บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำปี 2557)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2557 จำนวน 12,245.70 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 จำนวน 81.74 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 0.67 เนื่องจำกรำยได้ในธุรกิจเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลที่ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้
ตำมอุป สงค์เอทำนอลที่เพิ่มขึ้น อย่ำงต่ อเนื่ องตำมนโยบำยรัฐบำลที่ยกเลิกกำรจำหน่ ำยน้ ำมันเบนซิน 91 และ
ส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ท่ใี ช้แก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ทำให้รำยได้ธุรกิจเอทำนอลเพิ่มขึน้ ค่อนข้ำงมำกและ
บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 430.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 จำนวน 76.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
15.16 เนื่องจำกกำไรในธุรกิจถ่ำนหินลดลงตำมรำคำขำยถ่ำนหินในตลำดโลกทีป่ รับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ธุรกิ จถ่ านหิ น : รำคำถ่ ำนหิน ในตลำดโลกปรับตัวลดต่ ำลงอย่ ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมำ
โดยบริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในกำรลดต้นทุนกำรทำเหมืองและเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตถ่ำนหินโดยลดต้นทุนกำร
เปิ ดหน้ำดินซึง่ เป็ นต้นทุนหลักให้ต่ำลงและเลือก PRODUCT MIX เพื่อขำยถ่ำนหินให้ได้รำคำทีส่ งู ขึน้ และสำมำรถ
ทำกำไรได้ดที ส่ี ดุ

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนสำหรับธุรกิจถ่ำนหินในปี 2557 ปรำกฎว่ำมีรำยได้และกำไรสุทธิ ซึง่ คำนวณ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 9,711.90 ล้ำนบำทและ 225.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 ถึงร้อยละ
7.27 และ 39.18 ตำมลำดับ เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลง แต่ยงั คงมีกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
2

ธุรกิ จเอทานอล : รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ร้อยละ 3.61 เนื่องจำก
อุปสงค์เอทำนอลเพิ่มขึ้น จำก 2.60 ล้ำนลิตรต่ อวัน เมื่อตอนปลำยปี 2556 เป็ น 3.24 ล้ำนลิตรต่ อวัน ในปี 2557
เนื่องจำกรัฐบำลยกเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ
E85 มำกขึน้ จึงทำให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็ นน้ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิม่ มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นลำดับ

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนสำหรับธุรกิจเอทำนอลในปี 2557 ปรำกฎว่ำมีรำยได้และกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 2,496.28 ล้ำนบำท และ 143.82 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ร้อยละ
50.46 และ 62.62 ตำมลำดับ เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลเพิม่ สูงขึน้ ตำมอุปสงค์เอทำนอลที่เพิม่ ขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้มีม ติอนุ ม ัติให้น ำ บริษัท ไทยอะโกรเอ็น เนอร์ย่ี จำกัด (มหำชน)
(“ไทยอะโกร”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเป็ นเชือ้ เพลิง เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (SPIN OFF PLAN) โดยเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของไทยอะโกรเองจ ำนวน
200,000,000 หุ้ น และน ำหุ้ น สำมัญ ไทยอะโกรที่ บ ริษั ท ฯ ถื อ อยู่ เดิม จ ำนวน 96,037,733 หุ้ น รวมทัง้ สิ้น
296,037,733 หุน้ เพื่อนำออกจำหน่ำยให้แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จำนวน
191,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยและจำหน่ ำยให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ (PRE-EMPTIVE RIGHT) จำนวน 105,037,733 หุ้นคิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้น
ทีเ่ สนอขำยในอัตรำส่วน 5 หุน้ สำมัญบริษทั ฯ ต่อ 1 หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของไทยอะโกรในรำคำเดียวกันกับทีเ่ สนอขำย
ให้ประชำชนทัวไปที
่
่ 2 บำทต่ อหุ้นเพื่อนำเงินที่ได้รบั ไปใช้ในกำรลงทุนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิตและกำร
จำหน่ ำยเอทำนอลและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต ทัง้ นี้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ไทยอะโกรได้ดำเนินกำร
เสร็จสิน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถุนำยน 2557 ทีผ่ ่ำนมำ โดยบริษทั ฯ ได้รบั รูก้ ำไรจำกกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญดังกล่ำวจำนวน
90.27 ล้ำนบำทไว้ในงบกำไรขำดทุน เฉพำะกิจกำรแต่สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไทยอะโกรลดลงจำกร้อยละ
75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำมไทยอะโกรยังคงมีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ
อยู่ เช่ น เดิม ทัง้ นี้ หุ้ น สำมัญ ไทยอะโกรได้เริ่ม ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยตัง้ แต่ ว ัน ที่
5 มิถุนำยน 2557 ทีผ่ ่ำนมำ
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่องต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดิน
ในช่วงกำรผลิตสำหรับผิวดินมำถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ทัง้ นี้ ได้ปรับปรุงย้อนหลังสำหรับงบกำรเงิน
รวมประจำปี 2556 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบกับปี 2557 ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยมี
รำยละเอียดดังนี้

รายละเอียด

หน่ วย : ล้านบาท
ปรับปรุง
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร

613.75
60.72
471.89
2,123.75

(49.45)
(15.03)
123.67
30.26

564.30
45.69
595.56
2,154.01

8,602.91
257.59
461.63
206.50

76.75
(23.02)
(31.16)
(22.56)

8,679.66
234.57
430.47
183.94

430.50
68.85
489.11
2,132.46

16.70
(26.22)
134.27
61.43

447.20
42.63
623.38
2,193.89

8,068.67
272.77
572.29
254.30

142.69
(42.81)
(64.90)
(34.98)

8.211.36
229.96
507.39
219.32

กาไรขาดทุนรวม
ต้นทุนขำย
ภำษีเงินได้
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร

กาไรขาดทุนรวม
ต้นทุนขำย
ภำษีเงินได้
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2557

ปี 2556

ล้านบาท

%

9,711.90
2,496.28
37.52
12,245.70

79.31 10,473.08
20.38 1,659.05
0.31
31.83
100.00 12,163.96

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ล้านบาท

%

86.10
13.64
0.26
100.00

ล้านบาท

(761.18)
837.23
5.69
81.74

%

(7.27)
50.46
17.88
0.67

รายได้ : บริษทั ฯ มีรำยได้รวมในปี 2557 จำนวน 12,245.70 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 81.74 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 0.67 เนื่องจำก
(1) มี ร ำย ได้ จ ำก ธุ รกิ จ ถ่ ำน หิ น ใน ปี 2 5 5 7 รว ม ทั ้ ง สิ้ น 9 ,7 1 1 .9 0 ล้ ำ น บ ำท ล ด ลงจ ำ ก
ปี ก่อน 761.18 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.27 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 3.45 และ 3.96
ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินในตลำดโลกทีอ่ ยู่ในช่วงขำลง
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 2,496.28 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 837.23
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 50.46 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.86 และ 3.61 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ตำมอุปสงค์เอทำนอลทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
(3) มีรำยได้อ่นื ในปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 37.52 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 5.69 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
17.88 เนื่องจำกมีดอกเบีย้ รับและกำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้

ค่าใช้จ่าย

ปี 2557
ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ปี 2556

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

6,514.07
2,623.96
9.21
225.62

67.07 6,820.76
27.02 2,855.27
0.09
0.87
2.32 234.01

65.13 (306.69)
27.26 (231.31)
0.01
8.34
2.23
(8.39)

(4.50)
(8.10)
958.62
(3.59)

2,165.59
50.13
57.00
8.95

86.75 1,390.60
2.01
96.87
2.28
58.64
0.36
(4.04)

83.82
5.84
3.53
(0.24)

55.73
(48.25)
(2.80)
321.53

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล (ขอคืน)

774.99
(46.74)
(1.64)
12.99

ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ ำนหิน ในปี 2557 รวมทัง้ สิ้น 9,372.86 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน
538.05 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.43 ล้ำนบำท เนื่องจำก
(1) ต้น ทุน ขำยถ่ ำนหิน ในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อน 306.69 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 4.50 เนื่ องจำก
ปริมำณกำรขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 3.45 และต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 1.09
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อน 231.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.10 ทัง้ นี้
ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
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(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในปี 2557 เพิ่ม ขึ้นจำกปี ก่ อน 8.34 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริษัท ย่ อยในประเทศ
อินโดนีเซียได้กเู้ งินมำใช้ในกำรจัดซือ้ ท่ำเรือและถนนลำเลียงถ่ำนหิน จึงทำให้มดี อกเบีย้ จ่ำยเพิม่ ขึน้
(4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อน 8.39 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 3.59 ทัง้ นี้ตำมกำไร
ทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 2,281.67 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน
739.60 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 47.96 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 774.99 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 55.73 เนื่องจำก
ปริมำณและต้นทุนขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.86 และ 7.34 ตำมลำดับ เพรำะรำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลซึง่ เป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่มรี ำคำเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 7.21
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อน 46.74 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 48.25 เนื่องจำก
โรงงำนผลิตเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 1 หยุด ปรับปรุงชัวครำวในไตรมำสที
่
่ 3/2556 แต่ในปี 2557 สำมำรถผลิต
เอทำนอลได้ตลอดทัง้ ปี
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในปี 2557 ลดลงจำกปี ก่อน 1.64 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.80 เนื่องจำกมีกำรชำระ
คืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 เพรำะได้รบั
กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคลในปี 2557 จำนวน 8.95 ล้ำนบำท เนื่องจำกหมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว

กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล
%

รวมทัง้ สิ้ น

ล้านบาท

%

ล้านบาท

ล้านบาท

%

9,711.90
6,514.07
3,197.83

100.00
67.07
32.93

2,496.28
2,165.59
330.69

100.00 12,208.18
86.75 8,679.66
13.25 3,528.52

100.00
71.10
28.90

10,473.08
6,820.76
3,652.32

100.00
65.13
34.87

1,659.05
1,390.60
268.45

100.00 12,132.13
83.82 8,211.36
16.18 3,920.77

100.00
67.68
32.32

ปี 2557
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

ปี 2556
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

กาไรขัน้ ต้น : บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้น ในปี 2557 จำนวน 3,528.52 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.90 ของรำยได้จำก
กำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นจำนวน 3,920.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.32 ของรำยได้จำก
กำรขำยแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจำก
(1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหิน ในปี 2557 ร้อยละ 32.93 ของรำยได้จำกกำรขำย ลดลงจำก
ปี ก่อนที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.87 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหิน ปรับตัวลดลงตำมที่
ชีแ้ จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในปี 2557 ร้อยละ 13.25 ของรำยได้จำกกำรขำย ลดลงจำก
ปี ก่อ นที่มีอ ัตรำก ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 16.18 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกวัตถุ ดิบ กำกน้ ำตำลซึ่งเป็ น ต้น ทุ น
ส่วนใหญ่มรี ำคำเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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กาไรสุทธิ
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
รำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

ปี 2556

ปี 2557
%

225.89 52.48
143.82 33.41
60.76 14.11
430.47 100.00
0.82

ล้านบาท

%

ล้านบาท

371.39 73.20 (145.50)
88.44 17.43
55.38
47.56 9.37
13.20
507.39 100.00 (76.92)
0.97
(0.15)

%

(39.18)
62.62
27.75
(15.16)
(15.16)

กาไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 430.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุน้ ละ 0.82 บำท ลดลงจำกปี ก่อน
ร้อยละ 15.16 เนื่องจำก
(1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2557 จำนวน 225.89
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 52.48 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 145.50 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 39.18
เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีก ำไรสุท ธิจ ำกธุ รกิจ เอทำนอลค ำนวณตำมสัด ส่ว นกำรถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ในปี 2557 จ ำนวน
143.82 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.41 ของกำไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนจำนวน 55.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
62.62 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในปี 2557 จำนวน 60.76 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.11
ของกำไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนจำนวน 13.20 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.75 เนื่องจำกมีดอกเบีย้ รับและกำไร
จำกกำรขำยหน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว

ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
โดยที่กำไรสุทธิในปี 2557 ลดลงตำมที่ช้แี จงข้ำงต้น นัน้ มีผลทำให้ป ระสิท ธิภำพในกำรทำกำไรของ
บริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในปี 2557 เท่ำกับ 1,624.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 23.98
(2) บริษั ท ฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2557 คิด เป็ น ร้อ ยละ 13.27 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ปี ก่ อ น
ทีร่ อ้ ยละ 17.57 แล้วลดลงร้อยละ 24.49 เนื่องจำก EBITDA ลดลงตำมทีช่ แ้ี จงใน (1) ข้ำงต้น
(3) บริ ษั ท ฯ มี อ ั ต รำก ำไรสุ ท ธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2557 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.02
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 5.97 แล้วลดลงร้อยละ 16.02
(4) บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ
10.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 12.89 แล้วลดลงร้อยละ 19.03
(5) บริษั ท ฯ มี อ ัต รำส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และ
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 6.97 และ
39.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 8.77 และ 59.93 แล้วลดลงร้อยละ 20.51 และ 34.14 ตำมลำดับ โดยมี
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ำกับ 1.39 เท่ำ ซึง่ ลดลงเล็กน้อยจำกปี ก่อนร้อยละ 5.35
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งบแสดงฐานะการเงิ น
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

ล้านบาท

%

8,961.53
3,119.19
5,842.34
7.97

8,664.41
3,516.03
5,148.38
7.74

297.12
(396.84)
693.96
0.23

3.43
(11.29)
13.48
2.97

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน 297.12
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.43 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพ ย์ห มุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก
วันสิน้ ปี 2556 จำนวน 133.81 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 3.02 เนื่ องจำก (ก) มี เ งิ น สดและ
รำยกำรเทีย บเท่ ำ เงิน สดเพิ่ม ขึ้น จำกวัน สิ้น ปี
2556 จำนวน 12.12 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อยละ
1.01 (ข) มีลกู หนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ลดลงจำก
วันสิน้ ปี 2556 จำนวน 140.18 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 16.22 (ค) มีสนิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ จำก
วันสิน้ ปี 2556 จำนวน 117.10 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 26.19 ซึ่ ง ส่ ว นให ญ่ เป็ นถ่ ำนหิ น
สำเร็จรูปและวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลที่ผลิตหรือซื้อ
สำรองไว้สำหรับ ปี 2558 และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่ วงหน้ำและ
ค่ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน 144.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.53
(2) สินทรัพ ย์ไม่ห มุ น เวีย นเพิ่ม ขึ้น จำกวัน สิ้น ปี 2556 จ ำนวน 163.31 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อยละ 3.86
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บกำกน้ำตำลและโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซชีวภำพของบริษทั ย่อย
หนี้ สิ น : บริษั ท ฯ มีห นี้ สิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2556 จ ำนวน 396.84
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.29 ประกอบด้วย
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน 214.57 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.68
(2) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยำวเพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน 21.42 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.17
เนื่องจำกบริษัทย่อยมีกำรกู้ยมื เงินระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรจัดซื้อวัตถุดบิ กำกน้ ำตำล
เพื่อใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน
193.49 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.49
(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ฯลฯ ลดลงสุทธิจำกวันสิน้ ปี 2556 จำนวน 10.20 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.39
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ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น : บริษัท ฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เพิ่ม ขึ้นจำกวันสิ้นปี 2556
จ ำนวน 693.96 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.48 ท ำให้ มู ล ค่ ำ หุ้ น ตำมบั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ้ น จำกหุ้ น ละ 7.74 บำท
เป็ นหุน้ ละ 7.97 บำท เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 430.47 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปนั ผล 393.75 ล้ำนบำท มีผลแตกต่ำง
จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินและรำยกำรอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 82.60 ล้ำนบำทและมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้
574.64 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ขำยหุน้ สำมัญไทยอะโกรซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยตำม SPIN OFF PLAN ดังกล่ำว
ข้ำ งต้ น จึงท ำให้ สดั ส่ ว นกำรถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ลดลงจำกร้อ ยละ 75.75 เหลือ ร้อ ยละ 51 และท ำให้ ส่ว นของ
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ ดังกล่ำว

กระแสเงิ นสด
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมำต้นงวด
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด

(หน่ วย : ล้านบาท)
ปี 2557
881.80
(1,322.23)
74.88
(9.55)
(375.10)
822.02
446.92

ปี 2556
867.44
(1,350.27)
147.09
5.17
(330.57)
1,152.59
822.02

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2557 จำนวน 881.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน 848.98 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด
เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเซีย จำนวน 1,069.58 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึน้ 421.21 ล้ำนบำท เนื่องจำกมี
สินค้ำคงเหลือและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำเพิม่ ขึน้ (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนลดลง 376.91 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลงและ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 24.97 ล้ำนบำท แต่มดี อกเบี้ยจ่ำยและ
ภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ 263.61 ล้ำนบำท
(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 จำนวน 1,322.23 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(ก) ที่ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ เพิ่ม ขึ้น 377.09 ล้ำนบำท ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็ น กำรก่ อ สร้ำ งถัง เก็บ กำกน้ ำ ตำลและ
โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยก๊ำซชีวภำพ (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ ำนหิน ของบริษัทย่อยในประเทศ
อินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 554.94 ล้ำนบำท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 390.20 ล้ำนบำท
(3) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิจ ำกกิจกรรมจัด หำเงิน ในปี 2557 จ ำนวน 74.88 ล้ำนบำท ประกอบด้ว ย
(ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ 21.38 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปนั ผล 525.76 ล้ำนบำท (ค) มีเงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยหุ้น
สำมัญของบริษทั ย่อย 575.49 ล้ำนบำท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 3.77 ล้ำนบำท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คิดเป็ นร้อยละ 8.08 ของสินทรัพย์
รวม ทัง้ นี้กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และประเมินจำกประสบกำรณ์ กำร
เรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่ำนมำ ซึง่ บริษทั ฯ ประสบปญั หำหนี้สญ
ู น้อยมำกและยังไม่พบรำยกำรผิดปกติในปี 2557 แต่อย่ำงใด
จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557 ทีผ่ ่ำนมำ
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(2) สินค้ำคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 คิดเป็ น ร้อยละ 6.30 ของสินทรัพ ย์รวมโดยไม่ มีสินค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่ มผี ลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตัง้ กำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในปี 2557
ทีผ่ ่ำนมำ
(3) ค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษัทฯ พิจำรณำจำกประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบต่ ำงๆ แล้วพบว่ำ
บริษทั ย่อยดังกล่ำวยังสำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุน
ในปี 2557 ทีผ่ ่ำนมำ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน
(1) บริษั ท ฯ มีอ ัต รำส่ ว นหนี้ สิน รวมต่ อ ส่ว นของผู้ ถือ หุ้ น รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 เท่ ำ กับ 0.53 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยัง มีโครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัท ฯ มีโครงกำรลงทุ น ในอนำคตก็ย ังสำมำรถกู้ยืม เงิน เพิ่ม เติม ได้อีก โดย
มีอ ัต รำส่ ว นควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2557 เท่ ำ กับ 24.53 เท่ ำ
ซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ญั หำในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 1.94 เท่ำ และ 0.82 เท่ำ ตำมลำดับ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงิน
สินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี 2557 จำนวน 23 วัน เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 6 วัน โดยมีระยะเวลำเรียก
เก็บหนี้โดยเฉลีย่ 23 วัน ลดลงจำกปี ก่อน 3 วันและมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลีย่ 21 วัน เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน
1 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำโดยเฉลีย่ 21 วัน ลดลงจำกปี ก่อน 8 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(4) ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินซึง่ อยู่ในช่วงขำลงตำมวิกฤติทำงเศรษฐกิจและรำคำถ่ำนหินที่ตกต่ ำ
บริษัทฯ จึงได้ทบทวนแผนกำรลงทุนในแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ ำนหินแห่งใหม่โดยได้ ชะลอกำรลงทุน เพิ่มเติม
เพื่อรอจังหวะที่เหมำะสมที่จะเข้ำไปลงทุนใหม่ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ ยังมีปริมำณสำรองถ่ำ นหินคงเหลือสำหรับ
สัม ปทำนเหมือ งถ่ ำนหิน ทัง้ สองแหล่ ง ในประเทศอิน โดนี เซีย ซึ่งจะสำมำรถผลิต ถ่ ำนหิน ออกจ ำหน่ ำยได้อีก
หลำยสิบปี จึงไม่น่ำมีปญั หำแต่อย่ำงใด
(5) ด้ ำ นกำรลงทุ น ในธุ ร กิ จ เอทำนอลในปี 2557 ได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ำ งบ่ อ ก๊ ำ ซชี ว ภำพบ่ อ ที่ 4
เสร็จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ในไตรมำสที่ 2/2557 โดยได้น ำก๊ ำ ซชีว ภำพไปใช้ ผ ลิต เอทำนอลและใช้ ในโครงกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำขนำด 3 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนประมำณ 190 ล้ำนบำท เริม่ จ่ำยกระแสไฟฟ้ำในเฟสแรกขนำด
1 เมกกะวัตต์ในไตรมำสที่ 3/2557 และเฟสที่ 2 ขนำด 2 เมกกะวัตต์ในไตรมำสที่ 4/2557 โดยนำกระแสไฟฟ้ำ
ทีผ่ ลิตได้ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลซึง่ จะทำให้ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลลดต่ ำลง ส่วนโครงกำรก่อสร้ำง
ถังเก็บ กำกน้ ำตำลเพิ่ม ขึ้น อีก 2 ถัง ขนำดควำมจุ รวมทัง้ สิ้น ประมำณ 20,000 ตัน ใช้เงิน ลงทุ น ประมำณ 60
ล้ำนบำท ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2/2557 ทำให้เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรเก็บสต๊ อกกำกน้ ำตำล
จำก 40,000 ตันเป็ น 60,000 ตัน เพื่อรองรับปริมำณกำกน้ ำตำลที่ต้องใช้ผลิตเอทำนอลให้มคี วำมคล่องตัวมำก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่วยให้ตน้ ทุนกำรผลิตเอทำนอลถูกลงและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ โดยมีแหล่งทีม่ ำของเงินลงทุนจำก
กำรดำเนิ น งำน (CASH GENERATION) และจำกกำรเพิ่ม ทุ น เพื่อ จ ำหน่ ำยหุ้น สำมัญ ให้ป ระชำชนทัว่ ไปเป็ น
ครัง้ แรกตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
ไทยอะโกร ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภำระผูกพันตำม
เงื่อนไขสัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) ไทยอะโกรจะต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ำมเงื่อ นไขกำรด ำรงอัต รำส่ ว น D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่ เกิน กว่ำ 2 เท่ ำ และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ ต่ ำกว่ำ 1.10 เท่ ำ ในปี 2557 และ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำในปี ต่อๆ ไป จนกว่ำสัญญำกูย้ มื เงินจะสิน้ สุดลง ซึง่ ไทยอะโกรสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ
DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกูย้ มื เงินโดยไม่มปี ญั หำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือ หุ้นของบริษัท ฯ ในไทยอะโกรไม่ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของ
จำนวนหุ้น ทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้ยืม เงิน ซึ่งลำนนำยังไม่ มีน โยบำยจะลดสัด ส่วนกำรถือ หุ้น ในไทยอะโกร
ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ไทยอะโกรจะต้องได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกธนำคำรผู้ให้กู้ก่อน จึงจะสำมำรถ
ก่อหนี้ เพิ่ม ได้โดยไทยอะโกรมีวงเงิน สินเชื่อในป จั จุบ ัน เพีย งพอต่ อ กำรใช้เป็ น เงิน ทุ นหมุ น เวียนในกิจกำรแล้ว
นอกจำกนี้ไทยอะโกรยังได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่กลำงปี 2557 ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ จะ
ช่ ว ยท ำให้ ไ ทยอะโกรสำมำรถจัด หำเงิน ทุ น จำกแหล่ ง อื่ น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี โ ครงสร้ ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมำะสมมำกยิง่ ขึน้
(4) ธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนดเงื่อนไขว่ำไทยอะโกรจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ได้หำกไทยอะโกรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญ ญำกู้ยมื เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E และ
DSCR กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไทยอะโกร เป็ นต้น ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำไทยอะโกรยังไม่เคยมีปญั หำผิด
สัญ ญำที่ทำไว้ก ับธนำคำรผู้ให้กู้แต่ อ ย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็ นอย่ำงดี
มำโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คำดว่ำรำคำถ่ำนหินในปี 2558 จะยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
ยังมีอุปทำนถ่ำนหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและกำร
จำหน่ ำยถ่ำนหินให้สอดคล้องกับรำคำถ่ำนหินทีล่ ดต่ ำลง ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็ได้ทบทวนแผนกำรลงทุนใหม่
โดยรอจังหวะที่เหมำะสมที่จะเข้ำไปลงทุ น ซื้อแหล่ งสัม ปทำนเหมือ งถ่ ำนหิน แห่ งใหม่ คำดว่ ำจะได้อ ย่ ำงน้ อ ย
1 แห ล่ ง ในปี 2558 นี้ นอกจำกนี้ บ ริ ษั ท ฯ ก ำลั ง ศึ ก ษ ำโครงกำรลงทุ น ใน ธุ ร กิ จ โรงไฟ ฟ้ ำพ ลั ง งำน
ถ่ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะเข้ำไปลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกมีแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ น
ของตนเอง ซึ่งนอกจำกจะเพิ่ม ศัก ยภำพด้ำนกำรผลิต และกำรจ ำหน่ ำ ยถ่ ำ นหิน ให้เพิ่ม มำกขึ้น แล้ว ยัง ได้ร ับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว ซึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ ได้ในอนำคต
ธุรกิ จเอทานอล : คำดว่ำจะสำมำรถจำหน่ ำยเอทำนอลในปี 2558 ได้ในรำคำที่ไม่ต่ ำกว่ำปี 2557
ทีผ่ ่ำนมำ โดยคำดว่ำผลผลิตอ้อยในปี 2558 จะต่ ำกว่ำปี 2557 ซึง่ จะส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ซึง่ ไทยอะโกรกำลังขออนุ ญำตนำน้ ำตำลทรำยดิบ มำใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำล
เพื่อ ให้มีวตั ถุ ดิบ ที่จะใช้ผ ลิต เอทำนอลได้ม ำกขึ้น และสำมำรถท ำก ำไรได้ดีเช่ น ปี 2557 ที่ผ่ ำนมำ นอกจำกนี้
ไทยอะโกรซึ่งเป็ นบริษัทย่อยยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรลงทุน ผลิตน้ ำเชื่อม (HIGHT TEST MOLASSES)
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอล ซึง่ จะทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตเอทำนอลลดต่ำลงในอนำคต
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อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษัทฯ และบริษทั ย่อยยังสำมำรถทำกำไรทัง้ สองธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องในปี 2558
โดยใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็ น สำคัญ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและแก้ไขปญั หำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ อย่ำงระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีและสำมำรถ
จ่ำยเงินปนั ผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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