บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำปี 2558)

ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บริษัท ฯ มีรำยได้ในปี 2558 ทัง้ สิ้น 10,182.16 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 2,063.54 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 16.85 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2558 ทัง้ สิน้ 309.61 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 117.16 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
27.45 เนื่องจำกรำยได้และกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินลดลงตำมรำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีย่ งั ปรับตัวลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง ในขณะที่รำยได้และกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลยังอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีตำมนโยบำยรัฐบำลที่ยกเลิกกำร
จำหน่ำยน้ำมันเบนิิน 91 และส่งเสริมกำรใช้แก๊สโิฮอลล์ E10 และ E20
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในกำร
ลดต้นทุนกำรทำเหมืองและเลือก PRODUCT MIX เพือ่ ให้สำมำรถขำยถ่ำนหินได้ในรำคำทีส่ งู และมีกำไรทีด่ ี

สรุปแล้วธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้ในปี 2558 ทัง้ สิน้ 7,550.01 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 2,161.89 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 22.26 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15.75 และ 7.73 ตำมลำดับ
ทำให้กำไรสุทธิิ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อนเหลือ 129.98 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 41.50 อย่ำงไรก็ตำมแม้ผลกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจถ่ำนหินลดลงแต่กย็ งั มีกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
2

ธุรกิ จเอทานอล : รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อนเล็กน้อยร้อยละ 2.27 แต่
อุปสงค์เอทำนอลเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 8.80 เนื่องจำกปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโิฮอลล์ E10 และ E20 เพิม่ ขึน้
อย่ำงต่อเนื่องทำให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็ นน้ ำมันแก๊สโิฮอลล์เพิม่ มำกขึน้ ตำมไปด้วย สรุปแล้ว
ธุรกิจเอทำนอลมีรำยได้ในปี 2558 ทัง้ สิน้ 2,600.32 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 104.04 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
4.17 และมีกำไรสุทธิในปี 2558 ทัง้ สิน้ 244.27 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 24.96 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 11.38
แต่ ก ำไรสุ ท ธิ ิ่ึ ง ค ำนวณตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของบริษั ท ฯ ในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่ อ นเหลื อ 122.34
ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 14.94 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ขำยหุน้ สำมัญในบริษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจเอทำนอลตำม
SPIN-OFF PLAN ในปี 2557 ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน
้ ของบริษทั ฯ ลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่
ชำระแล้ว เมือ่ คำนวณกำไรสุทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จึงลดลงจำกปี ก่อน

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อน่ื

รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2558

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ปี 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

7,550.01
2,600.32
31.83
10,182.16

74.15 9,711.90
25.54 2,496.28
0.31
37.52
100.00 12,245.70

%

79.31
20.38
0.31
100.00

ล้านบาท

(2,161.89)
104.04
(5.69)
(2,063.54)

%

(22.26)
4.17
(15.17)
(16.85)

รายได้ : บริษทั ฯ มีรำยได้ในปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 10,182.16 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 2,063.54 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 16.85 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินในปี 2558 ทัง้ สิน้ 7,550.01 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 2,161.89
ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 22.26 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 15.75 และ 7.73
ตำมลำดับ ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินทีย่ งั อยูใ่ นช่วงขำลง
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในปี 2558 ทัง้ สิน้ 2,600.32 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 104.04
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.17 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.65 แต่รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่
ลดลงร้อยละ 2.27 ตำมสถำนกำรณ์รำคำน้ำมันทีป่ รับตัวลดลง
(3) มีร ำยได้อ่ืน ในปี 2558 ทัง้ สิ้น 31.83 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่ อ น 5.69 ล้ำ นบำทคิด เป็ น
ร้อยละ 15.17 เนื่องจำกมีดอกเบีย้ รับลดลง
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ปี 2558
ปี 2557

ค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

5,158.73
2,054.41
11.47
166.85

68.33 6,514.07
27.21 2,630.54
0.15
9.21
2.21 223.73

67.07 (1,355.34)
27.09 (576.13)
0.09
2.26
2.30
(56.88)

(20.81)
(21.90)
24.54
(25.42)

2,244.29
48.23
50.06
15.71

86.31 2,165.59
1.85
50.13
1.93
57.00
2.46
8.95

86.75
2.01
2.28
1.30

3.63
(3.79)
(12.18)
75.53

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

78.70
(1.90)
(6.94)
6.76
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ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 7,391.46 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน
1,986.09 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 21.18 ล้ำนบำท เนื่องจำก
(1) ต้น ทุ น ขำยถ่ ำ นหิน ในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่ อ น 1,355.34 ล้ำ นบำทคิด เป็ นร้อ ยละ 20.81
เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 15.75 และ 6.01 ตำมลำดับ
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อน 576.13 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 21.90
ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 2.26 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเิียได้กเู้ งินมำใช้ในกำรจัดิือ้ ท่ำเรือและถนนลำเลียงถ่ำนหิน จึงทำให้มดี อกเบีย้ จ่ำยเพิม่ ขึน้
(4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อน 56.88 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.42 เนื่องจำก
กำไรลดลง
ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 2,358.29 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อน 69.86 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.06 เนื่องจำก
(1) ต้ น ทุ น ขำยเอทำนอลในปี 2558 เพิ่ม ขึ้น จำกปี ก่ อ น 78.70 ล้ำ นบำทคิด เป็ นร้อ ยละ 3.63
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลิึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.65 และ
0.55 ตำมลำดับ
(2) ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำรในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อน 1.90 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.79
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อน 6.94 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 12.18 เนื่องจำก
มีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงือ่ นไขในสัญญำกูเ้ งิน
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ในปี 2558 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะ
ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 ต้องเสียภำษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลในปี 2558 จำนวน 15.71 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 75.53 เนื่องจำกหมดอำยุกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนแล้ว

กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล
%

รวมทัง้ สิ้ น

ล้านบาท

%

ล้านบาท

ล้านบาท

%

7,550.01
5,158.73
2,391.28

100.00
68.33
31.67

2,600.32
2,244.29
356.03

100.00 10,150.33
86.31 7,403.02
13.69 2,747.31

100.00
72.93
27.07

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

ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น

ปี 2557
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น

กาไรขัน้ ต้น : บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้นในปี 2558 ทัง้ สิน้ 2,747.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.07 ของรำยได้จำก
กำรขำยลดลงจำกปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้น 3,528.52 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.90 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหิน ในปี 2558 ร้อยละ 31.67 ของรำยได้จำกกำรขำย ลดลงจำก
ปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 32.93 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 7.73 ในขณะที่
ต้นทุนขำยถ่ำนหินลดลงเพียงร้อยละ 6.01
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(2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในปี 2558 ร้อยละ 13.69 ของรำยได้จำกกำรขำย เพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.25 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 2.27 แต่
ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 2.76

กาไรสุทธิ

ปี 2558
ล้านบาท
%

ปี 2557
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

129.98 41.98 222.19 52.06 (92.21) (41.50)
122.34 39.51 143.82 33.70 (21.48) (14.94)
57.29 18.51
60.76 14.24
(3.47)
(5.71)
309.61 100.00 426.77 100.00 (117.16) (27.45)
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
0.59
0.81
(0.22) (27.45)
กาไรสุทธิ : บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในปี 2558 ทัง้ สิน้ 309.61 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุ้นละ 0.59 บำทลดลงจำกปี ก่อน
ร้อยละ 27.45 เนื่องจำก
(1) มีก ำไรสุท ธิจำกธุรกิจถ่ ำนหิน ค ำนวณตำมสัด ส่วนกำรถือหุ้น ของบริษัท ฯ ในปี 2558 ทัง้ สิ้น
129.98 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 41.98 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อน 92.21 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 41.50
เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 15.75 และ 7.73 ตำมลำดับ ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหิน
ทีย่ งั อยูใ่ นช่วงขำลง
(2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2558 ทัง้ สิ้น
122.34 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 39.51 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อน 21.48 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.94
แม้ธุรกิจเอทำนอลโดยรวมมีกำไรสุทธิในปี 2558 ทัง้ สิน้ 244.27 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 24.96 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 11.38 แต่สดั ส่วนกำรถือครองหุน้ ในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเอทำนอลลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือ
ร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว ทำให้กำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลลดลงดังกล่ำว
(3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในปี 2558 ทัง้ สิน้ 57.29 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
18.51 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อนเล็กน้อย 3.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.71 เนื่องจำกมีดอกเบีย้ รับลดลง
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื
กาไรสุทธิ

ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
โดยที่กำไรสุทธิในปี 2558 ลดลงตำมที่ช้ีแจงข้ำงต้น จึงมีผ ลท ำให้ป ระสิทธิภ ำพในกำรท ำกำไรของ
บริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) มี EBITDA (ก ำไรก่ อ นหัก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิน ภำษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล ค่ ำ เสื่อ ม รำคำและ
ค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในปี 2558 เท่ำกับ 1,401.48 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 13.37
(2) มี EBITDA MARGIN ในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 13.76 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 4.18
(3) มีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ลดลงจำกปี ก่อน
ร้อยละ 9.69
(4) มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 7.34
ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 29.11
(5) มีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2558 คิด เป็ น
ร้อ ยละ 5.16 ลดลงจำกปี ก่อ นร้อยละ 25.39 และอัต รำผลตอบแทนต่ อสิน ทรัพ ย์ถำวร (RETURN ON FIXED
ASSETS) ในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 34.26 ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 12.90
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งบแสดงฐานะการเงิน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ล้านบาท

%

8,779.16
2,797.97
5,981.19
8.11

8,961.53
3,119.19
5,842.34
7.97

(182.37)
(321.22)
138.85
0.14

(2.04)
(10.30)
2.38
1.76

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2558 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 182.37 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 2.04 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557
101.10 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.19 เนื่องจำก (ก) เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 296.80 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 24.45 (ข) ลูกหนี้ กำรค้ำ และลูกหนี้ อ่ืน เพิ่มขึ้น
88.38 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อยละ 12.21 (ค) สิน ค้ำคงเหลือ
ลดลง 86.16 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.27 และ (ง)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ิึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลง
399.12 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.32
(2) สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวีย นลดลงจำกวัน สิ้น ปี
2557 จำนวน 82.27 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.87
หนี้ สิ น : บริษั ท ฯ มี ห นี้ สิน รวม ณ วัน สิ้น ปี 2558 ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 321.22 ล้ ำ นบำท
คิดเป็ นร้อยละ 10.30 ประกอบด้วย
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 52.07 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.25
(2) เงิน กู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยำวลดลงจำกวันสิ้น ปี 2557 จำนวน 340.76 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
18.36 เนื่องจำกบริษทั ย่อยได้ชำระคืนเงินกูต้ ำมเงือ่ นไขในสัญญำกูเ้ งิน
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยิึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน
27.26 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.35
(4) หนี้สนิ อื่นิึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรตัง้ สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์ ระยะยำว
ของพนักงำน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 44.35 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันสิน้ ปี 2558 เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 138.85
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.38 ทำให้มลู ค่ำหุน้ ตำมบัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุน้ ละ 7.97 บำท เป็ นหุน้ ละ 8.11 บำท เนื่องจำก
(ก) กำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 309.61 ล้ำนบำท (ข) จ่ำยเงินปั นผล 393.75 ล้ำนบำท (ค) ผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินและรำยกำรอื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 157.42 ล้ำนบำทและ (ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 65.57 ล้ำนบำท
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กระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
1,695.31
881.80
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(570.71)
(1,322.24)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(820.40)
74.87
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(90.97)
(9.53)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
213.23
(375.10)
เงินสดยกมำต้นงวด
446.92
822.02
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด
660.15
446.92
(1) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2558 ทัง้ สิน้ 1,695.31 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน 640.43 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด
เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ิึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเิียจำนวน 947.20 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนลดลง 204.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีสนิ ค้ำ
คงเหลือและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนลดลง 70.42 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้
กำรค้ำและหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นลดลงและ (จ) ดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 22.91 ล้ำนบำท แต่ดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีอำกร
เพิม่ ขึน้ สุทธิ 48.96 ล้ำนบำท
(2) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุ น ในปี 2558 ทัง้ สิ้น 570.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(ก) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ 59.06 ล้ำนบำท ิึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำ
ด้วยก๊ำิชีวภำพ (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ำนหิน ของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเิียเพิม่ ขึน้ 491.35
ล้ำนบำท และ(ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 20.30 ล้ำนบำท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2558 ทัง้ สิน้ 820.40 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
(ก) เงินกู้ลดลง 342.55 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปั นผล 565.53 ล้ำนบำท และ(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
เพิม่ ขึน้ 87.68 ล้ำนบำท

รายละเอียด

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันสิน้ ปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้
กำรตั ้ง ส ำรองค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสัย จะสู ญ ขึ้ น อยู่ ก ั บ กำรวิ เ ครำะห์ อ ำยุ ลู ก หนี้ และประเมิ น จำกประสบกำรณ์
กำรเรียกเก็บหนี้ท่ผี ่ำนมำ ิึ่งบริษทั ฯ ประสบปั ญหำหนี้สูญน้ อยมำกและยังไม่พบรำยกำรผิดปกติ จึงไม่มกี ำรตัง้
สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ทีผ่ ำ่ นมำ
(2) บริษัท ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วัน สิ้น ปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 5.45 ของสินทรัพ ย์รวมโดยไม่ม ีสนิ ค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่ มผี ลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มกี ำรตัง้ กำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในปี 2558
ทีผ่ ำ่ นมำ
(3) บริษทั ฯ มีค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเิีย ณ วันสิน้ ปี 2558
คิดเป็ นร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวมิึ่งบริษทั ฯ พิจำรณำจำกประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบต่ำ งๆ แล้ว
พบว่ำบริษทั ย่อยดังกล่ำวยังสำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำร
ลงทุนในปี 2558 ทีผ่ ำ่ นมำ
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัท ฯ มีอ ัต รำส่ ว นหนี้ ส ิน รวมต่ อ ส่ว นของผู้ ถือ หุ้ น รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วันสิน้ ปี 2558 เท่ำกับ 0.47 : 1 ิึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่ต่ ำและยังมีโครงสร้ำงเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่
เห ม ำะส ม ห ำก บ ริ ษั ท ฯ มี โ ค รงก ำรล งทุ น ใน อ น ำค ต ก็ ยั ง ส ำม ำรถ กู้ ยื ม เงิ น เพิ่ ม เติ ม ได้ อี ก โด ย
มีอ ัต รำส่ว นควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2558 เท่ ำ กับ 22.78 เท่ ำ
ิึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ั ญหำในเรือ่ งผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันสิน้ ปี 2558 เท่ำกับ 2.06 เท่ำ และ 1.07 เท่ำ ตำมลำดับ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อ
เพียงพอสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี 2558 จำนวน 33 วัน เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 9 วัน โดยมีระยะเวลำเรียก
เก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27 วัน เพิม่ ขึ้นจำกปี ก่อน 4 วันและมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลี่ย 25 วัน เพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อน 4 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำโดยเฉลีย่ 19 วัน ลดลงจำกปี ก่อน 1 วัน ิึง่ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(4) ธุรกิจถ่ำนหินยังอยูใ่ นช่วงขำลง (DOWNTREND) บริษทั ฯ จึงได้ชะลอกำรลงทุนเพิม่ เติมโดยบริษทั
ฯ ยัง มีป ริม ำณส ำรองถ่ ำ นหิน คงเหลือ ส ำหรับ สัม ปทำนทัง้ สองแหล่ ง ในประเทศอิน โดนี เิีย ที่ส ำมำรถผลิต
ถ่ำนหิน ออกจำหน่ ำยได้อีกหลำยสิบ ปี จึงไม่ม ีปั ญ หำแต่อย่ำงใด โดยบริษัทฯ มีกำรทบทวนแผนกำรลงทุ นให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอยูต่ ลอดเวลำ
(5) ธุรกิจเอทำนอลได้ลงทุนปรับปรุง เครื่องจักรสำยกำรผลิตที่ 2 ในปี 2558 ใช้เงินลงทุนประมำณ 7
ล้ำนบำทเพื่อให้สำมำรถใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำลทำให้ต้นทุนกำร
ผลิตเอทำนอลในปี 2558 ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้นและได้ลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดก๊ำิไฮโดรเจนิัลไฟด์
ในก๊ำิชีวภำพโดยใช้เงินลงทุนประมำณ 42.59 ล้ำนบำท ิึง่ จะแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 1/2559 โดยมีแหล่งทีม่ ำของ
เงินลงทุนจำกกำรดำเนินงำน (CASH GENERATION) และยังมีสภำพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภำระผูกพันตำมเงือ่ นไขข้อกำหนด
ในสัญญำกูเ้ งินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขกำรดำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ
และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญ ญำกู้เงินจะสิ้นสุดลง ิึ่ง
บริษัทย่อยสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญ ญำกู้เงิน โดยไม่มปี ั ญ หำผิดสัญ ญำ
แต่อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้เงิน ิึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กูก้ ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษทั ย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ิึ่งรวมถึงบริษทั ฯ
ด้วย หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญำกู้เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำร
ดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ิึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังไม่เคยมี
ปั ญหำผิดสัญญำที่ทำไว้กบั ธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็ น
อย่ำงดีมำโดยตลอด
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ผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คำดว่ำรำคำถ่ำนหินในปี 2559 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง ตำม
สถำนกำรณ์ น้ ำมันและถ่ำนหินในตลำดโลกที่ยงั อยู่ในช่วงขำลง โดยบริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนกำร
ผลิตและกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้สอดคล้องกับรำคำถ่ำนหินทีล่ ดลงเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็ได้ทบทวนแผนกำรลงทุนใหม่ โดยกำลังศึกษำโครงกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
ถ่ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ในประเทศไทยและอินโดนีเิีย โดยบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะเข้ำไปลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกมีแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ นของ
ตนเอง ิึ่งนอกจำกจะเพิม่ ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้เพิม่ มำกขึน้ แล้วยังได้รบั ผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำดังกล่ำว ิึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ ได้ในอนำคต
ธุรกิ จเอทานอล : รัฐบำลได้วำงแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558 – 2579
โดยกำหนดเป้ ำหมำยที่จะเพิม่ ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลจำกระดับ 3.49 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2558 เพิม่ ขึ้นเป็ น
11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 จึง ได้วำงแผนกำรลงทุนเพื่อขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 3
อีก 200,000 ลิตรต่อวันภำยในปี 2561 รวมทัง้ ขยำยตลำดเพื่อส่งออกเอทำนอลและนำเข้ำวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต
เอทำนอลจำกภูมภิ ำคอำเิียน เพือ่ ให้กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนมีประสิทธิภำพประสิทธิผลทีด่ ที ส่ี ดุ
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังสำมำรถทำกำไรได้ทงั ้ สองธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในปี 2559
แม้สถำนกำรณ์น้ ำมันและถ่ำนหินในตลำดโลกยังอยู่ในช่วงขำลงก็ตำม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและ
แก้ไขปั ญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี แี ละ
สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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