลงไปได้ ทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นโดยรวมลดลงเป็ นร้อยละ 18.1 จากร้อยละ 20.3 ในปี 2555
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ในปี 2556 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 479.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 8.1 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงานทีส่ งู ขึน้ โดยเป็ นผลจากการปรับอัตราค่าแรง
ประจําปี และบริษทั ได้มกี ารเพิม่ ตําแน่ งงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั โดยเฉพาะพนักงานในส่วนของบริษทั
ผลิตไฟฟ้า ครบุร ี จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในขัน้ การก่อสร้างและจะรับผิดชอบการปฏิบตั กิ ารของโรงไฟฟ้าชีวมวล 35
เมกะวัตต์ เมือ่ เริม่ ดําเนินการ
ดอกเบีย้ จ่าย
ในปี 2556 บริษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 20.5 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 36.3 ล้านบาท
เนื่องจากบริษทั ใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ ในฤดูกาลหีบ (Packing Credit) น้อยลง และบริษทั ได้ชาํ ระเงินกูร้ ะยะยาวในระหว่าง
งวดจํานวน 416.6 ล้านบาท
ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
บริษทั มีภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 126.1 ล้านบาท ลดลง 88.5.6 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่องจาก
บริษทั มีกําไรก่อนภาษีลดลง จากผลการดําเนินงานทีล่ ดลงและบริษทั ได้รบั ประโยชน์ จากนโยบายของรัฐบาลซึ่งลด
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลงจากร้อยละ 23.0 ในปีก่อน เป็ นร้อยละ 20.0 ในปีปจั จุบนั
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