บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําปี 2555)

รายได้
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

ปี 2555
ล้านบาท
%

12,010.26
1,349.86
89.17
13,449.29

ปี 2554
ล้านบาท
%

89.30 11,899.14
10.04 1,098.21
0.66
159.40
100.00 13,156.75

90.44
8.35
1.21
100.00

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

111.12
251.65
(70.23)
292.54

0.93
22.91
(44.06)
2.22

รายได้ : บริษทั ฯ มีรายได้ในปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 13,449.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 292.54 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.22 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 12,010.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.30 ของ
ยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 111.12 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.93 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหิน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.38 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 21.38
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 1,349.86 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.04 ของ
ยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.91 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.98 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 10.94
(3) มีรายได้อ่นื ในปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 89.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.66 ของยอดรายได้รวม ลดลง
จากปี ก่อน 70.23 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 44.06 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการจึงไม่มรี ายได้จากการ
ให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย

ปี 2555
ล้านบาท

ปี 2554

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
ล้านบาท
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล

7,556.05
2,749.11
0.42
604.07

62.91 6,783.72
22.89 2,533.31
0.00
1.02
5.03 948.16

57.01 772.33
21.29 215.80
0.01
(0.60)
7.97 (344.09)

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขาย
ค่าใช้จ่ายการเงิน

1,070.41
61.23
53.73

79.30 1,061.82
4.54
51.31
3.98
28.58

96.69
4.67
2.60

8.59
9.92
25.15

11.39
8.52
(58.82)
(36.29)
0.81
19.33
88.00

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 643.44 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.27 เนื่องจาก
(1) ต้น ทุ น ขายถ่ า นหิน ในปี 2555 เพิม่ ขึ้น จากปี ก่ อ น 772.33 ล้า นบาทหรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 11.39
เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.38 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ 13.24
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 215.80 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.52
ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2555 ลดลงจากปี ก่อน 0.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 58.82 เนื่องจากไม่ม ี
การกูเ้ งินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน
(4) ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลในปี 2555 ลดลงจากปี ก่ อ น 344.09 ล้า นบาทหรือ ลดลงร้อ ยละ 36.29
เนื่องจากกําไรสุทธิและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่าใช้จา่ ยธุรกิจเอทานอลในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 43.66 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.82 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 8.59 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.81 เนื่องจาก
ปริมาณขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.98 แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรลดลงร้อยละ 25.35 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 44.82
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 9.92 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.33
ตามปริมาณการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 25.15 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 88.00 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ เงินกูใ้ นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เพิม่ ขึน้
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

ปี 2555
รายได้จากการขาย

หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ปี 2554
รายได้จากการขาย

หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น

12,010.26
7,556.05
4,454.21

100.00 1,349.86
62.61 1,070.41
37.09 279.45

100.00 13,360.12
79.30 8,626.46
20.70 4,733.66

100.00
64.57
35.43

11,899.14
6,783.72
5,115.42

100.00 1,098.21
57.01 1,061.82
42.99
36.39

100.00 12,997.35
96.69 7,845.54
3.31 5,151.81

100.00
60.36
39.64

กําไรขัน้ ต้น : บริษทั ฯ มีกาํ ไรขัน้ ต้นในปี 2555 จํานวน 4,733.66 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 35.43
ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 5,151.81 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขันต้
้ นร้อยละ 39.64 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลงเนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 ร้อยละ 37.09 ของรายได้จากการขาย ซึง่ ลดลงจาก
ปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 42.99 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลง
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 ร้อยละ 20.70 ของรายได้จากการขาย ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 3.31 เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลงตามที่
ชีแ้ จงข้างต้นแล้ว

กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ปี 2555
ล้านบาท
%

ปี 2554
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

683.74 74.66 911.20 87.33 (227.46)
124.36 13.58 (33.10) (3.17) 157.46
107.70 11.76 165.30 15.84 (57.60)
915.80 100.00 1,043.40 100.00 (127.60)
2.62
2.98
(0.36)

(24.96)
475.71
(34.85)
(12.23)
(12.23)

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ : บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ ในปี 2555 จํานวน 915.80 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหนุ้ ละ 2.62 บาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรสุทธิ 1,043.40 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหนุ้ ละ 2.98 บาท) แล้วบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ
ลดลง 127.60 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.36 บาท) หรือลดลงร้อยละ 12.23 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2555 จํานวน 683.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74.66 ของกําไร
สุทธิรวม ลดลงจากปีก่อน 227.46 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.96 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลง
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2555 จํานวน 124.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.58 ของกําไร
สุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 157.46 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 475.71 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้
และต้นทุนขายเอทานอลลดลงเพราะวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(3) มีส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรจากบริษัท ร่ ว มและรายได้ อ่ืน ในปี 2555 จํ า นวน 107.70 ล้า นบาท คิด เป็ น
ร้อยละ 11.76 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากปี ก่อน 57.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.85 เนื่องจากไม่มรี ายได้จาก
การให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่า
เสือ่ มสิน้ ) ในปี 2555 จํานวน 2,273.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ ี EBITDA จํานวน 2,991.44 ล้านบาท
แล้วลดลง 718.20 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.01
(2) บริษทั ฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 16.90 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนทีม่ ี EBITDA MARGIN ร้อยละ 22.74 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ 25.66

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 10.21 ของรายได้
รวม เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 13.34 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ 23.47
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ
26.61 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 35.40 แล้วลดลงร้อยละ 24.84
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(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 18.58 และ 53.64 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ อี ตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ
26.79 และ 70.84 แล้วลดลงร้อยละ 30.65 และ 24.28 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.82
เท่า ซึง่ ตํ่ากว่าปี ก่อนทีม่ อี ตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 2.01 เท่า

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2554
7,560.31
7,217.57
3,074.29
3,138.87
4,486.02
4,078.70
10.32
9.35

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

342.74
(64.58)
407.32
0.98

4.75
(2.06)
9.99
10.46

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 342.74 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.75 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 228.61 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.14
เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 379.20 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 31.28 (ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 332.09 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
27.72 (ค) มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 230.57 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 84.85 เนื่องจาก
สต๊อกถ่านหินเพิม่ ขึน้ และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 49.07 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 4.70
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 114.13 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.27
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จา่ ยพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันสิน้ ปี 2555 ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 64.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
2.06 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 373.55 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
98.93
(2) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูร้ ะยะยาวลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 230.00 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 15.72
(3) หนี้สนิ อื่นนอกจาก (1) และ (2) ลดลงจากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 208.13 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
16.03 ซึง่ ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่ายลดลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันสิน้ ปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2554 จํานวน 407.32
ล้านบาทหรือ เพิม่ ขึ้นร้อ ยละ 9.99 ทําให้มูล ค่า หุ้นตามบัญ ชีเพิม่ ขึ้นจากหุ้น ละ 9.35 บาท เป็ น หุ้นละ 10.32 บาท
เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 915.80 ล้านบาท มีเงินปนั ผลจ่าย 525.00 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกําไรสะสมและผล
แตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ 48.51 ล้านบาทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 65.03 ล้านบาท
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กระแสเงินสด

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2555
1,927.01
(803.10)
(1,146.98)
(36.73)
(59.80)
1,212.39
1,152.59

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

ปี 2554
1,740.25
(636.47)
(771.13)
50.52
383.17
829.22
1,212.39

กระแสเงิ นสด
(1) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2555 จํานวน 1,927.01 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจํานวน 1,976.88 ล้านบาท (ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด
เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเซียจํานวน 427.10 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง 366.09 ล้านบาทเนื่องจากมีลูกหนี้
การค้าลดลงและลูกหนี้อ่นื ลดลง (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 399.74 ล้านบาทเนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ และ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 15.39 ล้านบาทแต่มดี อกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ 1,258.19
ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 จํานวน 803.10 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก)
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 241.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล
สายการผลิตที่ 2 ของบริษทั ย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
เพิม่ ขึน้ 123.68 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ ลดลงสุทธิ 438.30 ล้านบาท
(3) บริ ษั ท ฯ มี เ งิน สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิจ กรรมจัด หาเงิน ในปี 2555 จํ า นวน 1,146.98 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลงสุทธิ 230.00 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 777.00 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผู้
ถือหุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 139.98 ล้านบาท

สภาพคล่อง
(1) บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(QUICK RATIO) ในปี 2555 เท่ากับ 1.74 และ 1.08 เท่าตามลําดับ ซึ่งบริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อ
เพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
(2) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี 2555 จํานวน 22 วัน ลดลงจากปี ก่อน 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรียก
เก็บหนี้โดยเฉลีย่ 28 วัน ลดลงจากปี ก่อน 1 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลีย่ 16 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
3 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลีย่ 22 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชําระหนี้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ในปี
2555 เท่ากับ 0.69 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
ได้อกี โดยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2555 เท่ากับ 41.98
เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด
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แนวโน้ มในอนาคต
คาดว่าราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จะเคลือ่ นไหวอยู่ในระดับตํ่าต่อเนื่องจากช่วง 6 เดือน
หลังของปี 2555 คาดว่าราคาถ่ านหินน่ าจะค่อ ยๆ ปรับตัวเพิม่ สูงขึ้นในช่วง 6 เดือ นหลังของปี 2556 ตามภาวะ
เศรษฐกิจของโลกทีค่ าดว่าจะค่อยๆ ฟื้ นตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปญั หา
ผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
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