บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 2/2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556)

รายได้

ปี 2556
ล้านบาท
%

ปี 2555
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิ ถนุ ายน)
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

2,437.73
403.87
7.39
2,848.99

85.56 3,480.56
14.18 418.84
0.26
13.83
100.00 3,913.23

88.94 (1,042.83)
10.70
(14.97)
0.36
(6.44)
100.00 (1,064.24)

(29.96)
(3.57)
(46.57)
(27.20)

งวด 6 เดือน (มกราคม - มิถนุ ายน)
รายได้จากถ่านหิน
รายได้จากเอทานอล
รายได้อน่ื
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

4,890.10
810.27
17.54
5,717.91

85.52 5,863.41
14.17 706.61
0.31
72.56
100.00 6,642.58

88.27
10.64
1.09
100.00

(16.60)
14.67
(75.83)
(13.92)

(973.31)
103.66
(55.02)
(924.67)

รายได้
(1) บริษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 2/2555 รวมทัง้ สิ้น 2,848.99 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 1,064.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.20 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2556 รวมทัง้ สิน้ 2,437.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
85.56 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,042.83 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 29.96 เนื่องจาก
ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 30.16 แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.29
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2556 รวมทัง้ สิน้ 403.87 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
14.18 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 14.97 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ 3.57 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 17.48 แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.68
(1.3) มีรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 2/2556 รวมทัง้ สิน้ 7.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.26 ของยอด
รายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.44 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 46.57 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
เลิกกิจการจึงไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือ
(2) บริษทั ฯ มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 5,717.91 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 924.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.92 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 4,890.10 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อ ยละ 85.52 ของยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 973.31 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
16.60 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 31.22 แม้ปริมาณการขายถ่าน
หินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 21.26
(2.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในช่วง 6 เดือ นแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 810.27 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 14.17 ของยอดรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 103.66 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
14.67 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 0.09 และราคาขาย
เอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.59

(2.3) มีรายได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 17.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.31
ของยอดรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 55.02 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 75.83 ตามทีช่ แ้ี จงใน (1.3)
ข้างต้นแล้ว

ค่าใช้จ่าย
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิ ถนุ ายน)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
งวด 6 เดือน (มกราคม - มิถนุ ายน)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน

ปี 2556
ล้านบาท

1,458.49
668.42
0.15
93.97
340.56
20.20
15.03

2,997.62
1,282.58
0.16
182.80
674.49
40.06
28.18

ปี 2555

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
ล้านบาท
ยอดขาย

59.83 2,161.71
27.42 684.79
0.01
0.10
3.85 212.76

62.11 (703.22)
19.67 (16.37)
0.00
0.05
6.11 (118.79)

(32.53)
(2.39)
50.00
(55.83)

84.32
5.00
3.72

73.80
2.02
3.81

31.45
11.73
(0.93)

10.17
138.49
(5.83)

61.30 3,658.04
26.23 1,140.87
0.00
0.18
3.74 377.01

62.39 (660.42)
19.46 141.71
0.00
(0.02)
6.43 (194.21)

(18.05)
12.42
(11.11)
(51.51)

83.24
4.94
3.48

71.68
3.01
3.39

309.11
8.47
15.96

506.47
21.25
23.93

168.02
18.81
4.25

33.17
88.52
17.76

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) ค่าใช้จา่ ยธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 838.33 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 27.40 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 703.22 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 32.53 เนื่องจากแม้ปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.29 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตัน
ลดลงร้อยละ 32.72
(1.2) ค่ า ใช้จ่ า ยขายและบริห ารในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 16.37
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.39 ตามรายได้จากการขายถ่านหินทีล่ ดลง
(1.3) ค่าใช้จา่ ยการเงินในไตรมาสที่ 2/2556 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.05 ล้านบาท
(1.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 118.79 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 55.83 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
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(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 712.94
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.77 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 660.42
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 18.05 เนื่องจากแม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.26 แต่ต้นทุนขายถ่านหิน
โดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ 32.42
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
141.71 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.42 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 6 เดือ นแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน 0.02
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.11 เนื่องจากไม่มกี ารกูเ้ งินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน
(2.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 194.21
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 51.51 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 42.25 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.67 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 31.45 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.17 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.03 และราคาวัตถุดบิ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 57.21
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในไตรมาสที่ 2/2556 เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 11.73
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 138.49 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ทีห่ ยุดการผลิต
ชัวคราวเพื
่
อ่ ซ่อมบํารุง
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.93 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.83 เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูล้ ดลง
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 191.08
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.64 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายเอทานอลในในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
168.02 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.17 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.47 และ
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 51.07
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึ้นจากงวดเดีย วกันของ
ปี ก่อน 18.81 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 88.52 เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ทีห่ ยุด
การผลิตชัวคราวเพื
่
อ่ ซ่อมบํารุง
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.25
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.76 เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิ ถนุ ายน)
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 6 เดือน (มกราคม - มิถนุ ายน)
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

2,437.73
1,458.49
979.24

100.00
59.83
40.17

403.87
340.56
63.31

100.00 2,841.60
84.32 1,799.05
15.68 1,042.55

100.00
63.31
36.69

3,480.56
2,161.71
1,318.85

100.00
62.11
37.89

418.84
309.11
109.73

100.00 3,899.40
73.80 2,470.82
26.20 1,428.58

100.00
63.36
36.64

4,890.10
2,997.62
1,892.48

100.00
61.30
38.70

810.27
674.49
135.78

100.00 5,700.37
83.24 3,672.11
16.76 2,028.26

100.00
64.42
35.58

5,863.41
3,658.04
2,205.37

100.00
62.39
37.61

706.61
506.47
200.14

100.00 6,570.02
71.68 4,164.51
28.32 2,405.51

100.00
63.39
36.61

กําไรขัน้ ต้น
(1) บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 1,042.55 ล้านบาท คิด เป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 36.69 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 1,428.58
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 36.64 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึ้น
เล็กน้อยเนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 40.17 ของรายได้จากการ
้ นร้อยละ 37.89 ของรายได้จากการขาย
ขาย ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขันต้
(1.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 15.68 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ นที่มอี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 26.20 เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 2,028.26 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 35.58 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นจํานวน
2,405.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 36.61 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้น
ลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
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(2.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ร้อยละ 38.70 ของรายได้
จากการขาย ซึ่งเพิม่ ขึ้นเล็ก น้ อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อ ยละ 37.61 ของรายได้จาก
การขาย
(2.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ร้อยละ 16.76 ของ
รายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่ม ีอ ัต รากํา ไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 28.32 เนื่ อ งจากวัต ถุ ดิบ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

กําไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิ ถนุ ายน)
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

งวด 6 เดือน (มกราคม - มิ ถนุ ายน)
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไร (ขาดทุน) จากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ปี 2556
ล้านบาท
%

ปี 2555
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

133.99 80.20
21.22 12.70
11.85
7.10
167.06 100.00
0.32

256.49 75.99 (122.50)
63.01 18.67 (41.79)
18.04
5.34
(6.19)
337.54 100.00 (170.48)
0.64
(0.32)

(47.76)
(66.32)
(34.31)
(50.51)
(50.51)

268.54 77.83
51.90 15.04
24.61 7.13
345.05 100.00
0.66

413.04 67.78 (144.50)
116.15 19.06 (64.25)
80.18 13.16 (55.57)
609.37 100.00 (264.32)
1.16
(0.50)

(34.98)
(55.32)
(69.31)
(43.38)
(43.38)

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 167.06 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.32
บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรสุทธิ 337.54 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุ้นละ 0.64
บาท) แล้วบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิลดลง 170.48 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.32 บาท) หรือลดลงร้อยละ
50.51 เนื่องจาก
(1.1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 133.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
80.20 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 122.50 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 47.76 เนื่องจากราคา
ขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 21.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12.70 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดีย วกันของปี ก่ อน 41.79 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 66.32 เนื่อ งจาก
วัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 11.85 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 7.10 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.19 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.31
เนื่องจากไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 345.05 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.66 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรสุทธิ 609.37 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 1.16 บาท) แล้วบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิลดลง 264.32 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิลดลงหุน้ ละ 0.50 บาท) หรือ
ลดลงร้อยละ 43.38 เนื่องจาก
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(2.1) มีกํ า ไรสุ ท ธิจากธุ ร กิจถ่ า นหิน ในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2556 จํานวน 268.54 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 77.83 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 144.50 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.98
เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกํา ไรสุทธิจากธุ ร กิจ เอทานอลในช่ วง 6 เดือ นแรกของปี 2556 จํานวน 51.90 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.04 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 64.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 55.32
เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 24.61
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.13 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 55.57 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
69.31 เนื่องจากไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสือ่ มสิน้ ) ในไตรมาสที่ 2/2556 จํานวน 845.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี EBITDA
จํานวน 1,421.99 ล้านบาทแล้วลดลง 576.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 40.54
(2) บริษัท ฯ มี EBITDA MARGIN ในไตรมาสที่ 2/2556 คิด เป็ น ร้อ ยละ 14.79 ของรายได้ ร วม
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี EBITDA MARGIN ร้อยละ 21.41 ของรายได้รวมแล้วลดลงร้อยละ
30.93

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 2/2556 คิดเป็ นร้อยละ 9.10
ของรายได้รวม เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 13.86 ของรายได้รวมแล้วลดลง
ร้อยละ 34.38
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสที่ 2/2556
คิดเป็ นร้อยละ 9.16 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 17.75 แล้ว
ลดลงร้อยละ 48.39
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 2/2556 คิดเป็ นร้อยละ 6.64 และ
20.61 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่ม ีอ ัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วมและอัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่ อ สินทรัพย์ถาวรร้อ ยละ 12.59 และ 35.11 แล้วลดลงร้อ ยละ 47.29 และ 41.29 ตามลําดับ โดยมี
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 0.73 เท่า ซึง่ ตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
0.91 เท่า

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิ ถนุ ายน 2556 ธันวาคม 2555
8,039.65
7,631.92
3,174.96
3,074.30
4,864.69
4,557.62
7.36
6.99

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท
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เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
407.73
100.66
307.07
0.37

%
5.34
3.27
6.74
5.29

สิ นทรัพย์

: บริษท
ั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 407.73

ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อย 5.34 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 355.17 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.98
เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 145.58 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 9.15 (ข) มีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 43.75 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.05
(ค) มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 206.36 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.08 เนื่องจากมีสต๊อก
ถ่านหินทีเ่ ตรียมไว้จดั ส่งให้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 338.14
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.02 เนื่องจากมีภาษีซอ้ื รอเรียกคืนและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 52.56 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.43
เนื่องจากมีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 100.66 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.27 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 130.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
17.31
(2) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 89 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 7.22 เนื่องจากมีเงินกูร้ ะยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเปิ ดหน้าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555
จํานวน 90.03 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.87
(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสํารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ
เพิม่ ขึน้ สุทธิจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 51.64 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน
307.07 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.74 ทําให้มลู ค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 6.99 บาท เป็ นหุน้ ละ 7.36 บาท
เนื่องจากมีการเพิม่ ทุนเพื่อจ่ายปนั ผลเป็ นหุ้นสามัญ 175 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปนั ผล 350 ล้านบาท มีกําไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ 345.05 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกําไรสะสมและผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ 27.90
ล้านบาทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 109.12 ล้านบาท

กระแสเงินสด

งวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิ ถนุ ายน)

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

ปี 2556
88.66
(156.48)
(102.07)
13.31
(156.58)
1,152.59
996.01
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ปี 2555
853.11
(230.71)
(703.40)
1.95
(79.05)
1,212.39
1,133.34

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัท ฯ มีเ งิน สดสุทธิจ ากกิจ กรรมดํา เนิ น งานในช่ วง 6 เดือ นแรกของปี 2556 จํานวน 88.66
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 701.89 ล้านบาท (ข) รายการ
ทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของ
บริษัท ย่ อ ยในประเทศอิน โดนี เ ซีย จํา นวน 178.09 ล้า นบาท (ค) สิน ทรัพ ย์จ ากการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น 393.25
ล้านบาทเนื่องจากมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง 91.70 ล้านบาทเนื่องจากมีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง และ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 10.56 ล้านบาทแต่มดี อกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้
316.93 ล้านบาท
(2) บริษัท ฯ มีเ งิน สดสุทธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2556 จํา นวน 156.48
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุ ปกรณ์ เพิม่ ขึ้น 87.90 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมือ ง
ถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 53.71 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ เพิม่ ขึน้
สุทธิ 14.87 ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 102.07
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ สุทธิ 89 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 257.17 ล้านบาท (ค) มีเงินรับ
จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ 49.96 ล้านบาท และ (ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 16.14
ล้านบาท

สภาพคล่อง
(1) บริษัท ฯ มีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ว
(QUICK RATIO) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เท่ากับ 1.79 และ 0.94 เท่าตามลําดับ ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ยังมีวงเงินสินเชือ่ เพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
(2) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 25 วัน ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ น 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรีย กเก็บหนี้ โ ดยเฉลี่ย 27 วัน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 3 วัน และมี
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลีย่ 30 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 11 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้
การค้าโดยเฉลีย่ 32 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 12 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชําระหนี้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 0.65 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื
เงินเพิม่ เติมได้อกี โดยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมาสที่
2/2556 เท่ากับ 29.83 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด

แนวโน้ มในอนาคต
คาดว่าราคาถ่านหินในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 จะเคลื่อนไหวอยูใ่ นระดับตํ่าต่อเนื่องจากช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2556 คาดว่าราคาถ่ านหินน่ าจะค่อยๆ ปรับตัวเพิม่ สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ตามภาวะ
เศรษฐกิจของโลกทีค่ าดว่าจะค่อยๆ ฟื้ นตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปญั หา
ผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
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