บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 3/2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555)

รายได้

ปี 2555
ล้านบาท
%

ปี 2554
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

2,605.69
373.90
6.68
2,986.27

87.26 3,104.78
12.52 328.29
0.22
50.96
100.00 3,484.03

89.11 (499.09)
9.42
45.61
1.47 (44.28)
100.00 (497.76)

(16.07)
13.89
(86.89)
(14.29)

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

8,469.10
1,080.51
77.46
9,627.07

87.97 8,497.34
11.22 843.13
0.81 129.70
100.00 9,470.17

89.73
8.90
1.37
100.00

(0.33)
28.15
(40.28)
1.66

(28.24)
237.38
(52.24)
156.90

รายได้
(1) บริษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2555 รวมทัง้ สิน้ 2,986.27 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
497.76 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.29 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2555 รวมทัง้ สิ้น 2,605.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
87.26 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 499.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.07 เนื่องจาก
ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 28.25 แม้วา่ ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.97
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2555 รวมทัง้ สิ้น 373.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12.52 ของยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 45.61 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.89 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 58.36 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 14.02
(1.3) มีรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 3/2555 รวมทัง้ สิน้ 6.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.22 ของยอดรายได้
รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 44.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 86.89 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเลิก
กิจการจึงไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือในไตรมาสนี้
(2) บริษัทฯ มีรายได้ใ นช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2555 รวมทัง้ สิ้น 9,627.07 ล้า นบาท เพิม่ ขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 156.90 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.66 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 8,469.10 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อ ยละ 87.97 ของยอดรายได้ร วม ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 28.24 ล้า นบาทหรือ ลดลงร้อ ยละ 0.33
เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.00 แม้ว่าปริมาณการขายถ่านหิน
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 18.65

(2.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 1,080.51 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 11.22 ของยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 237.38 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ
28.15 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 57.16 แต่ราคาขายเอทานอล
โดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 14.02
(2.3) มีรายได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 77.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของ
ยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 52.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 40.28 ตามที่ช้แี จงใน (1.3)
ข้างต้นแล้ว

ค่าใช้จ่าย
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขาย
ค่าใช้จ่ายการเงิน
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน

ปี 2555
ล้านบาท

1,706.70
644.43
0.24
79.62
316.04
15.43
15.07

5,364.74
1,783.52
0.42
447.15
822.51
36.68
39.00

ปี 2554

%
ยอดขาย

ล้านบาท

66.50 1,805.17
24.73 650.05
0.01
0.85
3.06 229.54
84.53
4.13
4.03

329.85
13.64
8.29

%
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
ล้านบาท
ยอดขาย

58.14 (98.47)
20.94
(5.62)
0.03
(0.61)
7.39 (149.92)
(13.81)
1.79
6.78

(4.19)
13.12
81.79

63.34 4,673.92
21.06 1,773.27
0.00
1.63
5.28 707.53

55.00 690.82
20.87
10.25
0.02
(1.21)
8.33 (260.38)

14.78
0.58
(74.23)
(36.80)

76.12
3.39
3.61

96.74
4.63
2.29

0.84
(6.02)
102.18

815.67
39.03
19.29

100.48
4.15
2.53

(5.45)
(0.86)
(71.76)
(65.31)

6.84
(2.35)
19.71

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) ค่า ใช้จ่ายธุร กิจถ่ านหินในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดีย วกันของปี ก่อ น 254.62 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.48 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 98.47 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.45 เนื่องจากต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ 19.17
(1.2) ค่ า ใช้จ่ า ยขายและบริห ารในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 5.62
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.86
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.61 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 71.76 เนื่องจากไม่มกี ารกูเ้ งินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน
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(1.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 149.92 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 65.31 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 439.48
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.14 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 690.82
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.78 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.65 แม้วา่ ต้นทุนขายโดยเฉลีย่
ต่อตันลดลงร้อยละ 3.26 ก็ตาม
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
10.25 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.58
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน 1.21
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 74.23 เนื่องจากไม่มกี ารกูเ้ งินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน
(2.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 260.38
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.80 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.24 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 1.49 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 13.81 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4.19 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.36 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อ
ลิตรตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 21.83 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคา
ตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 22.58
(1.2) ค่า ใช้จ่า ยขายและบริห ารในไตรมาสที่ 3/2555 เพิม่ ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 1.79
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.12
(1.3) ค่าใช้จา่ ยการเงินในไตรมาสที่ 3/2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.78 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.79 เนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ทีเ่ ปิ ด
ดําเนินการแล้วเพิม่ ขึน้
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 24.20
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.77 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.84
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.84 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 57.16 แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดย
เฉลีย่ ต่อลิตรตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 29.88 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ม ี
ราคาตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 37.58
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
2.35 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.02
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 19.71
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 102.18 เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงใน (1.3) ข้างต้นแล้ว
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2554
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2554
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

2,605.69
1,706.70
898.99

100.00
65.50
34.50

373.90
316.04
57.86

100.00 2,979.59
84.53 2,022.74
15.47 956.85

100.00
67.89
32.11

3,104.78
1,805.17
1,299.60

100.00
58.14
41.86

328.29
329.85
(1.56)

100.00 3,433.07
100.48 2,135.02
(0.48) 1,298.05

100.00
62.19
37.81

8,469.10
5,364.74
3,104.36

100.00 1,080.51
63.34 822.51
36.66 258.00

100.00 9,549.61
76.12 6,187.25
23.88 3,362.36

100.00
64.79
35.21

8,497.34
4,673.92
3,823.42

100.00
55.00
45.00

100.00 9,340.47
96.74 5,489.59
3.26 3,850.88

100.00
58.77
41.23

843.13
815.67
27.46

กําไรขัน้ ต้น
(1) บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 3/2555 โดยรวม 956.85 ล้านบาท คิดเป็ น อัต รากํา ไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 32.11 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรขัน้ ต้นโดยรวม 1,298.05
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้อยละ 37.81 ของรายได้จากการขาย บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลงเนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2555 ร้อยละ 34.50 ของรายได้จากการ
ขาย ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 41.86 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคา
ขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2555 ร้อยละ 15.47 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งเพิม่ ขึน้ มากจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลง
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 โดยรวม 3,362.36 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 35.21 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นโดยรวม
3,850.88 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 41.23 ของรายได้จากการขาย บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลง
เนื่องจาก
(2.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ร้อยละ 36.66 ของรายได้
จากการขาย ซึ่ง ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่ม ีอ ัต รากํา ไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 45.00 ของรายได้จากการขาย
เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(2.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ร้อยละ 23.88 ของ
รายได้จากการขาย ซึ่งเพิม่ ขึ้นมากจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ัตรากําไรขัน้ ต้นเพียงร้อยละ 3.26 เนื่องจาก
วัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

กําไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ปี 2555
ล้านบาท
%

ปี 2554
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

125.41 79.15
20.62 13.01
12.42
7.84
158.45 100.00
0.45

231.66 86.90 (106.25)
(17.81) (6.68)
38.43
52.72 19.78 (40.30)
266.57 100.00 (108.12)
0.76
(0.31)

(45.86)
215.78
(76.44)
(40.56)
(40.56)

546.18 70.48
137.92 17.80
90.83 11.72
774.93 100.00
2.21

748.36 87.18 (202.18)
(23.51) (2.74) 161.43
133.56 15.56 (42.73)
858.41 100.00 (83.48)
2.45
(0.24)

(27.02)
686.64
(31.99)
(9.72)
(9.72)

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 3/2555 จํานวน 158.45 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.45
บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรสุทธิ 266.57 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุ้นละ 0.76
บาท) แล้วมีกําไรสุทธิลดลง 108.12 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.31 บาท) หรือลดลงร้อยละ 40.56
เนื่องจาก
(1.1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2555 จํานวน 125.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
79.15 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 106.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 45.86 เนื่องจากราคา
ขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2555 จํานวน 20.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
13.01 ของกําไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 38.43 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 215.78 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ และต้นทุนขายเอทานอลลดลงเพราะวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ม ี
ราคาลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 3/2555 จํานวน 12.42 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 7.84 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 40.30 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 76.44
เนื่องจากไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 774.93 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้
ละ 2.21 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรสุทธิ 858.41 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ
2.45 บาท) แล้วมีกําไรสุทธิลดลง 83.48 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.24 บาท) หรือลดลงร้อยละ 9.72
เนื่องจาก
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(2.1) มีกํ า ไรสุ ท ธิจ ากธุ ร กิจถ่ า นหิน ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2555 จํานวน 546.18 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 70.48 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 202.18 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.02
เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 137.92 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.80 ของกําไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 161.43 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
686.64 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ และต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยต่อตันลดลงเพราะวัตถุดบิ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 90.83
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.72 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 42.73 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 31.99

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่า
เสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 1,801.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี
EBITDA จํานวน 2,342.97 ล้านบาท ลดลง 541.18 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ มี EBITDA MARGIN ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 18.72 ของรายได้รวม
เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี EBITDA MARGIN ร้อยละ 24.74 ของรายได้รวมลดลงร้อยละ 24.35

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ
11.91 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 15.24 ของรายได้รวม
ลดลงร้อยละ 21.89
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2555 ร้อยละ 22.37 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 28.76 ลดลง
ร้อยละ 22.22
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ร้อยละ 15.64
และ 44.67 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 21.16 และ 59.02 ลดลงร้อยละ 26.11 และ 24.32 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.31 เท่า ซึง่ ตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนเล็กน้อยทีม่ อี ตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
1.39 เท่า

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2555 ธันวาคม 2554
7,445.84
7,217.57
2,878.18
3,138.87
4,567.66
4,078.70
10.45
9.35

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท
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เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

228.27
(260.69)
488.96
1.10

3.16
(8.31)
11.99
11.81

สิ นทรัพย์

: บริษท
ั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เพิม่ ขึ้นจากวันสิ้นปี 2554 จํานวน 228.27

ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.16 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพ ย์ห มุนเวีย นเพิม่ ขึ้นจากวันสิ้น ปี 2554 จํา นวน 119.83 ล้า นบาทหรือ เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 3.26
เนื่องจาก
(1.1) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 355.48 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 29.32
(1.2) มีลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่ืนลดลงจากวันสิ้น ปี 2554 จํานวน 225.05 ล้านบาทหรือ ลดลง
ร้อยละ 18.79
(1.3) มีส ิน ค้า คงเหลือ เพิ่ม ขึ้น จากวัน สิ้น ปี 2554 จํา นวน 454.83 ล้า นบาทหรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ
167.37 เนื่องจากสต๊อกถ่านหินเพิม่ ขึน้
(1.4) มีส ินทรัพย์หมุนเวีย นอื่น เพิม่ ขึ้นจากวัน สิ้นปี 2554 จํานวน 245.53 ล้า นบาทหรือ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 23.54 เนื่องจากมีภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืนและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 108.44 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.10 ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จา่ ยพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 260.69 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 8.31 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 279.43 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74
(2) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน
200 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.67
(3) หนี้สนิ อื่นนอกจาก (1) และ (2) ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 181.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
13.96 ซึง่ ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่ายลดลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เพิม่ ขึ้นจากวันสิ้นปี 2554
จํานวน 488.96 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.99 ทําให้มลู ค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 9.35 บาท เป็ นหุน้ ละ
10.45 บาท เนื่องจากมีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 774.93 ล้านบาท มีเงินปนั ผลจ่าย 350.00 ล้านบาท มีรายการปรับปรุง
กําไรสะสมและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ 78.62 ล้านบาทและมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้
102.65 ล้านบาท

กระแสเงินสด

งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)

(หน่ วย : ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ปี 2555
783.20
(444.02)
(818.83)
(25.83)
(505.48)
1,212.39
706.91
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ปี 2554
1,073.98
(470.44)
(232.52)
35.97
406.99
829.22
1,236.21

กระแสเงิ นสด



บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 783.20
ล้านบาท ประกอบด้วย (1) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 1,593.57 ล้านบาท (2) รายการทีไ่ ม่
กระทบเงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ จํานวน 213.43 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับ
เหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (3) สิน ทรัพ ย์จ ากการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น 377.43 ล้า นบาท
เนื่องจากมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ (4) หนี้สนิ จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 329.26 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ และ (5) มีดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 10.07 ล้านบาท แต่มดี อกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ 985.70
ล้านบาท



บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2555 จํานวน 444.02
ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ เพิม่ ขึ้น 201.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นโครงการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ของบริษทั ย่อย (2) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 87.78 ล้านบาท และ (3) มีเงินฝากธนาคารและอื่นๆ ลดลงสุทธิ 154.98 ล้านบาท



บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 818.83
ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ลดลงสุทธิ 200 ล้านบาท มีการจ่ายเงิน ปนั ผล 601.99 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 16.84 ล้านบาท

สภาพคล่อง
(1) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 1.76 และ 0.84 เท่าตามลําดับ ซึ่งบริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงิน
สินเชือ่ เพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
(2) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 จํานวน 31 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 5 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลีย่ 30 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1 วันและมีระยะเวลา
หมุนเวียนสินค้าโดยเฉลีย่ 22 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดย
เฉลีย่ 21 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชําระหนี้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เท่ากับ 0.63 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื เงิน
เพิม่ เติมได้อกี โดยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2555 เท่ากับ 41.13 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด
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