บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 1/2556)

รายได้
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

ไตรมาสที่ 1/2556
ล้านบาท
%

2,452.37
406.39
10.16
2,868.92

ไตรมาสที่ 1/2555
ล้านบาท
%

85.48 2,382.85
14.17 287.77
0.35
61.32
100.00 2,731.94

87.22
10.53
2.25
100.00

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

69.52
118.62
(51.16)
136.98

2.92
41.22
(83.43)
5.01

รายได้ : บริษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2556 รวมทัง้ สิน้ 2,868.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
136.98 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.01 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2556 รวมทัง้ สิน้ 2,452.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.48
ของยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 69.52 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.92 เนื่องจากปริมาณ
การขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.52 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 32.52
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2556 รวมทัง้ สิน้ 406.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.17
ของยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 118.62 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.22 เนื่องจากปริมาณ
การขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.30 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.28
(3) มีรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 1/2556 รวมทัง้ สิน้ 10.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.35 ของยอดรายได้
รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 51.16 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 83.43 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเลิก
กิจการจึงไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขาย
ค่าใช้จ่ายการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2556
%
ล้านบาท
ยอดขาย

1,539.11
614.20
88.83
333.94
19.85
13.15

ไตรมาสที่ 1/2555
%
ล้านบาท
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
ล้านบาท
ยอดขาย

62.76 1,496.34
25.05 458.73
3.62 164.27

62.80
19.25
6.89

42.77
155.47
(75.44)

2.86
33.89
(45.92)

82.17
4.88
3.24

68.58
4.45
2.77

136.59
7.05
5.18

69.21
55.08
64.99

197.35
12.80
7.97

ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
122.80 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.79 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 42.77 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.86 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.52 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลง
ร้อยละ 32.56
(2) ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 155.47 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.89 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมาสที่ 1/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 75.44 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 45.92 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่าใช้จา่ ยธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
148.82 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 68.23 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 136.59 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 69.21 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.30 และต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.12 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 45.58
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.05 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 55.08 ตามปริมาณการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 1/2556 เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 5.18 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 64.99 เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูใ้ นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 เพิม่ ขึน้
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 1/2556
รายได้จากการขาย

หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 1/2555
รายได้จากการขาย

หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น

2,452.37
1,539.11
913.26

100.00
62.76
37.24

406.39
333.94
72.45

100.00
82.17
17.83

2,858.76
1,873.05
985.71

100.00
65.52
34.48

2,382.85
1,496.34
886.51

100.00
62.80
37.20

287.77
197.35
90.42

100.00
68.58
31.42

2,670.62
1,693.69
976.93

100.00
63.42
36.58

กําไรขัน้ ต้ น : บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 985.71 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 34.48 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 976.93
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 36.58 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอัตรากําไรขัน้ ต้นลดลง
เล็กน้อยเนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2556 ร้อยละ 37.24 ของรายได้จากการขาย ซึง่
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขันต้
้ นร้อยละ 37.20 ของรายได้จากการขาย
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(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2556 ร้อยละ 17.83 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.42 เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุน
ส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ไตรมาสที่ 1/2556
ล้านบาท
%

134.54 75.59
30.67 17.23
12.77
7.18
177.98 100.00
0.51

ไตรมาสที่ 1/2555
ล้านบาท
%

153.95 56.63
53.14 19.55
64.74 23.82
271.83 100.00
0.78

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

(19.41)
(22.47)
(51.97)
(93.85)
(0.27)

(12.61)
(42.28)
(80.27)
(34.53)
(34.53)

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ : บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 177.98 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.51
บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรสุทธิ 271.83 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุ้นละ 0.78
บาท) แล้วบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิลดลง 93.85 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.27 บาท) หรือลดลงร้อยละ
34.53 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 134.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.59
ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 19.41 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.61 เนื่องจากราคาขายถ่าน
หินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 30.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.23
ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 22.47 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 42.28 เนื่องจากวัตถุดิบ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 12.77 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 7.18 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 51.97 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 80.27 เนื่องจาก
ไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่า
เสื่อมสิน้ ) ในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 423.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี EBITDA
จํานวน 609.48 ล้านบาทแล้วลดลง 185.68 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.47
(2) บริษทั ฯ มี EBITDA MARGIN ในไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็ นร้อยละ 14.77 ของรายได้รวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี EBITDA MARGIN ร้อยละ 22.31 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ 7.54
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ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็ นร้อยละ 9.19
ของรายได้รวม เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 14.58 ของรายได้รวมแล้วลดลง
ร้อยละ 37.01
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสที่ 1/2556 คิด
เป็ นร้อยละ 4.77 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.02 แล้วลดลง
ร้อยละ 40.48
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2556 คิดเป็ นร้อยละ 3.45 และ
10.42 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่มีอ ัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วมและอัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ถ าวรร้อ ยละ 5.54 และ 15.23 แล้ว ลดลงร้อ ยละ 37.74 และ 31.62 ตามลํา ดับ โดยมี
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 0.38 เท่า ซึง่ เท่ากับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556 ธันวาคม 2555
7,647.89
7,631.92
2,943.09
3,074.30
4,704.80
4,557.62
10.82
10.48

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

15.97
(131.21)
147.18
0.34

0.21
(4.27)
3.23
3.24

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 15.97 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย 0.21 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 1.47 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.04 เนื่องจาก
(ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 194.56 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.22
(ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 7.55 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.87 (ค) มีสนิ ค้า
คงเหลือเพิม่ ขึ้นจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 78.16 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.56 เนื่องจากมีสต๊ อกถ่านหินที่
เตรียมไว้จดั ส่งให้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 122.48 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.32
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 17.44 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.47
เนื่องจากมีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 131.21 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 4.27 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืนลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 25.28 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ
3.37
(2) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาวลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 71.00 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 5.76 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวของบริษทั ย่อย
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(3) หนี้สนิ อื่นนอกจาก (1) และ (2) ลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 34.93 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
3.20 ซึง่ ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่ายลดลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน
147.18 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.23 ทําให้มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 10.48 บาท เป็ นหุน้ ละ 10.82
บาท เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 177.98 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกําไรสะสมและผลแตกต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินลดลง 58.41 ล้านบาทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 27.61 ล้านบาท

กระแสเงิ นสด

หน่ วย : ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1/2556
72.30
(120.22)
(128.96)
(28.68)
(205.56)
1,152.59
947.03

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

ไตรมาสที่ 1/2555
20.07
(137.34)
(142.91)
(19.73)
(279.91)
1,212.39
932.48

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัท ฯ มีเ งิน สดสุท ธิจ ากกิจ กรรมดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ 1/2556 จํา นวน 72.30 ล้า นบาท
ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจํานวน 351.29 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่
กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 103.11 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 156.58 ล้านบาท
เนื่องจากมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง 80.99 ล้านบาทเนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื ลดลง และ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 3.22 ล้านบาทแต่มดี อกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ 147.75 ล้าน
บาท
(2) บริษัท ฯ มีเ งิน สดสุ ท ธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในไตรมาสที่ 1/2556 จํา นวน 120.22 ล้า นบาท
ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 62.20 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของ
บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 15.82 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 42.20
ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 128.96 ล้านบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลงสุทธิ 71.00 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 26.20 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ส่วนน้อยลดลง 31.76 ล้านบาท

สภาพคล่อง
(1) บริษัท ฯ มีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ว
(QUICK RATIO) ในไตรมาสที่ 1/2556 เท่ากับ 1.80 และ 1.03 เท่าตามลําดับ ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงิน
สินเชือ่ เพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

-5-

(2) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในไตรมาสที่ 1/2556 จํานวน 20 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
16 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 10 วันและมีระยะเวลา
หมุนเวียนสินค้าโดยเฉลีย่ 26 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดย
เฉลีย่ 33 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 10 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชําระหนี้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ใน
ไตรมาสที่ 1/2556 เท่ากับ 0.63 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื
เงินเพิม่ เติมได้อกี โดยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมาสที่
1/2556 เท่ากับ 32.23 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด

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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