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ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
บริษทั ฯ มีรายได้และกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 12,163.96 ล้านบาท และ 572.29 ล้านบาทตามลําดับ
ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 9.56 และ 37.22 เนื่องจากราคาขายถ่ านหินในตลาดโลกลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้
รายได้และกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินลดลง ในขณะเดียวกันแม้รายได้จากธุรกิจเอทานอลเพิม่ ขึน้ เนื่องจากราคา
ขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาลทีย่ กเลิกการจําหน่ ายนํ้ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซฮอลล์
E20 และ E85 เพิม่ มากขึน้ แต่กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทําให้
กําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลลดลงเช่นเดียวกัน
ธุรกิ จถ่านหิ น : ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ
จึงได้ปรับกลยุทธ์ดา้ นการผลิตและการจําหน่ ายถ่านหินเพื่อให้สามารถทํากําไรอย่างต่อเนื่องดังนี้คอื (1) ลดต้นทุน
การทําเหมือ งและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตถ่ านหินโดยลดต้นทุนการเปิ ด หน้ าดินซึ่งเป็ นต้นทุนหลักให้ต่ําลง
(2) เลือก PRODUCT MIX ทีข่ ายได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ และมีกําไรดี (3) จัดซือ้ ถ่านหินจากแหล่งถ่านหินอื่นเพือ่ นํามา
ผสมกับถ่านหินคุณภาพตํ่าทีผ่ ลิตได้จากแหล่งสัมปทานของตนเอง เพือ่ ให้ได้ถ่านหินทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ สามารถขาย
ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ และมีกาํ ไรเพิม่ มากขึน้

สรุปแล้วผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจถ่านหิน ปรากฎว่ามีรายได้และกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2556 จํานวน 10,473.08 ล้านบาท และ 436.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
ปี ก่อนร้อยละ 12.80 และ 35.89 ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามแม้ผลการดําเนินงานจากธุรกิจถ่านหินจะลดตํ่าลงแต่
ยังคงมีกาํ ไรอย่างต่อเนื่อง
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ธุ ร กิ จ เอทานอล : ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย มีแ นวโน้ ม ปรับ ตัว เพิ่ม สู ง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แต่กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน กอปรกับอุปสงค์หรือความต้องการ
ใช้เอทานอลในประเทศปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉลี่ยจาก 1.37 ล้านลิตรต่อวันเมื่อตอนปลายปี 2555 เพิม่ ขึน้ เป็ น
2.57 ล้านลิตรต่อวันในปี 2556 เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์
ทีใ่ ช้น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 มากขึน้ จึงทําให้อุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็ นนํ้ามัน
แก๊สโซฮอลล์เพิม่ มากขึน้ เป็ นลําดับอย่างต่อเนื่อง

สรุปแล้วผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจเอทานอล ปรากฎว่ามีรายได้และกําไรสุทธิซง่ึ คํานวณ
ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ของบริษัทฯ ในปี 2556 จํานวน 1,659.05 ล้านบาท และ 88.44 ล้า นบาท ตามลําดับ
แม้รายได้เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนถึงร้อยละ 22.91 แต่กําไรสุทธิกลับลดลงจากปี ก่อนถึงร้อยละ 28.26 เนื่องจากราคา
วัตถุดบิ กากนํ้าตาลปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานจากธุรกิจเอทานอลก็ยงั มี
กําไรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ารบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 12 ซึ่ง เริ่ม ใช้บ ัง คับ สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเ ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ น ต้ น ไป
ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวทําให้บริษทั ฯ ต้องปรับปรุงกําไรสะสมเพิม่ ขึน้ จํานวน
68.26 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดการปรับปรุงทีแ่ สดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2556 ข้อ 4 แล้ว
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้จากธุรกิจถ่านหิน
รายได้จากธุรกิจเอทานอล
รายได้อน่ื

รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ล้านบาท
10,473.08
1,659.05
31.83

%
86.10
13.64
0.26

ล้านบาท
12,010.26
1,349.86
89.17

%
89.30
10.04
0.66

ล้านบาท
(1,537.18)
309.19
(57.34)

%
(12.80)
22.91
(64.30)

12,163.96

100.00 13,449.29

100.00

(1,285.33)

(9.56)

รายได้ :

บริษทั ฯ มีรายได้ในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 12,163.96 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,285.33 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 9.56 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 10,473.08 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,537.18
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.80 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 19.05 แม้ปริมาณการขายถ่านหิน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.73 ก็ตาม
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 1,659.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 309.19
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 22.91 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.07 ในขณะทีป่ ริมาณการ
ขายเอทานอลใกล้เคียงกับปี ก่อน
(3) มีรายได้อ่นื ในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 31.83 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 57.34 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
64.30 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการจึงไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการ
ท่าเทียบเรือ
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ปี 2556
ปี 2555

ค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล

6,680.17
2,853.18
0.87
276.81

63.78 7,556.05
27.24 2,749.10
0.01
0.42
2.64 608.85

62.91 (875.88)
22.89 104.08
0.00
0.45
5.07 (332.04)

1,390.60
96.87
58.64

83.82 1,070.41
5.84
61.23
3.53
53.73

79.30
4.54
3.98

(11.59)
3.79
107.14
(54.54)

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน

320.19
35.64
4.91

29.91
58.21
9.14

ค่ าใช้ จ่ า ยธุร กิ จ ถ่ านหิ น : ค่า ใช้จ่า ยธุร กิจถ่ า นหิน ในปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 9,811.03 ล้า นบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 1,103.39 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.11 ล้านบาท เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายถ่านหินในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อน 875.88 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.59 เนื่องจาก
ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.73 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ 17.93
(2) ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 104.08 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.79 ทัง้ นี้
ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
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(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 107.14 เนื่องจาก
บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กเู้ งินมาใช้ในการจัดซือ้ ท่าเรือและถนนลําเลียงถ่านหิน จึงทําให้มดี อกเบีย้ จ่าย
เพิม่ ขึน้
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อน 332.04 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 54.54 เนื่องจาก
มีกาํ ไรจากการดําเนินงานลดลง
ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 1,546.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนร้อยละ 30.43 เนื่องจาก
(1) ต้น ทุ น ขายเอทานอลในปี 2556 เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ น 320.19 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 29.91
เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.55 เพราะราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุน
ส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 43.20
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 35.64 ล้า นบาทคิดเป็ นร้อยละ 58.21
เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยโรงงานเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ซึง่ หยุดปรับปรุงชั ่วคราว
(3) ค่าใช้จา่ ยการเงินในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 4.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.14 เนื่องจากมีการ
กูย้ มื เงินระยะสัน้ มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซือ้ วัตถุดบิ กากนํ้าตาลจึงทําให้มดี อกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท

%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท

%

ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

10,473.08
6,680.17
3,792.91

100.00 1,659.05
63.78 1,390.60
36.22 268.45

100.00 12,132.13
83.82 8,070.77
16.18 4,061.36

100.00
66.52
33.48

12,010.26
7,556.05
4,454.21

100.00 1,349.86
62.91 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

ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

กําไรขัน้ ต้น : บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นในปี 2556 จํานวน 4,061.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.48 ของรายได้จาก
การขาย เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 4,733.66 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 35.43 ของรายได้จาก
การขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นลดลงเนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 ร้อยละ 36.22 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลง
เล็กน้อยจากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 37.09 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์ดา้ นการ
ผลิตและการจําหน่ายถ่านหินให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินในตลาดโลกทีล่ ดตํ่าลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 ร้อยละ 16.18 ของรายได้จากการขาย ซึง่ ลดลง
จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 20.70 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุน
ส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ปี 2556
ล้านบาท
%

436.29 76.24
88.44 15.45
47.56
8.31
572.29 100.00
1.09

ปี 2555
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

680.57 74.66 (244.28)
123.28 13.52 (34.84)
107.70 11.82 (60.14)
911.55 100.00 (339.26)
1.74
(0.65)

(35.89)
(28.26)
(55.84)
(37.22)
(37.22)

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ : บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 572.29 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 1.09 บาท ลดลง
จากปี ก่อนร้อยละ 37.22 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในปี 2556 จํานวน 436.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 76.24 ของกําไร
สุทธิรวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.89 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2556 จํานวน 88.44 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.45 ของกําไร
สุทธิรวม ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 28.26 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
แล้ว
(3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในปี 2556 จํานวน 47.56 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
8.31 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 55.84 เนื่องจากไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหิน
และบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสือ่ มสิน้ ) เท่ากับ 1,405.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38.16 เนื่องจากกําไรลดลง
(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.56 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ปี ก่ อ นลดลงร้อ ยละ
31.63 เนื่องจาก EBITDA ลดลงตามทีช่ แ้ี จงใน (1) ข้างต้น

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
ราคาขายถ่านหินลดลงทําให้กาํ ไรสุทธิลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการทํากําไรของ
บริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 6.80 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีก่อนทีม่ อี ตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 10.16 แล้วลดลงร้อยละ 33.12
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ
14.89 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 26.22 แล้วลดลงร้อยละ 43.20
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 10.21 และ 34.83 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ อี ตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรร้อยละ
18.38 และ 53.42 แล้วลดลงร้อยละ 44.45 และ 34.81 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.50
เท่า ซึง่ ตํ่ากว่าปี ก่อนทีม่ อี ตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.81 เท่า
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งบแสดงฐานะการเงิน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2555
8,539.66
7,650.17
3,496.96
3,074.30
5,042.70
4,575.87
7.63
7.01

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
889.49
422.66
466.83
0.62

%
11.63
13.75
10.20
8.84

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 889.49
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.63 ประกอบด้วย
(1) สิ น ท รั พ ย์ ห มุ น เ วี ย น
เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 464.38
ล้ า นบาทหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11.75
เนื่ องจาก (ก) มี เ งิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันสิ้นปี 2555
จํ า นวน 389.57 ล้ า นบาทหรื อ ลดลง
ร้อ ยละ 24.48 (ข) มีลู ก หนี้ ก ารค้ า และ
ลูกหนี้อ่นื ลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน
1.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.20 (ค)
มีส ิน ค้า คงเหลือ ลดลงจากวัน สิ้น ปี 2555
จํานวน 71.82 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
14.30 และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 927.49 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
93.32 เนื่องจากมีภาษีซอ้ื รอเรียกคืนและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิ้นปี 2555 จํานวน 425.11 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ
11.50 เนื่องจากมีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการจัดซือ้ ท่าเรือและถนนลําเลียงถ่านหินของ
บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 422.66 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.75 ประกอบด้วย
(1) เจ้า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อ่ืน ลดลงจากวัน สิ้น ปี 2555 จํ า นวน 73.77 ล้ า นบาทหรือ ลดลง
ร้อยละ 9.82
(2) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยาวเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 601.07 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 48.75
(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่า ยเปิ ดหน้ าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลงจากวันสิ้นปี 2555
จํานวน 124.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.05
(4) หนี้สนิ อื่นส่วนใหญ่เป็ นสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ
เพิม่ ขึน้ สุทธิจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 20.03 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.65
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึ้นจากวันสิ้นปี 2555
จํานวน 466.83 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อ ยละ 10.20 ทําให้มูลค่าหุ้นตามบัญ ชีเพิม่ ขึ้นจากหุ้นละ 7.01 บาท เป็ น
หุน้ ละ 7.63 บาท เนื่องจากมีการเพิม่ ทุนเพือ่ จ่ายหุน้ ปนั ผล 175 ล้านบาท มีการจ่ายเงินสดปนั ผล 533.75 ล้านบาท
มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึ้น 572.29 ล้านบาท มีรายการปรับปรุงกําไรสะสมและผลแตกต่ างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิม่ ขึน้ 108.38 ล้านบาทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 144.91 ล้านบาท

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

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2556
(3.45)
(479.38)
147.09
5.17
(330.57)
1,152.59
822.02

ปี 2555
1,927.01
(803.10)
(1,147.49)
(36.22)
(59.80)
1,212.39
1,152.59

กระแสเงิ นสด
(1) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานในปี 2556 จํานวน 3.45 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 1,099.36 ล้านบาท (ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด
เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเซียจํานวน 348.22 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 578.36 ล้านบาทเนื่องจากมีภาษีซอ้ื
รอเรียกคืนเพิม่ ขึน้ (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง 302.79 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ลดลงและ (จ) มีดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 18.73 ล้านบาท แต่มดี อกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ 588.61 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 จํานวน 479.38 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 452.57 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 120.45 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ ลดลงสุทธิ 93.64 ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 จํานวน 147.09 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ สุทธิ 595.84 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 509.62 ล้านบาท และ (ค) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วน
น้อยเพิม่ ขึน้ 60.87 ล้านบาท
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันสิ้นปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 10.12 ของสินทรัพย์รวม
ซึง่ เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระทัง้ จํานวน สําหรับการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์อายุ
ั หาหนี้ สูญน้ อ ยมากและ
ลูก หนี้ แ ละประเมิน จากประสบการณ์ ก ารเรีย กเก็บ หนี้ ท่ผี ่ า นมา ซึ่งบริษัทฯ ประสบป ญ
ยังไม่พบรายการผิดปกติในปี 2556 แต่อย่างใด จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2556 ทีผ่ ่านมา
(2) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 5.04 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มสี นิ ค้าเสื่อมสภาพ
และยังไม่มผี ลกระทบจากราคาตลาดทีล่ ดลง จึงไม่มกี ารตัง้ การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา
(3) ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์
รวมซึง่ บริษทั ฯ พิจารณาจากประมาณการงบการเงินและผลกระทบต่างๆ แล้ว พบว่าบริษทั ย่อยดังกล่าวยังสามารถ
ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 เท่ า กับ 0.69 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต ราส่ ว นที่ต่ํ า และยัง มีโ ครงสร้า งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื เงินเพิม่ เติมได้อกี โดยมี
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2556 เท่ากับ 23.62 เท่า ซึง่ เป็ น
อัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด
(2) บริษัท ฯ มีอัต ราส่ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ว
(QUICK RATIO) ในปี 2556 เท่ากับ 1.73 เท่า และ 0.80 เท่า ตามลําดับ แม้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
จะตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ แต่ บริษัทฯและบริษัทย่อ ยยังมีวงเงินสินเชื่อเพีย งพอสําหรับ ใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนใน
อนาคต
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี 2556 จํานวน 18 วัน ลดลงจากปี ก่อน 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรียก
เก็บหนี้โดยเฉลีย่ 26 วัน ลดลงจากปี ก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลีย่ 21 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
5 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลีย่ 29 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(4) ด้านการลงทุนในธุรกิจถ่านหินซึ่งอยู่ในช่วงขาลงตามวิกฤติทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินทีต่ กตํ่า
บริษัท ฯ จึง ชะลอการลงทุน ในแหล่ งสัม ปทานเหมือ งถ่ า นหิน แห่ งใหม่ อ อกไปโดยคาดว่ า ไม่ม ีก ารลงทุน เพิ่ม เติม
ในปี 2557 อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังมีปริมาณสํารองถ่านหินคงเหลือสําหรับสัมปทานเหมืองถ่านหินทัง้ สองแหล่งใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะสามารถผลิตถ่านหินออกจําหน่ ายได้อกี หลายสิบปี จึงไม่น่ามีปญั หาแต่อย่างใด ส่วนการ
ลงทุนในธุรกิจเอทานอลในปี 2557 จะมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตต์
ใช้เงินลงทุนประมาณ 51 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริม่ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาสที่ 3/2557 โดยจะ
นํ ากระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้มาใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดตํ่าลงและมีโครงการ
ก่อสร้างถังเก็บกากนํ้ าตาลเพิม่ ขึน้ อีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 60
ล้านบาท เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการเก็บสต๊อกกากนํ้าตาลจาก 40,000 ตันเป็ น 60,000 ตัน เพือ่ รองรับปริมาณ
กากนํ้ าตาลทีต่ ้องใช้ผลิตเอทานอลให้มคี วามคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ ซึ่งจะช่วยบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้ถูกลง
และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี แ หล่ ง ที่ ม าของเงิน ลงทุ น ทัง้ สองรายการจากการดํ า เนิ น งาน (CASH
GENERATION)
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ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
ดังนี้
(1) ไทยอะโกรจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่าํ กว่า 1.25 เท่า ปรากฎว่า ณ วันสิน้
ปี 2556 ไทยอะโกรไม่สามารถดํารงอัตราส่วน DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูย้ มื เงิน อย่างไรก็ตามธนาคาร
ผู้ให้กู้ได้มหี นังสือผ่อ นผันการปฏิบ ตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยไทยอะโกรอยู่
ระหว่างการขอปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขการดํารงอัตราส่วน DSCR ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อไป
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”)
ในไทยอะโกรไม่ให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากูย้ มื เงิน ซึง่ ลานนายังไม่มนี โยบายจะ
ลดสัดส่วนการถือหุน้ ในไทยอะโกรให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
(3) ไทยอะโกรจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารผูใ้ ห้กูก้ ่อน จึงจะสามารถ
ก่อ หนี้เพิม่ ได้โดยไทยอะโกรมีวงเงิน สินเชื่อ ในปจั จุบ นั เพีย งพอต่ อ การใช้เป็ น เงิน ทุนหมุ น เวีย นในกิจการแล้ว
นอกจากนี้ไทยอะโกรมีแผนทีจ่ ะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั ่วไปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้น้ีซง่ึ จะช่วยทําให้ไทยอะโกรสามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นได้เพิม่ ขึน้ ในอนาคตซึง่
จะทําให้ไทยอะโกรมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้
(4) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดเงือ่ นไขว่าไทยอะโกรจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงลานนา
ได้หากไทยอะโกรไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากู้ยมื เงินเช่น การดํารงอัตราส่วน D/E และ
DSCR การดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของลานนาในไทยอะโกรเป็ นต้น โดยไทยอะโกรอยู่ระหว่างการขอปรับเปลีย่ น
เงือ่ นไขการดํารงอัตราส่วน DSCR ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้น
แล้ว ซึง่ ทีผ่ ่านมาไทยอะโกรไม่เคยมีปญั หาผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุ นทาง
การเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กเู้ ป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต
 คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2557 จะผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ในระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยัง
มีอุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) และยังมีวกิ ฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตกตํ่าในหลายประเทศทัวโลก
่
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจําหน่ ายถ่ านหินให้ต่ําลงให้สอดคล้องกับราคา
ถ่านหินที่ลดตํ่าลงในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่
โดยได้ชะลอการลงทุนเพือ่ รอจังหวะทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเข้าไปลงทุนใหม่ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว ส่วนธุรกิจเอทานอล
คาดว่าจะสามารถจําหน่ายเอทานอลในปี 2557 ได้ในราคาทีส่ งู กว่าปี 2556 ทีผ่ ่านมา แต่กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นวัตถุดบิ
หลักก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังสามารถทํากําไรทัง้ สองธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยายามบริหารจัดการและแก้ไข
ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานในปี 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
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ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิแผนการนํ า
ไทยอะโกร ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิง เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของไทยอะโกรเองจํานวน
200,000,000 หุน้ และนําหุน้ สามัญไทยอะโกรทีล่ านนาถืออยู่เดิมจํานวน 96,037,733 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 296,037,733
หุน้ เพือ่ นําออกจําหน่ ายให้แก่ประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จํานวน 191,000,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.42 ของจํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายและจําหน่ ายให้ผูถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
ลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายเพือ่
นํ าเงินที่ไ ด้รบั ไปใช้ในการลงทุนเพิม่ ประสิทธิภ าพด้านการผลิต และการจําหน่ ายเอทานอลและใช้เ ป็ นเงิน ทุน
หมุนเวียนในอนาคต คาดว่าจะเกิดรายการในปี 2557 ซึง่ จะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของลานนาในไทยอะโกรลดลง
จากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วหลังจากดําเนินการตาม SPIN-OFF PLAN สําเร็จเสร็จสิน้
แล้ว แต่ไทยอะโกรยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของลานนาอยูเ่ ช่นเดิม
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