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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
1. ฐานะการเงิน 
 1.1 สินทรพัย ์
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจํานวน 5,932.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจํานวน   
1,616.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.5 

▪ สนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 2,323.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 446.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจาก 
- ลกูหน้ีการคา้ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 63.3 ลา้นบาท จากขายต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
- สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้จากปีก่อน  201.5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.1 โดยสิน้ปี 2556 บรษิทัมี

ปรมิาณน้ําตาลคงเหลอืมากกวา่ปกต ิ โดยในสถานการณ์ราคาน้ําตาลขาลง เทรนเดอรน้ํ์าตาลมแีนว
โน้ว ชะลอการรบัน้ําตาล 

- เงนิมดัจาํรบัลว่งหน้าคา่กากน้ําตาลเพิม่ขึน้ 186.4 ลา้นบาท  
▪ สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนเท่ากบั 3,609.6 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 1,169.8 ลา้นบาท โดยในปี 2556 บรษิทั ผลติ

ไฟฟ้าครบุร ีจํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลติไฟฟ้าชวีมวลขนาด 35       
เมกะวตัต์ และคาดว่าจะเริม่จ่ายกระแสไฟฟ้าใหคู้่สญัญาไดใ้นเดอืน เมษายน 2557 การก่อสรา้งในปี 
2556 ทาํใหก้ลุม่บรษิทัมสีนิทรพัยร์ะหวา่งรอตดิตัง้เพิม่ขึน้ปีน้ี 1,150.78 ลา้นบาท 

  
1.2 หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมหีน้ีสนิรวมจาํนวน 2,502.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จาํนวน 971.9 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.5 
 หน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 1,592.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจาํนวน 536.7 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกั ดงัน้ี 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 144.2 ลา้นบาท  
- เงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึกําหนดภายในหน่ีงปีเพิม่ขึน้ 85.6 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกู้ระยะยาวของ

โครงการโรงไฟฟ้า 35 เมกะวตัต ์
- เงนิลว่งหน้าคา่กากน้ําตาลเพิม่ขึน้จากปีก่อน 259.6 ลา้นบาท 

▪ หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนเท่ากบั 909.9 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน 435.2 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายชาํระหน้ี
เงนิกูร้ะยะยาวจํานวน 416.6 ลา้นบาทในระหว่างปี และบรษิทั ผลติไฟฟ้าครบุร ีจาํกดั ไดกู้เ้งนิระยะยาว
เพิม่เตมิเพือ่ใชใ้นโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 35 เมกะวตัต ์จาํนวน 836.6 ลา้นบาท  

 
1.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้จาํนวน 3,430.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจํานวน 

644.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.1 การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้มสีาเหตุหลกั ดงัน้ี 
- รบัเงนิเพิม่ทุนจากกลุม่มติซุย 515.0 ลา้นบาท  
- กาํไรสทุธจิากการดาํเนินจาํนวน 501.5 ลา้นบาท  
- จา่ยเงนิปนัผล 368.5 ลา้นบาท 
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2. ผลการดาํเนินงาน  
ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ปี 2556 สภาพตลาดโดยรวมของตลาดน้ําตาลโลกยงัเป็นตลาดขาลง ระดบัราคาน้ําตาลในตลาดโลกอ่อนตวั
ลงในปีน้ี ทําใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําตาลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 9.9 และมกีําไรขัน้ตน้จากการ
ขายน้ําตาลลดลงประมาณ 400.5 ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมรีายไดแ้ละกําไรขัน้ตน้จากการขายกากน้ําตาล
เพิม่ขึน้ 167.7 ลา้นบาท เน่ืองจากระดบัราคากากน้ําตาลมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ตัง้แต่ตน้ปี ซึ่งเป็นผลจากปรมิาณ
ความตอ้งการเอทานอลทีส่งูขึน้จากนโยบายของรฐับาลทีย่กเลกิการขายเบนซนิ 91 รวมทัง้การใชน้ํ้ามนั E20 และ 
E85 ทีส่งูขึน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 19.4 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน ดงันัน้ในภาพรวมบรษิทัจงึมกีาํไรขัน้ตน้ลดลง 271.1 ลา้นบาท เทยีบกบัปีก่อน 
 สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการของปี 2556 บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนประมาณ 45.5 ลา้นบาท และบรษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย) ลดลงประมาณ 36.3 
ลา้นบาท และมภีาระภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลดลง 88.6 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบักําไรในปีน้ีลดลง และโดยบรษิทัไดร้บั
ประโยชน์จากอตัราภาษเีงนิไดท้ีล่ดลงในปีน้ี 
 ปจัจยัดงักลา่วทาํใหบ้รษิทัมกีาํไรสทุธจิากการดาํเนินการลดลงจากงวดเดยีวกนัปีก่อน 214.0 ลา้นบาท  หรอื
ลดลงรอ้ยละ 21.0 
 
รายได้รวม 
 

ปี 2556 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 5,972.3 ลา้นบาท ลดลงจากงบการเงนิปี 2555 ซึ่งมรีายไดร้วม      
6,636.9 ลา้นบาท รอ้ยละ 10.0 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2555 
(ลา้นบาท) 

ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได้   
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,349.6 5,903.8 (7.0) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 196.7 - (100.0) 
รายไดอ้ื่น 90.7 68.5 24.5 
รายได้รวม 6,636.9 5,972.3 (10.0) 
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รายได้จากการขายและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารประจาํปี 2556 เท่ากบั 5,903.8 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 7.0         
มรีายละเอยีดดงัน้ี 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 4,961.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 367.0 ลา้นบาท คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 9.9 
โดยปรมิาณการขายลดลงรอ้ยละ  0.3 และราคาขายเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 9.7  ราคาขายเฉลีย่ลดลงตาม
แนวโน้มระดบัราคาน้ําตาลตลาดโลกทีอ่่อนตวัลงในปีทีผ่า่นมา  

- รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาลเท่ากบั 509.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจาํนวน 167.7 ลา้นบาท คดิเป็น
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 49.1 โดยปรมิาณการขายกากน้ําตาลเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2.0 และราคาขายเฉลีย่ต่อ
หน่วยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.1 โดยปีทีผ่า่นมาราคากากน้ําตาลสงูขึน้มาตามความตอ้งการใชก้ากน้ําตาลทีส่งูขึน้ 
หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศยกเลกิการจาํหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 
 

ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขัน้ต้น 
 

ตน้ทุนขายและกาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัประจาํปี 2556 เปรยีบเทยีบกบัปี2555 แสดงในตารางขา้งลา่งน้ี 
          

 ปี 2555     
(ลา้นบาท) 

ปี 2556     
(ลา้นบาท) 

การเปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายได ้   
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,349.6 5,903.8 (7.0) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 196.7 (51.6) (126.2) 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,546.3 5,852.2 (10.6) 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 5,216.3 4,793.3 (8.1) 
กาํไรขัน้ตน้ 1,330.0 1,058.9 (20.4) 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ 20.3% 18.1% (2.2) 

 

 
ปี 2555 

(ลา้นบาท) 
ปี 2556 

(ลา้นบาท) 
การเปลีย่นแปลง 

(รอ้ยละ) 
รายไดจ้ากการขายน้ําตาล 5,509.0 4,961.3 (9.9) 
รายไดจ้ากการขายกากน้ําตาล 341.6 509.3 49.1 
รายไดไ้ฟฟ้า 102.1 82.7 (19.0) 
รายไดจ้ากขายและบรกิารการเกษตร 396.9 350.5 (11.7) 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,349.6 5,903.8 (7.0) 
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  กําไรขัน้ตน้ของบรษิทัในปี 2556 ลดลง 271.1 ลา้นบาท เป็นผลจากระดบัราคาน้ําตาลในตลาดโลกตํ่าลง 
แมว้า่บรษิทัจะมกีาํไรจากการขายกากน้ําตาลมากขึน้ในปีน้ี แต่กําไรดงักล่าวไมส่ามรถชดเชยกําไรขัน้ตน้จากการขาย 
น้ําตาลทีล่ดลงไปได ้ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้โดยรวมลดลงเป็นรอ้ยละ 18.1 จากรอ้ยละ 20.3 ในปี 2555 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

ในปี 2556 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 479.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนรอ้ยละ 8.1 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนักงานทีส่งูขึน้ โดยเป็นผลจากการปรบัอตัราค่าแรง
ประจําปี และบรษิทัไดม้กีารเพิม่ตําแน่งงานเพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทั โดยเฉพาะพนักงานในส่วนของบรษิทั 
ผลติไฟฟ้า ครบุร ีจํากดั ซึ่งรบัผดิชอบในขัน้การก่อสรา้งและจะรบัผดิชอบการปฏบิตักิารของโรงไฟฟ้าชวีมวล 35    
เมกะวตัต ์เมือ่เริม่ดาํเนินการ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 

ในปี 2556 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 20.5 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัปีก่อน 36.3 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบรษิทัใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้ในฤดกูาลหบี (Packing Credit) น้อยลง และบรษิทัไดช้าํระเงนิกูร้ะยะยาวในระหวา่ง
งวดจาํนวน 416.6 ลา้นบาท 
 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
  บรษิทัมภีาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 126.1 ลา้นบาท ลดลง 88.5.6 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกนัปีก่อน เน่ืองจาก
บรษิทัมกีําไรก่อนภาษลีดลง จากผลการดําเนินงานทีล่ดลงและบรษิทัไดร้บัประโยชน์จากนโยบายของรฐับาลซึ่งลด
อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลงจากรอ้ยละ 23.0 ในปีก่อน เป็นรอ้ยละ 20.0 ในปีปจัจุบนั 
 


