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คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 1/2558)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
บริษทั ฯ มีรำยได้และกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 2,898.21 ล้ำนบำท และ 120.59 ล้ำนบำท
ซึง่ ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 13.59 และ 44.43 ตำมลำดับ เนื่องจำกรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินและ
กำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินลดลง สำเหตุจำกรำคำขำยถ่ำนหินยังปรับตัวลดต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
รำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ตำมอุปสงค์เอทำนอลในประเทศทีเ่ พิม่ มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำยรัฐบำลที่
ยกเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้แก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ทำให้กำไรสุทธิ
จำกธุรกิจเอทำนอลเพิม่ ขึน้
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

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนสำหรับธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2558 ปรำกฎว่ำมีรำยได้และกำไรสุทธิ ซึง่
คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 2,195.76 ล้ำนบำทและ 46.43 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 17.36 และ 32.01 ตำมลำดับ เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลง แต่ ยงั คงมีกำไรอย่ำง
ต่อเนื่อง
2

ธุรกิ จเอทานอล : รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงเล็กน้อยจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 0.70 แต่อุปสงค์เอทำนอลเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำก 3.24 ล้ำนลิตรต่อวันเมื่อตอนปลำยปี 2557 เป็ น 3.46
ล้ำนลิตรต่อวันในไตรมำสที่ 1/2558 เนื่องจำกรัฐบำลยกเลิกกำรจำหน่ ำยน้ ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมกำรผลิต
รถยนต์ทใ่ี ช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 มำกขึน้ จึงทำให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็ นน้ำมันแก๊สโซ
ฮอลล์เพิม่ มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นลำดับ

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนสำหรับธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2558 ปรำกฎว่ำมีรำยได้ จำนวน 693.76
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.93 และ มีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษัทฯ จำนวน 59.26 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 22.52 แม้ว่ำธุรกิจเอทำนอลจะมีกำไร
สุท ธิเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 14.71 แต่ บ ริษั ท ฯ ได้ ข ำยหุ้น สำมัญ ในบริษั ท ไทยอะโกร เอ็น เนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)
(“ไทยอะโกรฯ”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเอทำนอลตำม SPIN OF PLAN ในปี 2557 ทำให้สดั ส่วนกำรถือ
หุน้ ของบริษทั ฯ ในไทยอะโกรฯ ลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ำระแล้ว เมื่อคำนวณกำไรตำม
สัดส่วนกำรถือครองหุน้ จึงลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
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การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
รำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน
รำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล
รำยได้อ่นื

รวมทัง้ สิ้ น

ไตรมาสที่ 1/2558

ไตรมาสที่ 1/2557

ล้านบาท
2,195.76
693.76
8.69

%
75.76
23.94
0.30

ล้านบาท
2,656.89
631.11
65.89

%
79.22
18.82
1.96

ล้านบาท
(461.13)
62.65
(57.20)

%
(17.36)
9.93
(86.81)

2,898.21

100.00

3,353.89

100.00

(455.68)

(13.59)

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

รายได้ : บริษัท ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 1/2558 รวมทัง้ สิ้น 2,898.21 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดีย วกันของ
ปี ก่อน 455.68 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.59 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 2,195.76 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 461.13 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 17.36 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 7.99 และ
10.18 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินในตลำดโลกทีอ่ ยู่ในช่วงขำลง
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 693.76 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 62.65 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 9.93 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.71 ทัง้ นี้ตำม
อุปสงค์เอทำนอลทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำรำคำขำยเอทำนอลลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.70 ก็ตำม
(3) มีรำยได้อ่นื ในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 8.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 57.20
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 86.81 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นลดลง

ค่าใช้จ่าย

ไตรมาสที่ 1/2558
ล้านบาท

%
ยอดขาย

ไตรมาสที่ 1/2557
ล้านบาท

%
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

1,504.21
560.48
4.94
63.63

68.51 1,716.14
25.53 686.09
0.22
2.00
2.90 104.87

64.59 (211.93)
25.82 (125.61)
0.08
2.94
3.95 (41.24)

78.23
1.41
2.17
1.37

79.85
1.59
2.44
0.09

(12.35)
(18.31)
147.00
(39.32)

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

542.74
9.80
15.05
9.47

503.97
10.03
15.41
0.57

38.77
7.69
(0.23)
(2.29)
(0.36)
(2.34)
8.90 1,561.40

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2558 รวมทัง้ สิน้ 2,133.26 ล้ำนบำท ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 375.84 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.98 ล้ำนบำท เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 211.93 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 12.35 เนื่ อ งจำกปริม ำณกำรขำยถ่ ำ นหิน ลดลงร้อ ยละ 7.99 และต้ น ทุ น ขำยถ่ ำ นหิน โดยเฉลี่ย ลดลง
ร้อยละ 4.74
(2) ค่ ำ ใช้จ่ ำยขำยและบริห ำรในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงจำกจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 125.61
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.31 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
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(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2558 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.94 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กเู้ งินมำใช้ในกำรจัดซือ้ ท่ำเรือและถนนลำเลียงถ่ำนหิน จึงทำให้มดี อกเบีย้ จ่ำย
เพิม่ ขึน้
(4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 41.24 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 39.32 ทัง้ นี้ตำมกำไรทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2558 รวมทัง้ สิน้ 577.06 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 47.08 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.88 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2558 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 38.77 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 7.69 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.71 แม้ตน้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 2.73 เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ ยงั มีรำคำเพิม่ สูงขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 4.25
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงเล็กน้อยจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.23 ล้ำน
บำทคิดเป็ นร้อยละ 2.29
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.36 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อย
ละ 2.34 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิต ที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุ คคลในไตรมำสที่ 1/2558
เพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 ต้องเสีย
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 9.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกหมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว

กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

ล้านบาท

%

2,195.76
1,504.21
691.55

100.00
68.51
31.49

2,656.89
1,716.14
940.75

100.00
64.59
35.41

ล้านบาท

รวมทัง้ สิ้ น

%

ล้านบาท

%

693.76
542.74
151.02

100.00
78.23
21.77

2,889.52
2,046.95
842.57

100.00
70.84
29.16

631.11
503.97
127.14

100.00
79.85
20.15

3,288.00
2,220.11
1,067.89

100.00
67.52
32.48

ไตรมาสที่ 1/2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

ไตรมาสที่ 1/2557
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

กาไรขัน้ ต้ น : บริษัทฯ มีกำไรขัน้ ต้น ในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 842.57 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 29.16 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นจำนวน 1,067.89 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 32.48 ของรำยได้จำกกำรขำยแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจำก
(1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหิน ในไตรมำสที่ 1/2558 ร้อยละ 31.49 ของรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 35.41 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำย
ถ่ำนหินปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2558 ร้อยละ 21.77 ของรำยได้จำกกำรขำย
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 20.15 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกต้นทุนขำย
เอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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กาไรสุทธิ
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
รำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ไตรมาสที่ 1/2558 ไตรมาสที่ 1/2557
ล้านบาท

%

46.43
38.50
59.26
49.14
14.90
12.36
120.59 100.00
0.23

ล้านบาท

%

68.29 31.47
76.48 35.24
72.24 33.29
217.01 100.00
0.41

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท

%

(21.86)
(17.22)
(57.42)
(96.42)
(0.18)

(32.01)
(22.52)
(79.37)
(44.43)
(44.43)

กาไรสุทธิ : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 120.59 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุ้นละ 0.23 บำท ลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 44.43 เนื่องจำก
(1) มีก ำไรสุท ธิจ ำกธุ รกิจ ถ่ ำ นหิน ค ำนวณตำมสัด ส่วนกำรถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ในไตรมำสที่ 1/2558
จำนวน 46.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 38.50 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 21.86
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.01 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ฯ ในไตรมำสที่ 1/2558
จำนวน 59.26 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 49.14 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 17.22
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 22.52 แม้ธุรกิจเอทำนอลโดยรวมจะมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ แต่สดั ส่วนกำรถือครองหุน้ ในบริษทั
ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเอทำนอลลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือ ร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ำระแล้ว จึงทำให้กำไรสุทธิจำก
ธุรกิจเอทำนอลลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 14.90 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 12.14 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 57.34 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 79.37
เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว

ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
โดยทีก่ ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2558 ลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นจึงมีผลทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำกำไร
ของบริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในไตรมำสที่ 1/2558 เท่ำกับ 462.81 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 27.83
(2) บริษัท ฯ มี EBITDA MARGIN ในไตรมำสที่ 1/2558 คิดเป็ นร้อยละ 15.88 เมื่อเปรียบเทียบกับ
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 19.12 แล้วลดลงเล็กน้อยร้อยละ 16.94
(3) บริษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมำสที่ 1/2558 คิดเป็ นร้อยละ 6.66
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 9.58 แล้วลดลงร้อยละ 30.45
(4) บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในไตรมำสที่ 1/2558 คิด
เป็ นร้อยละ 2.85 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 5.29 แล้วลดลงร้อยละ 46.16
(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) ในไตรมำสที่ 1/2558 คิดเป็ นร้อยละ
2.18 และ 10.86 เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่อนที่ร้อยละ 3.64 และ 15.71 แล้วลดลงร้อยละ 40.06
และ 30.85 ตำมลำดับ โดยมีอตั รำส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ำกับ 0.33 เท่ำ ซึง่ ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 13.81
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งบแสดงฐานะการเงิ น
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558

8,852.40
2,872.04
5,980.36
8.16

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ล้านบาท

%

8,961.53
3,119.19
5,842.34
7.97

(109.13)
(247.15)
138.02
0.19

(1.22)
(7.92)
2.36
2.38

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 109.13
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.22 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำก
วันสิน้ ปี 2557 จำนวน 6.94 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 0.15 เนื่ อ งจำก (ก) มี เงิน สดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี
2557 จำนวน 261.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อย
ละ 21.53 (ข) มีลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้ อ่นื
เพิ่มขึ้น จำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 107.16
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.80 (ค) มีสนิ ค้ำ
คงเหลือ เพิ่ม ขึ้น จำกวัน สิ้น ปี 2557 จำนวน
265.78 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อยละ 47.10 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ นถ่ ำนหินสำเร็จรูป และวัตถุ ดิบ
กำกน้ ำตำลที่ผลิตหรือซื้อสำรองไว้สำหรับ ปี
2558 และ (ง) มี สิ น ท รั พ ย์ ห มุ นเวี ย นอื่ น ซึ่ ง ส่ ว น ให ญ่ เป็ นภ ำษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจ่ ำ ยล่ วงห น้ ำและ
ค่ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 641.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.04
(2) สิน ทรัพ ย์ไม่ ห มุ น เวีย นลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 102.19 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 2.33
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดจ่ำยลดลง
หนี้ สิ น : บริษั ท ฯ มี ห นี้ สิน รวม ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2558 ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 247.15
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.92 ประกอบด้วย
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 166.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 35.96
(2) เงินกู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยำวลดลงจำกวันสิ้น ปี 2557 จำนวน 391.91 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
21.12 เนื่องจำกบริษทั ย่อยชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน
17.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.40
(4) หนี้ สิน อื่น ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นส ำรองค่ ำ ฟื้ นฟู ส ภำพเหมือ งและส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของ
พนักงำน ฯลฯ ลดลงสุทธิจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 4.34 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.49
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน
138.02 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.36 ทำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุน้ ละ 7.97 บำท เป็ นหุ้นละ 8.16 บำท
เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 120.59 ล้ำนบำท มีผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินและรำยกำรอื่นๆ ลดลงสุทธิ
20.53 ล้ำนบำทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 37.96 ล้ำนบำท

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 2558
671.31
(117.25)
(310.72)
5.38
248.72
446.92
695.64

ปี 2557
530.29
(362.53)
(256.79)
15.84
(73.19)
822.02
748.83

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิ จ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในไตรมำสที่ 1/2558 จ ำนวน 671.31 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน 267.21 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่
กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 232.22 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนลดลง 203.07 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ 11.06 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้
กำรค้ำเพิม่ ขึน้ และ (จ) มีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 3.84 ล้ำนบำท แต่มดี อกเบี้ยจ่ำยและภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ 46.09 ล้ำน
บำท
(2) บริษั ท ฯ มีเงิน สดสุ ท ธิใช้ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในไตรมำสที่ 1/2558 จ ำนวน 117.25 ล้ำ นบำท
ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 21.35 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกำรก่อสร้ำงถังเก็บกำกน้ำตำล
และโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยก๊ำซชีวภำพ (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ำนหิน ของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 82.10 ล้ำนบำท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 13.80 ล้ำนบำท
(3) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิ ใช้ไปกิจ กรรมจัด หำเงิน ในไตรมำสที่ 1/2558 จ ำนวน 310.72 ล้ำ นบำท
ประกอบด้วย(ก) เงินกู้ลดลง 275.39 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปั นผล 23.45 ล้ำนบำท และ(ค) ส่วนของผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อยลดลง 11.88 ล้ำนบำท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 คิดเป็ นร้อยละ 9.39 ของสินทรัพย์
รวม ทัง้ นี้กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้แ ละประเมินจำกประสบกำรณ์ กำร
เรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่ำนมำ ซึง่ บริษทั ฯ ประสบปั ญหำหนี้สญ
ู น้อยมำกและยังไม่พบรำยกำรผิดปกติในไตรมำสที่ 1/2558
แต่อย่ำงใด จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมำสที่ 1/2558 ทีผ่ ่ำนมำ
(2) สิน ค้ำคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2558 คิด เป็ น ร้อ ยละ 9.38 ของสิน ทรัพ ย์รวมโดยไม่ มีสิน ค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่มผี ลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มกี ำรตัง้ กำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในไตรมำสที่
1/2558 ทีผ่ ่ำนมำ
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(3) ค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.10 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษัทฯ พิจำรณำจำกประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบต่ ำงๆ แล้วพบว่ำ
บริษทั ย่อยดังกล่ำวยังสำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุน
ในไตรมำสที่ 1/2558 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 มี น ำคม 2558 เท่ ำ กับ 0.48 : 1 ซึ่ ง เป็ นอัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยัง มี โ ครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัท ฯ มีโครงกำรลงทุ น ในอนำคตก็ย ังสำมำรถกู้ยืม เงิน เพิ่ม เติม ได้อีก โดย
มีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมำสที่ 1/2558 เท่ำกับ 23.16
เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ั ญหำในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 2.16 เท่ำ และ 1.09 เท่ำ ตำมลำดับ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงิน
สินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในไตรมำสที่ 1/2558 จำนวน 32 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
10 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บ หนี้ โดยเฉลี่ย 24 วัน ลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่อน 1 วันและมีระยะเวลำ
หมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลีย่ 30 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 4 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ
โดยเฉลีย่ 22 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(4) ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินซึง่ อยู่ในช่วงขำลงตำมวิกฤติทำงเศรษฐกิจและรำคำถ่ำนหินที่ตกต่ ำ
บริษัทฯ จึงได้ทบทวนแผนกำรลงทุนในแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ ำนหินแห่งใหม่โดยได้ ชะลอกำรลงทุน เพิ่มเติม
เพื่อรอจังหวะที่เหมำะสมที่จ ะเข้ำไปลงทุนใหม่ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ ยังมีปริมำณสำรองถ่ำนหินคงเหลือสำหรับ
สัม ปทำนเหมือ งถ่ ำนหิน ทัง้ สองแหล่ ง ในประเทศอิน โดนี เซีย ซึ่งจะสำมำรถผลิต ถ่ ำนหิน ออกจ ำหน่ ำยได้อีก
หลำยสิบปี จึงไม่น่ำมีปัญหำแต่อย่ำงใด
(5) ด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจเอทำนอลในปี 2558 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรติดตัง้ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบ
ลำเลียงและละลำยน้ ำตำลทรำยดิบในสำยกำรผลิตที่ 2 โดยใช้เงินลงทุน ทัง้ สิน้ ประมำณ 7 ล้ำนบำท คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558 ให้ต่ ำลงโดยมีแหล่งทีม่ ำของ
เงินลงทุนจำกกำรดำเนินงำน (CASH GENERATION)

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
ไทยอะโกรฯ ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภำระผูกพัน
ตำมเงื่อนไขสัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) ไทยอะโกรฯ จะต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่อ นไขกำรด ำรงอัต รำส่ ว น D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกูย้ มื
เงินจะสิน้ สุดลง ซึง่ ไทยอะโกรฯ สำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกูย้ มื เงินโดยไม่
มีปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไทยอะโกรฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของ
จำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้ยมื เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในไทยอะโกรฯ
ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ไทยอะโกรฯ จะต้องได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ่อน จึงจะสำมำรถ
ก่อหนี้เพิม่ ได้โดยไทยอะโกรฯ มีวงเงินสินเชื่อในปั จจุบนั เพียงพอต่อกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรแล้ว
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(4) ธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนดเงื่อนไขว่ำไทยอะโกรฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ได้หำกไทยอะโกรฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสัญญำกู้ยมื เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E และ
DSCR กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไทยอะโกรฯ เป็ นต้น ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำไทยอะโกรฯ ยังไม่เคยมีปัญหำ
ผิดสัญญำที่ทำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่ อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กเู้ ป็ 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 นในธุ 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
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำดังกล่ำว ซึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ ได้ในอนำคต
ธุรกิ จเอทานอล : คำดว่ำจะสำมำรถจำหน่ ำยเอทำนอลในปี 2558 ได้ไม่ต่ ำกว่ำปี 2557 โดยคำดว่ำ
ผลผลิตอ้อยในปี 2558 จะต่ำกว่ำปี 2557 ซึง่ จะส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2558 ซึง่ ใน
ไตรมำสที่ 1/25558 ไทยอะโกรฯ ได้เริ่ม น ำน้ ำ ตำลทรำยดิบ มำใช้ เป็ นวัต ถุ ดิบ ในกำรผลิต เอทำนอลร่ ว มกับ
กำกน้ ำตำล เพื่อให้มวี ตั ถุดบิ ทีจ่ ะใช้ผลิตเอทำนอลได้มำกขึน้ และเพื่อให้สำมำรถทำกำไรได้ดเี ช่นปี 2557 ทีผ่ ่ำนมำ
นอกจำกนี้ไทยอะโกรฯ ยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรลงทุนผลิตน้ ำเชื่อม (HIGHT TEST MOLASSES) เพื่อใช้
เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอล ซึง่ จะทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตเอทำนอลลดต่ำลงอีกในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษัทฯ และบริษทั ย่อยยังสำมำรถทำกำไรทัง้ สองธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องในปี 2558
โดยใช้กลยุทธ์ปรับลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็ นสำคัญ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและแก้ไขปั ญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ อย่ำงระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีและสำมำรถ
จ่ำยเงินปั นผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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