บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสที่ 3/2557
และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 3/2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2557 จํานวน 2,676.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 16.62 แต่มรี ายได้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 9,481.69 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 6.21 โดยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 52.18
ล้า นบาท และ 365.80 ล้า นบาท ซึ่ง ลดลงจากงวดเดีย วกันของปี ก่ อ นร้อ ยละ 44.75 และ 16.77 ตามลํา ดับ
เนื่องจากราคาขายถ่านหินยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มรี ายได้จากธุรกิจเอทานอลเพิม่ ขึน้ เนื่องจากปริมาณ
ขายเอทานอลปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่
ยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ทําให้กําไรสุทธิ
จากธุรกิจเอทานอลเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก
• ธุรกิ จถ่านหิ น : ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ
ยังคงใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการทําเหมืองและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินโดยลดต้นทุนการเปิ ดหน้าดิน
ซึ่งเป็ นต้นทุนหลักให้ต่ําลงและเลือก PRODUCT MIX เพื่อขายถ่านหินในราคาที่สูงขึ้นและสามารถทํากําไร
ได้ดที ส่ี ดุ

สรุปแล้วผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจถ่านหิน ปรากฎว่ามีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2557 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 1,976.38 ล้านบาทและ 7,533.98 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 28.40 และ 1.52 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลง จึงทําให้กําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 3/2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เพียง 17.68 ล้านบาทและ
171.60 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 70.04 และ 47.61 ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ผลการดําเนินงานจากธุรกิจถ่านหินจะลดตํ่าลงแต่ยงั คงมีกาํ ไรอย่างต่อเนื่อง
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• ธุ ร กิ จ เอทานอล : ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ ย ในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงเล็ ก น้ อ ย
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.46 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ในงวด 9 เดือนแรกของปี
2557 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.47 กอปรกับอุปสงค์เอทานอลในประเทศเพิ่มขึน้ จาก 2.57
ล้านลิตรต่อวันเมื่อตอนปลายปี 2556 เป็ น 3.37 ล้านลิตรต่อวันในเดือนกันยายน 2557 เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการ
จําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 มากขึน้ จึงทําให้ความ
ต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอลล์เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นลําดับ

สรุปแล้วผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจเอทานอล ปรากฎว่ามีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2557
และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 688 ล้านบาท และ 1,920.03 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนถึงร้อยละ 55.35 และ 53.22 ตามลํา ดับ โดยมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฯ
ในไตรมาสที่ 3/2557 จํานวน 17.73 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 34.41 เนื่องจากสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ตาม SPIN OFF PLAN (ดูรายละเอียดในย่อหน้า
ถัดไป) และมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน
150.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 91.23 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิม่
สูงขึน้ ตามอุปสงค์เอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม ีม ติอ นุ ม ัติใ ห้นํ า บริษัท ไทยอะโกรเอ็น เนอร์ย่ี จํา กัด (มหาชน)
(“ไทยอะโกร”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิง เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SPIN OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของไทยอะโกรเองจํา นวน
200,000,000 หุ้ น และนํ า หุ้ น สามัญ ไทยอะโกรที่บ ริษัท ฯ ถือ อยู่ เ ดิม จํ า นวน 96,037,733 หุ้น รวมทัง้ สิ้น
296,037,733 หุน้ เพื่อนําออกจําหน่ ายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING)
จํานวน 191,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.42 ของจํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายและจําหน่ายให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (PRE-EMPTIVE RIGHT) จํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของ
จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในอัตราส่วน 5 หุน้ สามัญบริษทั ฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของไทยอะโกรในราคาเดียวกันกับ
ทีเ่ สนอขายให้ประชาชนทัวไปที
่
่ 2 บาทต่อหุน้ เพื่อนําเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการลงทุนเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิต
และการจําหน่ ายเอทานอลและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ทัง้ นี้การเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรทัง้ หมด
ได้ดําเนินการเสร็จสิน้ และได้รบั เงินจากการจําหน่ ายหุ้นสามัญไทยอะโกรดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถุนายน 2557
ทีผ่ ่านมา โดยบริษทั ฯ ได้รบั รูก้ าํ ไรจากการจําหน่ายหุน้ สามัญดังกล่าวจํานวน 90.27 ล้านบาทไว้ในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการแต่สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไทยอะโกรลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุน
ที่ชํา ระแล้ว อย่ า งไรก็ต ามไทยอะโกรยัง คงมีสถานะเป็ น บริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ อยู่เ ช่ น เดิม ทัง้ นี้ หุ้น สามัญ
ไทยอะโกรได้เริม่ ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นมา
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การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

2/2557
2,900.72
600.92
8.81

ไตรมาสที่
3/2557
1,976.38
688.00
11.71

รวมทัง้ สิ้ น

3,510.45

2,676.09

3/2556
2,760.25
442.88
6.43

3,209.56

เพิ่ ม (ลด)
งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) เพิ่ ม (ลด)
YoY (%) QoQ (%)
ปี 2557
ปี 2556
(%)
(28.40)
(31.87)
7,533.98 7,650.34
(1.52)
55.35
14.49
1,920.03 1,253.15
53.22
82.12
32.92
27.68
23.98
15.43

(16.62)

(23.77)

9,481.69

8,927.47

6.21

รายได้

(1) บริษัท ฯ มีร ายได้ใ นไตรมาสที่ 3/2557 รวม 2,676.09 ล้า นบาท ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของ
ปี ก่อน 533.47 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.62 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2557 รวมทัง้ สิน้ 1,976.38 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 783.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.40 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ
20.83 และ 9.55 ตามลําดับ
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2557 รวมทัง้ สิน้ 688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 245.12 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 55.35 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59
แต่ราคาขายเอทานอลลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.46
(1.3) มีรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 3/2557 รวมทัง้ สิน้ 11.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 5.28 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 82.12 เนื่องจากมีดอกเบีย้ รับและกําไรจากการขายหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้
(2) บริษัท ฯ มีรายได้ใ นช่ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิ้น 9,481.69 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 554.22 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.21 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 7,533.98 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 116.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.52 เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ
3.39 แต่ปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 1.94
(2.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 1,920.03 ล้านบาท
เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อน 666.88 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 53.22 เนื่ อ งจากปริม าณและราคาขาย
เอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.76 และ 6.47 ตามลําดับ
(2.3) มีร ายได้อ่ืน ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิ้น 27.68 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 3.70 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.43 เนื่องจากมีดอกเบีย้ รับและกําไรจากการขายหน่ วย
ลงทุนเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่าย

(หน่ วย : ล้านบาท)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2557

ปี 2556

เพิ่ ม (ลด)
(%)

(26.80)
(32.97)
(66.92)
(91.38)

5,009.59
2,039.76
3.77
182.38

4,804.74
2,135.49
0.17
206.06

4.26
(4.48)
2,117.65
(11.49)

21.98
(29.01)
(18.95)
(10.27)

1,643.46
33.25
43.21
8.34

1,049.29
58.49
43.30
(2.34)

56.63
(43.15)
(0.21)
(N/A)

2/2557

3/2557

3/2556

YoY (%)

QoQ (%)

1,895.40
844.86
1.33
77.96

1,387.49
566.35
0.44
6.72

1,807.12
852.89
0.01
23.27

(23.22)
(33.60)
4,300.00
(71.12)

513.33
13.58
15.36
4.09

626.16
9.64
12.45
3.67

374.80
18.43
15.12
(1.24)

67.07
(47.69)
(17.66)
(N/A)
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2557 รวมทัง้ สิน้ 1,961 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 722.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.92 ล้านบาท เนื่องจาก
(1.1) ต้ น ทุ น ขายถ่ า นหิน ในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 419.63
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.22 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินลดลงร้อยละ 20.83
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 286.54
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.60 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีล่ ดลง
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 3/2557 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.43 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินมาใช้ในการจัดซื้อท่าเรือและถนนลําเลียงถ่ านหิน จึงทําให้
มีดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
(1.4) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 16.55 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 71.12 ตามกําไรทีล่ ดลง
(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 7,235.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 89.04 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.25 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุ นขายถ่ านหินในช่ วง 9 เดือ นแรกของปี 2557 เพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น
204.85 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.26 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่ านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 และ 2.28
ตามลําดับ
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
95.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.48 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศลดลง
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.60
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินมาใช้ในการจัดซื้อท่าเรือและถนนลําเลียงถ่านหิน
จึงทําให้มดี อกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
(2.4) ค่าใช้จ่ ายภาษีเงิน ได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น
23.68 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.49 ตามกําไรทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2557 รวมทัง้ สิน้ 651.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 244.81 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 59.95 เนื่องจาก
(1.1) ต้น ทุน ขายเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2557 เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อน 251.36
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 67.07 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 และ 5.07 ตามลําดับ
เพราะราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.27
(1.2) ค่า ใช้จ่ า ยขายและบริห ารในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่อ น 8.79
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47.69 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ทีห่ ยุดปรับปรุงชัวคราว
่
ในไตรมาสที่ 3/2556 แต่ในไตรมาสที่ 3/2557 สามารถผลิตเอทานอลได้ตามปกติแล้ว
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 3/2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.67 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.66 เนื่องจากมีการจ่ายคืนเงินกูย้ มื บางส่วน
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2557 สําหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มภี าษีเงินได้
นิตบิ ุคคลสําหรับสายการผลิตที่ 1 เพิม่ ขึน้ จํานวน 4.91 ล้านบาท เนื่องจากหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
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(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 1,728.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 579.52 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 50.35 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุน ขายเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น
594.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.63 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.76 และ 8.97
ตามลําดับ เพราะราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
9.08
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
25.24 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 43.15 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ทีห่ ยุดปรับปรุง
ชัวคราวในไตรมาสที
่
่ 3/2556 แต่ในไตรมาสที่ 3/2557 สามารถผลิตเอทานอลได้ตามปกติแล้ว
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
0.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.21
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 สําหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มภี าษี
เงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับสายการผลิตที่ 1 เพิม่ ขึน้ จํานวน 10.68 ล้านบาท เนื่องจากหมดอายุการส่งเสริมการลงทุน
แล้ว
กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ปี 2557
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2557
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

1,976.38
1,387.49
588.89

100.00
70.20
29.80

688.00
626.16
61.84

100.00
91.01
8.99

2,664.38
2,013.65
650.73

100.00
75.58
24.42

2,760.25
1,807.12
953.13

100.00
65.47
34.53

442.88
374.80
68.08

100.00
84.63
15.37

3,203.13
2,181.92
1,021.21

100.00
68.12
31.88

7,533.98
5,009.59
2,524.39

100.00
66.49
33.51

1,920.03
1,643.46
276.57

100.00
85.60
14.40

9,454.01
6,653.05
2,800.96

100.00
70.37
29.63

7,650.34
4,804.74
2,845.60

100.00
62.80
37.20

1,253.15
1,049.29
203.86

100.00
83.73
16.27

8,903.49
5,854.03
3,049.46

100.00
65.75
34.25

กําไรขัน้ ต้น
(1) บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 3/2557 จํานวน 650.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.42 ของ
รายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 1,021.21 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 31.88 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2557 ร้อยละ 29.80 ของรายได้จากการ
ขาย ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.53 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคา
ขายถ่านหินลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(1.2) มีอ ัต รากํา ไรขัน้ ต้น จากธุ ร กิจ เอทานอลในไตรมาสที่ 3/2557 ร้อ ยละ 8.99 ของรายได้
จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อนที่ม ีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 15.37 ของรายได้จากการขาย
เนื่องจากราคากากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 2,800.96 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
29.63 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรีย บเทีย บกับ งวดเดียวกัน ของปี ก่ อนที่มีกําไรขัน้ ต้นจํา นวน 3,049.46
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 34.25 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจาก
(2.1) มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น จากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2557 ร้อ ยละ 33.51
ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 37.20 ของรายได้จาก
การขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงแต่ตน้ ทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีอ ัต รากํา ไรขัน้ ต้น จากธุ ร กิจ เอทานอลในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2557 ร้อ ยละ 14.40
ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 16.27 ของรายได้จาก
การขาย เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรสุทธิ

(หน่ วย : ล้านบาท)

กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่ อหุ้น

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
2/2557
47.22
38.38
12.98
98.58
0.19

3/2557
17.68
17.73
16.77
52.18
0.10

3/2556
59.02
27.03
8.39
94.44
0.18

YoY (%)
(70.04)
(34.41)
99.88
(44.75)
(44.75)

QoQ (%)
(62.56)
(53.80)
29.20
(47.07)
(47.07)

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2557
171.60
150.94
43.26
365.80
0.70

ปี 2556
327.54
78.93
33.01
439.48
0.84

เพิ่ ม (ลด)
(%)
(47.61)
91.23
31.05
(16.77)
(16.77)

กําไรสุทธิ

(1) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2557 จํานวน 52.18 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุ้นละ 0.10
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 44.75 เนื่องจาก
(1.1) มีกํา ไรสุท ธิจ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน คํา นวณตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ในไตรมาสที่
3/2557 จํานวน 17.68 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.88 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
70.04 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุ รกิจ เอทานอลคํา นวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่
3/2557 จํานวน 17.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.98 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
34.41 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ตาม SPIN OFF PLAN
ทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 3/2557 จํานวน 16.77 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 32.14 ของกําไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 99.88 เนื่องจากมีดอกเบีย้ รับ
และกําไรจากการขายหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 365.80 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.70 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.77 เนื่องจาก
(2.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินคํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2557 จํานวน 171.60 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 46.91 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 47.61 เนื่องจากราคาขายถ่านหินลดลงแต่ตน้ ทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(2.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2557 จํานวน 150.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41.26 ของกําไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 91.23 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.3) มีสว่ นแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 43.26
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.83 ของกําไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 31.05 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ รับและกําไรจากการขายหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN

(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เท่ากับ 981.52 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 7.99 เนื่องจากมีกาํ ไรลดลง
(2) บริ ษั ท ฯ มี EBITDA MARGIN ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2557 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.35
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ ้อยละ 11.95 แล้วลดลงร้อยละ 13.37 เนื่องจาก EBITDA ลดลง
ตามทีช่ แ้ี จงใน (1) ข้างต้น

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

กําไรสุทธิลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 คิดเป็ น
ร้อยละ 5.63 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 7.18 แล้วลดลงร้อยละ 21.67
(2) บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 8.90 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 11.50 แล้วลดลงร้อยละ
22.58
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ
6.11 และ 20.14 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 7.99 และ 26.07 แล้วลดลงร้อยละ 23.59 และ
22.73 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.09 เท่า ซึง่ ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 2.40

งบแสดงฐานะการเงิ น
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 30
กันยายน 2557

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

ล้านบาท

%

8,937.29
3,142.37
5,794.92
8.03

8,539.66
3,496.96
5,042.70
7.63

397.63
(354.59)
752.22
0.40

4.66
(10.14)
14.92
5.24

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท
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สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 397.63

ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.66 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวัน
สิน้ ปี 2556 จํานวน 283.37 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
6.41 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้นจากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 209.60
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.44 (ข) มีลูกหนี้การค้า
และลู ก หนี้ อ่ื น ลดลงจากวัน สิ้น ปี 2556 จํ า นวน
1 3 1 . 2 5 ล้ า น บ า ท คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 1 5 . 1 9
(ค) มี สิน ค้ า คงเหลือ เพิ่ม ขึ้น จากวัน สิ้น ปี 2556
จํา นวน 652.85 ล้า นบาทคิด เป็ นร้อ ยละ 151.65
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินสําเร็จรูปและวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลที่ผลิตหรือซื้อสํารองไว้สําหรับไตรมาสที่ 4/2557 และ
(ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง
จากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 447.83 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.31
(2) สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จากวั น สิ้ น ปี 2556 จํ า นวน 114.26 ล้ า นบาทคิ ด เป็ น
ร้อยละ 2.77 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าก่อสร้างถังเก็บกากนํ้ าตาลและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพของ
บริษทั ย่อย
หนี้ สิน : บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดลงจากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 354.59 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.14 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 20.24 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.99
(2) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยาวลดลงจากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 477.59 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
26.04 เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูข้ องบริษทั ย่อย
(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเปิ ดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2556
จํานวน 113.07 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.07
(4) หนี้ สิน อื่น ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น สํา รองค่ า ฟื้ น ฟู ส ภาพเหมือ งและสํา รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงาน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิจากวันสิน้ ปี 2556 จํานวน 30.17 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.71
ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2556
จํานวน 752.22 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.92 ทําให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุ้นละ 7.63 บาท เป็ นหุ้นละ
8.03 บาท เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 365.80 ล้านบาท จ่ายเงินปนั ผล 210 ล้านบาท มีผลแตกต่างจากการแปลง
ค่า งบการเงิน และรายการอื่นๆ เพิ่ม ขึ้นสุท ธิ 54.52 ล้า นบาทและมีส่ว นของผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเพิ่ม ขึ้น 541.90
ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญไทยอะโกรซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยออกไปบางส่วนทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 จึงทําให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
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กระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2557
ปี 2556
791.24
610.84
(633.74)
(191.05)
(207.84)
(179.35)
8.93
(19.40)
(41.41)
221.04
822.02
1,152.59
780.61
1,373.63

กระแสเงิ นสด

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 791.24
ล้า นบาท ประกอบด้ว ย (ก) กํา ไรก่ อ นหัก ภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คลและดอกเบี้ย จ่ า ยจํา นวน 724.22 ล้า นบาท
(ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมือง
ถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 356.77 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้
271.72 ล้า นบาทเนื่ อ งจากมีสิน ค้า คงเหลือ เพิ่ม ขึ้น (ง) หนี้ ส ิน จากการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น 106.54 ล้า นบาท
เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ และ (จ) มีดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 20.21 ล้านบาท แต่มดี อกเบีย้
จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ 144.78 ล้านบาท
(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 633.74
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 353.39 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้างถังเก็บ
กากนํ้าตาลและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อย
ในประเทศอิน โดนี เ ซีย เพิ่ม ขึ้น 35.81 ล้า นบาท และ (ค) มีเ งินลงทุน ระยะสัน้ และอื่น ๆ เพิ่ม ขึ้น สุทธิ 244.54
ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 207.84
ล้า นบาท ประกอบด้ว ย (ก) เงิน กู้ล ดลงสุ ท ธิ 477.58 ล้า นบาท (ข) มีก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผล 293.02 ล้า นบาท
(ค) มีเงินสดรับจากการจําหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย 575.49 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง
12.73 ล้านบาท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

(1) บริษัท ฯ มีลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ่ืน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.20 ของ
สิน ทรัพ ย์ ร วม ทัง้ นี้ ก ารตัง้ สํา รองค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสูญ ขึ้น อยู่ ก ับ การวิเ คราะห์ อ ายุ ลู ก หนี้ แ ละประเมิน จาก
ประสบการณ์ การเรียกเก็บหนี้ท่ผี ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ประสบปญั หาหนี้สูญน้ อยมากและยังไม่พบรายการผิดปกติ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 แต่อย่างใด จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 3/2557 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ทีผ่ ่านมา
(2) สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มสี นิ ค้า
เสื่อมสภาพและยังไม่มผี ลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไม่มกี ารตัง้ การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาส
ที่ 3/2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ทีผ่ ่านมา
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(3) ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากประมาณการงบการเงินและผลกระทบต่างๆ แล้วพบว่า
บริษทั ย่อยดังกล่าวยังสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุน
ในไตรมาสที่ 3/2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 ทีผ่ ่านมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 เท่ า กับ 0.54 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต ราส่ ว นที่ต่ํ า และยัง มีโ ครงสร้า งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกู้ยมื เงินเพิ่มเติม ได้อกี โดย
มีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
เท่ากับ 20.89 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรื่องผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด
(2) บริษัท ฯ มีอ ัต ราส่ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมีอ ัต ราส่ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ว
(QUICK RATIO) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เท่ากับ 2.08 เท่า และ 0.94 เท่า ตามลําดับ บริษทั ฯและบริษทั
ย่อยมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 จํานวน 29 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 11 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลีย่ 22 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2 วัน
และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 31 วัน เท่ากับงวดเดียวกันของปี ก่อน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้
การค้าโดยเฉลีย่ 24 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 13 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(4) ด้านการลงทุนในธุรกิจถ่านหินซึง่ อยู่ในช่วงขาลงตามวิกฤติทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินทีต่ กตํ่า
บริษทั ฯ จึงได้ทบทวนแผนการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่โดยได้ชะลอการลงทุนเพิม่ เติมเพื่อ
รอจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีปริม าณสํารองถ่ านหินคงเหลือสําหรับ
สัม ปทานเหมือ งถ่ า นหิน ทัง้ สองแหล่ ง ในประเทศอิน โดนี เ ซีย ซึ่ง จะสามารถผลิต ถ่ า นหิน ออกจํา หน่ า ยได้อีก
หลายสิบปี จึงไม่น่ามีปญั หาแต่อย่างใด
(5) ด้า นการลงทุ น ในธุ ร กิจ เอทานอลในปี 2557 ได้ดํ า เนิ น การก่ อ สร้า งบ่ อ ก๊ า ซชีว ภาพบ่ อ ที่ 4
เสร็จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ในไตรมาสที่ 2/2557 โดยจะนํ า ก๊ า ซชีว ภาพไปใช้ผ ลิต เอทานอลและใช้ใ นโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท เริม่ จ่ายกระแสไฟฟ้าในเฟสแรกขนาด
1 เมกกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3/2557 และเฟสที่ 2 ขนาด 2 เมกกะวัตต์ในเดือนตุลาคม 2557 โดยนํากระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลซึง่ จะทําให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดตํ่าลง ส่วนโครงการก่อสร้างถัง
เก็บกากนํ้าตาลเพิม่ ขึน้ อีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท
ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2557 ทําให้เพิม่ ขีดความสามารถในการเก็บสต๊อกกากนํ้าตาลจาก 40,000
ตันเป็ น 60,000 ตัน เพื่อรองรับปริมาณกากนํ้าตาลทีต่ ้องใช้ผลิตเอทานอลให้มคี วามคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่วย
บริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากการ
ดําเนินงาน (CASH GENERATION) และจากการเพิม่ ทุนเพื่อจําหน่ ายให้ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
นอกจากนี้ยงั อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนผลิตนํ้าเชื่อม (HIGH-TEST MOLASSES) เพื่อใช้
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลแทนกากนํ้ าตาลเพื่อสร้างความมันคงทางวั
่
ตถุดบิ ซึ่งจะทําให้สามารถบริหาร
ต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ดยี งิ่ ขึน้ และมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ ่ําลงในอนาคต
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ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
ดังนี้
(1) ไทยอะโกรจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ํากว่า 1.10 เท่า ในปี 2557 และ
ไม่ต่าํ กว่า 1.50 เท่าในปี ต่อๆ ไป จนกว่าสัญญากูย้ มื เงินจะสิน้ สุดลง ซึง่ ไทยอะโกรสามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ
DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูย้ มื เงินโดยไม่มปี ญั หาผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”)
ในไทยอะโกรไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากูย้ มื เงิน ซึง่ ลานนายังไม่มนี โยบาย
จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ในไทยอะโกรให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
(3) ไทยอะโกรจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารผูใ้ ห้กกู้ ่อน จึงจะสามารถ
ก่อหนี้เ พิ่มได้โดยไทยอะโกรมีวงเงินสินเชื่อ ในปจั จุ บนั เพียงพอต่ อการใช้เป็ นเงินทุ นหมุน เวียนในกิจ การแล้ว
นอกจากนี้ไทยอะโกรได้รบั การอนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขายหุน้
สามั ญ ต่ อ ประชาชนทั ว่ ไปและได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว ตั ้ง แต่
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยทําให้ไทยอะโกรสามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นได้เพิม่ ขึ้นและมี
โครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ ในอนาคต
(4) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดเงื่อนไขว่าไทยอะโกรจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงลานนา
ได้หากไทยอะโกรไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงินเช่น การดํารงอัตราส่วน D/E และ
DSCR การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในไทยอะโกร เป็ นต้น ซึ่งที่ผ่านมาไทยอะโกรยังไม่เคยมีปญั หา
ผิดสัญญาที่ทําไว้ธนาคารผู้ให้กู้แต่ อย่ างใด โดยได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็ นอย่างดี
มาโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในอนาคต
คาดว่าราคาถ่านหินในไตรมาสที่ 4/2557 จะยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมี
อุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการ
จําหน่ายถ่านหินให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินทีล่ ดตํ่าลงในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการลงทุนในแหล่ง
สัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ โดยได้ชะลอการลงทุนเพื่อรอจังหวะทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเข้าไปลงทุนใหม่ ส่วนธุรกิจ
เอทานอลคาดว่าจะสามารถจําหน่ ายเอทานอลในปี 2557 ได้ในราคาที่สูงกว่าปี 2556 ที่ผ่านมาแต่กากนํ้ าตาล
ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษทั ฯ ยังสามารถทํากําไร
ทัง้ สองธุรกิจ ได้อย่างต่ อเนื่องในปี 2557 โดยใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ างๆ เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้บริษัทฯ
จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึน้ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดําเนินงานในปี 2557
อยู่ในเกณฑ์ทด่ี แี ละสามารถจ่ายเงินปนั ผลตามนโยบายทีก่ าํ หนดอย่างต่อเนื่อง
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