บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสที่ 1/2557

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 1/2557)

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายไดและกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 3,353.89 ลานบาท และ 215.04 ลานบาทซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 16.90 และ 20.82 ตามลําดับ แมรายไดจากธุรกิจถานหินเพิ่มขึ้นแตกําไร
สุทธิจากธุรกิจถานหินกลับลดลง เนื่องจากราคาขายถานหินยังปรับตัวลดต่ําลงอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน
รายไดจากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงตามอุปสงคเอทานอลใน
ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่ยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 และสงเสริมการผลิต
รถยนตที่ใชแกสโซฮอลล E20 และ E85 ทําใหกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้นคอนขางมาก
ธุรกิจถานหิน : ราคาถานหินในตลาดโลกลดต่ําลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 เปนตนมา บริษัทฯ
ยังคงใชกลยุทธในการลดตนทุนการทําเหมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถานหินโดยลดตนทุนการเปดหนาดิน
ซึ่งเปนตนทุนหลักใหต่ําลงและเลือก PRODUCT MIX เพื่อใหขายถานหินไดในราคาที่สูงขึ้นและสามารถทํากําไรได
ดีที่สุด

GlobalCoal NEWCASTLE 6,322 Kcal/kg

HBA=HARGA BATUBARA ACTUAN (INDONESIAN COAL REFERENCE PRICE) 6,322 Kcal/kg

สรุปแลวผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับ ธุรกิจถานหิน ปรากฎวามีรายได ในไตรมาสที่ 1/2557
จํานวน 2,656.89 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเล็กนอยรอยละ 8.34 เนื่องจากมีปริมาณการ
ขายและราคาขายถานหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 และ 3.33 ตามลําดับ แตมีกําไรสุทธิซึ่งคํานวณตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 66.32 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ
50.71 แตอยางไรก็ตามแมผลการดําเนินงานจากธุรกิจถานหินจะลดต่ําลงแตยังคงมีกําไรอยางตอเนื่อง
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ธุรกิจเอทานอล : ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ16.36
กอปรกับอุปสงคเอทานอลในประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 2.57 ลานลิตรตอวันเมื่อตอนปลายป 2556 เพิ่มขึ้น
เปน 3.03 ลานลิตรตอวันในเดือนมีนาคม 2557 เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 91 และสงเสริม
การผลิตรถยนตที่ใชน้ํามันแกสโซฮอลล E20 และ E85 มากขึ้น จึงทําใหอุปสงคหรือความตองการใชเอทานอลเพื่อ
ผสมเปนน้ํามันแกสโซฮอลลเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับอยางตอเนื่อง

สรุปแลวผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจเอทานอล ปรากฎวามีรายไดและกําไรสุทธิซึ่งคํานวณ
ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 631.11 ลานบาท และ 76.48 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 55.30 และ 149.36 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นตามอุปสงคเอทานอลที่เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดจากธุรกิจถานหิน
รายไดจากธุรกิจเอทานอล
รายไดอื่น

รวมรายไดทง้ั สิ้น

ไตรมาสที่ 1/2557

ไตรมาสที่ 1/2556

ลานบาท
2,656.89
631.11
65.89

%
79.22
18.82
1.96

ลานบาท
2,452.37
406.39
10.16

%
85.48
14.17
0.35

ลานบาท
204.52
224.72
55.73

%
8.34
55.30
548.52

3,353.89

100.00

2,868.92

100.00

484.97

16.90

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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รายได :

บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 3,353.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 484.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.90 เนื่องจาก
(1) มีรายไดจากธุรกิจถานหินในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 2,656.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจากงวด
เดียวกันของปกอน 204.52 ลานบาทคิดเปนรอยละ 8.34 เนื่องจากปริมาณการขายถานหินและราคาขายถานหินโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 และ 3.33 ตามลําดับ
(2) มีรายไดจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 631.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดีย วกันของปกอน 224.72 ลานบาทคิดเปนรอยละ 55.30 เนื่อ งจากปริมาณการขายเอทานอลและราคาขาย
เอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 36.24 และ 16.36 ตามลําดับ
(3) มีรายไดอื่นในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 65.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
55.73 ลานบาทคิดเปนรอยละ 548.52 เนื่องจากมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 58.74
ลานบาท ซึ่งงวดเดียวกันของปกอนมียอดขาดทุนจํานวน 8.61 ลานบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาสที่ 1/2557
ไตรมาสที่ 1/2556

คาใชจาย

ลานบาท

%
ยอดขาย

ลานบาท

%
ยอดขาย

ลานบาท

%
ยอดขาย

64.99 1,539.11
25.87 614.20
0.08
0.00
3.68
88.83

62.76
25.05
0.00
3.62

187.60
73.10
2.00
8.85

12.19
11.90
N/A
9.96

79.85
1.59
2.44

82.17
4.88
3.24

170.03
(9.82)
2.26

50.92
(49.47)
17.19

ธุรกิจถานหิน
ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
คาใชจายการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

1,726.71
687.30
2.00
97.68

ธุรกิจเอทานอล
ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
คาใชจายการเงิน

503.97
10.03
15.41

333.94
19.85
13.15

คาใชจายธุรกิจถานหิน : คาใชจายธุรกิจถานหินในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 2,513.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอน 271.55 ลานบาทคิดเปนรอยละ 12.11 ลานบาท เนื่องจาก
(1) ตนทุนขายถานหินในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 187.60 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 12.19 เนื่องจากปริมาณการขายถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 และตนทุนขายถานหินโดยเฉลี่ยตอตัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.00
(2) คาใชจายขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 73.10 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 11.90 ทั้งนี้ตามปริมาณการขายถานหินที่เพิ่มขึ้น
(3) ค า ใช จ า ยการเงิ น ในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น 2.00 ล า นบาท
เนื่องจากบริษัทยอยในประเทศอินโดนีเซียไดกูเงินมาใชในการจัดซื้อทาเรือและถนนลําเลียงถานหิน จึงทําใหมี
ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น
(4) ภาษีเงินไดนิติบุคคลในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8.85 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 9.96
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คาใชจายธุรกิจเอทานอล : คาใชจายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 รวมทั้งสิ้น 529.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 44.28 เนื่องจาก
(1) ตนทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 170.03 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 50.92 เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยตอลิตรเพิ่มขึ้นรอยละ 13.29 เพราะราคาวัตถุดิบ
กากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุนสวนใหญมีราคาเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 17.10
(2) คาใชจายขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2557 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 9.82 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 49.47 เนื่องจากมีคาใชจายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่หยุดปรับปรุงชั่วคราวในไตรมาสที่
1/2556 แตในไตรมาสที่ 1/2557 สามารถผลิตเอทานอลไดตามปกติ
(3) คาใชจายการเงินในไตรมาสที่ 1/2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2.26 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 17.19 เนื่องจากมีการกูยืมเงินระยะสั้นมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบกากน้ําตาลจึงทําใหมี
ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

กําไรขั้นตน

ธุรกิจถานหิน
ลานบาท

%

ธุรกิจเอทานอล
ลานบาท

รวมทั้งสิ้น

%

ลานบาท

%

ไตรมาสที่ 1/2557
รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

2,656.89
1,726.71
930.18

100.00
64.99
35.01

631.11
503.97
127.14

100.00
79.85
20.15

3,288.00
2,230.68
1,057.32

100.00
67.84
32.16

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

ไตรมาสที่ 1/2556
รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

กําไรขั้นตน : บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 1,057.32 ลานบาทคิดเปนรอยละ 32.16 ของ
รายไดจากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 985.71 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 34.48 ของรายไดจากการขายแลว บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเนื่องจาก
(1) มีอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจถานหินในไตรมาสที่ 1/2557 รอยละ 35.01 ของรายไดจากการขาย
ซึ่งลดลงเล็กนอยจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 37.24 ของรายไดจากการขาย
(2) มีอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 รอยละ 20.15 ของรายไดจากการขาย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 17.83 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคา
ขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว
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กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถานหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและรายไดอื่น
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน-บาทตอหุน

ไตรมาสที่ 1/2557
ลานบาท
%

66.32 30.84
76.48 35.57
72.24 33.59
215.04 100.00
0.41

ไตรมาสที่ 1/2556
ลานบาท
%

134.54 75.59
30.67 17.23
12.77
7.18
177.98 100.00
0.34

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ลานบาท
%

(68.22)
45.81
59.47
37.06
0.07

(50.71)
149.36
465.70
20.82
20.82

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท

กําไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 215.04 ลานบาทคิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.41
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 20.82 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถานหินในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 66.32 ลานบาทคิดเปนรอยละ 30.84
ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 50.71 เนื่องจากตนทุนขายถานหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามที่ชี้แจงขางตนแลว
(2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 76.48 ลานบาทคิดเปนรอยละ 35.57
ของกําไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 149.36 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยตอลิตร
เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว
(3) มีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและรายไดอื่นในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 72.24 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 33.59 ของกําไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 465.70 เนื่องจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ
คาเสื่อมสิ้น) เทากับ 504.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 18.95 เนื่องจากมีกําไรเพิ่มขึ้น
(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN คิดเปนรอยละ 15.03 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
รอยละ 14.77 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 เนื่องจาก EBITDA เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงใน (1) ขางตน

ประสิทธิภาพในการทํากําไร
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนมีผลทําใหประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดังนี้
(1) บริษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2557 คิดเปนรอยละ 9.44
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มอี ตั รากําไรสุทธิรอยละ 9.19 แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.75
(2) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสที่ 1/2557
คิดเปนรอ ยละ 5.24 เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับงวดเดี ยวกั นของปกอ นที่มี ผลตอบแทนตอ สวนผู ถือหุ นรอยละ 4.77
แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.79
(3) บริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2557 คิดเปนรอยละ 3.58 และ
11.00 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ มี อั ต ราส ว นผลตอบแทนต อ สิ น ทรั พ ย ร วมและอั ต ราส ว น
ผลตอบแทนต อ สิ น ทรั พย ถ าวรร อ ยละ 3.45 และ 10.42 แล วเพิ่ ม ขึ้ นร อ ยละ 3.88 และ 5.58 ตามลํ า ดั บ โดยมี
อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยเทากับ 0.38 เทา ซึ่งเทากับงวดเดียวกันของปกอน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน รวม
มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

9,129.04
3,820.74
5,308.30
8.00

8,539.66
3,496.96
5,042.70
7.63

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท

589.38
323.78
265.60
0.37

%

6.90
9.26
5.27
4.85

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุน ละ 1 บาท

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 589.38
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.90 ประกอบดวย
(1) สิ น ท รั พ ย ห มุ น เ วี ย น
เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 510.19
ล า น บ า ท ห รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ย ล ะ 1 1 . 5 5
เนื่ อ งจาก (ก) มี เ งิ น สด และรายการ
เที ย บเท า เงิ น สดลดลงจากวั น สิ้ น ป 2556
จํ า น ว น 3 4 . 0 7 ล า น บ า ท ห รื อ ล ด ล ง
รอยละ 2.83 (ข) มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น จากวั น สิ้ น ป 2556 จํ า นวน
123.16 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.25
(ค) มี สิ น ค า คงเหลื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากวั น สิ้ น ป
2556 จํานวน 443.21 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 102.95 ซึ่งสวนใหญเปนถานหินสําเร็จรูปและวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ผลิตหรือซื้อสํารองไวสําหรับไตรมาส
ที่ 2/2557 และ (ง) มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 22.11 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 1.15
(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 79.19 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.92
เนื่องจากมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น
หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 323.78 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.26 ประกอบดวย
(1) เจาหนี้ การคาและเจาหนี้ อื่น เพิ่ม ขึ้นจากวั นสิ้น ป 2556 จํ านวน 313.37 ล า นบาทหรือ เพิ่ม ขึ้ น
รอยละ 46.26 ซึ่งสวนใหญเปนคาเปดหนาดิน คาขุดและลําเลียงถานหิน
(2) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลงจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 222.84 ลานบาทหรือลดลงรอยละ
12.15
(3) คาใชจายคางจายสวนใหญเปนคาใชจายเปดหนาดิน คาขนสง ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556
จํานวน 210.70 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.94
(4) หนี้สินอื่นสวนใหญเปนสํารองคาฟนฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ
เพิ่มขึ้นสุทธิจากวันสิ้นป 2556 จํานวน 22.55 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.00
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สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2556 จํานวน
265.60 ล า นบาทหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.27 ทํ า ให มู ล ค า หุ น ตามบั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ้ น จากหุ น ละ 7.63 บาท เป น
หุนละ 8.00 บาท เนื่อ งจากมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 215.04 ลานบาท มีผลแตกตางจากการแปลงคางบการเงินและ
รายการอื่นๆ ลดลงสุทธิ 17.54 ลานบาทและมีสวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 68.10 ลานบาท

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สวนตางจากการแปลงคางบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หนวย : ลานบาท
ไตรมาสที่ 1/2557
368.57
(201.12)
(256.26)
15.62
(73.19)
822.02
748.83

ไตรมาสที่ 1/2556
72.30
(120.22)
(128.96)
(28.68)
(205.56)
1,152.59
947.03

กระแสเงินสด
(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 368.57 ลานบาท
ประกอบดวย (ก) กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและดอกเบี้ยจายจํานวน 414.83 ลานบาท (ข) รายการที่ไม
กระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคาและคาตัดจายทรัพยสินซึ่งสวนใหญเปนรายการเกี่ยวกับเหมืองถานหินของบริษัท
ยอยในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 127.62 ลานบาท (ค) สินทรัพยจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 575.74 ลานบาท
เนื่องจากมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น (ง) หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 517.71 ลานบาท เนื่องจากมีเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นและ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 7.76 ลานบาท แตมีดอกเบี้ยจายและภาษีอากรเพิ่มขึ้น 123.61
ลานบาท
(2) บริ ษั ทฯ มีเ งิ น สดสุ ทธิใช ไ ปในกิ จกรรมลงทุ น ในไตรมาสที่ 1/2557 จํ านวน 201.12 ลา นบาท
ประกอบด ว ย (ก) ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ เ พิ่ ม ขึ้ น 101.23 ล า นบาท ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น การก อ สร า งถั ง เก็ บ
กากน้ําตาลและโรงงานผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซชีวภาพ (ข) คาใชจายโครงการทําเหมืองถานหินของบริษัทยอย
ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 28.22 ลานบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสั้นและอื่นๆ ลดลงสุทธิ 71.67 ลานบาท
(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2557 จํานวน 256.26 ลานบาท
ประกอบดวย (ก) เงินกูลดลงสุทธิ 222.83 ลานบาท (ข) มีการจายเงินปนผล 23.03 ลานบาท และ (ค) สวนของผู
ถือหุนสวนนอยลดลง 10.40 ลานบาท
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ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นป 2556 คิดเปนรอยละ 10.81 ของสินทรัพยรวม
ซึ่งเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระทั้งจํานวน สําหรับการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยูกับการวิเคราะหอายุ
ลู ก หนี้ แ ละประเมิ น จากประสบการณ ก ารเรี ย กเก็บ หนี้ ที่ผ า นมา ซึ่งบริ ษั ทฯ ประสบป ญ หาหนี้ สู ญ นอ ยมากและ
ยังไมพบรายการผิดปกติในไตรมาสที่ 1/2557 แตอยางใด จึงไมมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่
1/2557 ที่ผานมา
(2) สินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2556 คิดเปนรอยละ 9.57 ของสินทรัพยรวมโดยไมมีสินคาเสื่อมสภาพ
และยังไมมีผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไมมีการตั้งการดอ ยคาของสินค าคงเหลือ ในไตรมาสที่ 1/2557
ที่ผานมา
(3) คาความนิยมจากการลงทุนในบริษัทยอยในประเทศอินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 2.04 ของสินทรัพย
รวมซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากประมาณการงบการเงินและผลกระทบตางๆ แลว พบวาบริษัทยอยดังกลาวยังสามารถ
ทํากําไรไดอยางตอเนื่อง จึงไมมีเหตุตองตั้งสํารองการดอยคาความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 1/2557 ที่ผานมา

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2557 เท า กั บ 0.72 : 1 ซึ่ ง เป น อั ต ราส ว นที่ ต่ํ า และยั ง มี โ ครงสร า งเงิ น ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยังสามารถกูยืมเงินเพิ่มเติมไดอีกโดยมี
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในป 2557 เทากับ 28.95 เทา ซึ่งเปน
อัตราสวนที่สูงมาก จึงไมมีปญหาในเรื่องผิดนัดชําระดอกเบี้ยแตอยางใด
(2) บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราส ว นสภาพคล อ ง (CURRENT RATIO) และมี อั ต ราส ว นสภาพคล อ งหมุ น เร็ ว
(QUICK RATIO) ในไตรมาสที่ 1/2557 เทากับ 1.72 เทา และ 0.75 เทา ตามลําดับ แมอัตราสวนสภาพคลองหมุน
เร็วจะต่ํากวาเกณฑปกติ แตบริษัทฯและบริษัทยอยยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
อนาคต
(3) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในไตรมาสที่ 1/2557จํานวน 22 วัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 2 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 25 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 2 วันและมีระยะเวลา
หมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ย 26 วัน เทากับงวดเดียวกันของปกอน แตมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย
29 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 4 วัน ซึ่งยังอยูในเกณฑปกติ
(4) ดานการลงทุนในธุรกิจถานหินซึ่งอยูในชวงขาลงตามวิกฤติทางเศรษฐกิจและราคาถานหินที่ตกต่ํา
บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหมออกไปโดยคาดวาไมมีการลงทุนเพิ่มเติม
ในป 2557 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีปริมาณสํารองถานหินคงเหลือสําหรับสัมปทานเหมืองถานหินทั้งสองแหลง
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะสามารถผลิตถานหินออกจําหนายไดอีกหลายสิบป จึงไมนามีปญหาแตอยางใด
(5) ดานการลงทุนในธุรกิจเอทานอลในป 2557 อยูระหวางการกอสรางบอผลิตกาซชีวภาพเพิ่มเติม
เปนบอที่ 4 โดยจะสามารถผลิตกาซชีวภาพได 72,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณจะสามารถผลิต
กาซชีวภาพไดรวมทั้งสิ้น 142,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยคาดวาจะใชกาซชีวภาพเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
เอทานอลจํ า นวน 126,000 ลู ก บาศก เ มตรต อ วั น ส ว นก า ซชี ว ภาพที่ เ หลื อ มี แ ผนที่ จ ะใช ใ นโครงการผลิ ต
กระแสไฟฟาดวยกาซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตต ใชเงินลงทุนประมาณ 51 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จและเริ่ม
จายกระแสไฟฟาไดประมาณไตรมาสที่ 3/2557 และโครงการกอสรางระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซชีวภาพเฟส
2 ขนาด 2 เมกกะวั ต ต ใช เ งิ น ลงทุ น ประมาณ 139 ล า นบาท คาดว า จะแล ว เสร็ จภายในป 2557 โดยจะนํ า
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดมาใชในโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตเอทานอลลดต่ําลงและมีโครงการ
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กอสรางถังเก็บกากน้ําตาลเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน ใชเงินลงทุนประมาณ 60
ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2/2557 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บสตอกกากน้ําตาลจาก
40,000 ตันเปน 60,000 ตัน เพื่อรองรับปริมาณกากน้ําตาลที่ตองใชผลิตเอทานอลใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะชวยบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหถูกลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแหลงที่มาของเงินลงทุนทั้ง
สองรายการจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION)

ภาระผูกพันดานหนี้สิน
บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายเอทานอลเปนเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
ดังนี้
(1) ไทยอะโกรจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไมเกินกวา 2 เทา และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.10 เทา ซึ่งในไตรมาส
ที่ 1/2557 ไทยอะโกรสามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงิน
(2) ธนาคารผูใหกูกําหนดสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”)
ในไทยอะโกรไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย
จะลดสัดสวนการถือหุนในไทยอะโกรใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด
(3) ไทยอะโกรจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารผูใหกูกอน จึงจะสามารถ
กอ หนี้เพิ่ มได โ ดยไทยอะโกรมี วงเงิน สิ นเชื่ อ ในปจจุบั น เพีย งพอต อ การใช เปน เงิน ทุนหมุ น เวีย นในกิจการแล ว
นอกจากนี้ไทยอะโกรไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหขายหุน
สามัญตอประชาชนทั่วไปและคาดวาจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดในไตรมาสที่ 2/2557
ซึ่งจะชวยทําใหไทยอะโกรสามารถจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นไดเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะทําใหไทยอะโกรมีโครงสราง
เงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
(4) ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาไทยอะโกรจะไมสามารถจายปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนา
ไดหากไทยอะโกรไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินเชน การดํารงอัตราสวน D/E และ
DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในไทยอะโกร เปนตน ซึ่งที่ผานมาไทยอะโกรยังไมเคยมีปญหาผิด
สัญญาที่ทําไวธนาคารผูใหกูแตอยางใด โดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีมาโดย
ตลอด

ผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
(1) คาดวาราคาถานหินในป 2557 จะผันผวนและเคลื่อนไหวอยูในระดับต่ําอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ยังมีอุปทานถานหินสวนเกิน (EXCESS SUPPLY) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนกลยุทธเพื่อลดตนทุนการผลิตและการ
จําหนายถานหินใหสอดคลองกับราคาถานหินที่ลดต่ําลงในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดทบทวนแผนการลงทุนในแหลง
สัมปทานเหมืองถานหินแหงใหม โดยไดชะลอการลงทุนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะเขาไปลงทุนใหม สวนธุรกิจเอ
ทานอลคาดวาจะสามารถจําหนายเอทานอลในป 2557 ไดในราคาที่สูงกวาป 2556 ที่ผานมา แตกากน้ําตาลซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถทํากําไรทั้งสองธุรกิจได
อยางตอเนื่องโดยใชกลยุทธลดตนทุนและคาใชจายตางๆ เปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการและ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางระมัดระวัง เพื่อใหผลการดําเนินงานในป 2557 อยูในเกณฑที่ดีอยางตอเนื่อง
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(2) ที่ประชุมคณะกรรมการลานนา ไดมีมติอนุมัติใหนําไทยอะโกร ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายเอทานอลเปนเชื้อเพลิง เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SPIN OFF PLAN)
โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจํานวน 200,000,000 หุน และนําหุนสามัญไทยอะโกรที่ลานนา
ถืออยูเดิมจํานวน 96,037,733 หุน รวมทั้งสิ้น 296,037,733 หุน เพื่อนําออกจําหนายใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้ง
แรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จํานวน 191,000,000 หุนคิดเปนรอยละ 65.42 ของจํานวนหุนที่เสนอขาย
และจําหนายใหผูถือหุนของลานนาตามสัดสวนการถือหุนในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จํานวน
105,037,733 หุนคิดเปนรอยละ 35.48 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในอัตราสวน 5 หุนสามัญลานนาตอ 1 หุนสามัญ
เพิ่มทุนของไทยอะโกรในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไปที่ 2 บาทตอหุนเพื่อนําเงินที่ไดรับไปใชใน
การลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตและการจําหนายเอทานอลและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต คาดวา
จะเกิดรายการในไตรมาสที่ 2/2557 ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถือหุนของลานนาใน ไทยอะโกรลดลงจากรอยละ 75.75
เหลือรอยละ 51 ของทุนที่ชําระแลวหลังจากดําเนินการตาม SPIN OFF PLAN สําเร็จเสร็จสิ้นแลว แตไทยอะโกร
ยังคงมีสถานะเปนบริษัทยอยของลานนาอยูเชนเดิม
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