บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาไตรมาสที่ 1/2559

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 1/2559)

ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บริษัท ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 2,572.80 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
325.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.23 เนื่องจำกรำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องและรำคำขำย
เอทำนอลที่ป รับ ตัว ลดลงตำมสถำนกำรณ์ พ ลังงำนที่ย งั อยู่ในช่วงขำลงแต่ ม ีก ำไรสุท ธิซ่ึงค ำนวณตำมสัด ส่ว น
กำรถือหุ้นของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 135.04 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 14.45
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.98 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในกำร
ลดต้นทุนกำรทำเหมืองและเลือก PRODUCT MIX เพือ่ ให้สำมำรถขำยถ่ำนหินได้ในรำคำทีส่ งู และมีกำไรทีด่ ี

สรุปแล้วธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 1,884.75 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 311.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ14.16 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.18
และ 12.25 ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 1/2559 จำนวน
45.64 ล้ำนบำทลดลงเล็กน้อยจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.79 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.70 แม้ผลกำรดำเนินงำน
จำกธุรกิจถ่ำนหินลดลงแต่กย็ งั มีกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
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ธุรกิ จเอทานอล : ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 4.53 แต่รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.37
เนื่องจำกรำคำน้ ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกยังทรงตัวในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง สรุปแล้วธุรกิจเอทำนอลมีรำยได้ใน
ไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 650.20 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 43.56 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.28
และมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 1/2559 จำนวน 45.23 ล้ำนบำทลดลง
จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 14.03 ล้ำ นบำทคิด เป็ นร้อ ยละ 23.68 ซึ่ง ยัง สำมำรถท ำก ำไรได้อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดียวกับธุรกิจถ่ำนหินข้ำงต้น

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อน่ื

รวมทัง้ สิ้ น

ไตรมาสที่ 1/2559

ไตรมาสที่ 1/2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

73.26
25.27
1.47
100.00

2,195.76
693.76
8.69
2,898.21

1,884.75
650.20
37.85
2,572.80

%

75.76
23.94
0.30
100.00

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

(311.01)
(43.56)
29.16
(325.41)

%

(14.16)
(6.28)
335.56
(11.23)

รายได้ : บริษทั ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 1/2559 รวมทัง้ สิน้ 2,572.80 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
325.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.23 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 1,884.75 ล้ำนบำทลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 311.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.16 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 2.18 และ 12.25 ตำมลำดับ ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินทีย่ งั อยูใ่ นช่วงขำลง
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 650.20 ล้ำนบำทลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 43.56 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.28 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.53 แต่รำคำ
ขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 10.37 ตำมสถำนกำรณ์รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงทีป่ รับตัวลดลง
(3) มีรำยได้อ่นื ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 37.85 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
29.16 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 335.56 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ไตรมาสที่ 1/2559
ไตรมาสที่ 1/2558

ค่าใช้จ่าย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

1,323.49
441.43
1.50
46.74

70.22 1,504.21
23.42 560.48
0.08
4.94
2.48
63.63

68.51
25.53
0.22
2.90

(180.72)
(119.05)
(3.44)
(16.89)

(12.01)
(21.24)
(69.64)
(26.54)

81.09
2.10
1.67
1.49

78.23
1.41
2.17
1.46

(15.49)
3.87
(4.20)
0.22

(2.85)
39.49
(27.91)
2.32

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

527.25
13.67
10.85
9.69

542.74
9.80
15.05
9.47
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ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2559 รวมทัง้ สิน้ 1,813.16 ล้ำนบำทลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 320.10 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.01 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 180.72 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 12.01 เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 2.18 และ 10.05 ตำมลำดับ
(2) ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยขำยและบริห ำรในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 119.05
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 21.24 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.44 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 69.64
(4) ภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 16.89 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 26.54 เนื่องจำกกำไรลดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 รวมทัง้ สิน้ 561.46 ล้ำนบำทลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 15.60 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.70 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 15.49 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 2.85 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.53 แต่รำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึ่งเป็ นต้นทุน
ส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 9.20
(2) ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยขำยและบริห ำรในไตรมำสที่ 1/2559 เพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 3.87
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 39.49 เนื่องจำกค่ำขนส่งเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.20 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 27.91 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงือ่ นไขและกำหนดเวลำชำระคืนในสัญญำกูเ้ งิน
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ในไตรมำสที่ 1/2559 ไม่ตอ้ งเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัติสง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 ต้องเสีย
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 1/2559 จำนวน 9.69 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.22 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 2.32 เนื่องจำกหมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว

กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

ล้านบาท

%

1,884.75
1,323.49
561.26

100.00
70.22
29.78

ล้านบาท

รวมทัง้ สิ้ น

%

ล้านบาท

%

100.00
81.09
18.91

2,534.95
1,850.74
684.21

100.00
73.01
26.99

ไตรมาสที่ 1/2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น

650.20
527.25
122.95

ไตรมาสที่ 1/2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

2,195.76 100.00
693.76 100.00 2,889.52 100.00
1,504.21
68.51
542.74
78.23 2,046.95
70.84
กาไรขัน้ ต้น
691.55
31.49
151.02
21.77
842.57
29.16
กาไรขัน้ ต้ น : บริษทั ฯ มีกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 684.21 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 26.99 ของ
รำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้น 842.57 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 29.16 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1) มีกำไรขัน้ ต้น จำกธุรกิจถ่ำนหิน ในไตรมำสที่ 1/2559 ร้อยละ 29.78 ของรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.49 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหิน
ลดลงร้อยละ 12.25 ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินลดลงเพียงร้อยละ 10.05
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(2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 1/2559 ร้อยละ 18.91 ของรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 21.77 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอล
ลดลงร้อยละ 10.37 แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 7.07

กาไรสุทธิ

ไตรมาสที่ 1/2559
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 1/2558
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

45.64 33.80
46.43 38.50
(0.79)
(1.70)
45.23 33.49
59.26 49.14 (14.03) (23.68)
44.17 32.71
14.90 12.36
29.27 196.44
135.04 100.00 120.59 100.00
14.45
11.98
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
0.26
0.23
0.03
11.98
กาไรสุทธิ : บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 135.04 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุน้ ละ 0.26 บำทเพิม่ ขึน้
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 14.45 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.03 บำทคิดเป็ นร้อยละ 11.98 เนื่องจำก
(1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 1/2559
ทัง้ สิ้น 45.64 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.80 ของกำไรสุทธิรวมลดลงเล็กน้ อยจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.79
ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 1.70 เนื่ องจำกปริม ำณและรำคำขำยถ่ำนหิน โดยเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 2.18 และ 12.25
ตำมลำดับ ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินทีย่ งั อยูใ่ นช่วงขำลง
(2) มีก ำไรสุท ธิจ ำกธุ ร กิจ เอทำนอลซึ่ง ค ำนวณตำมสัด ส่ว นกำรถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ในไตรมำส
ที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 45.23 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.49 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 14.03
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.68 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 10.37
(3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิน้ 44.17 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 32.71 ของก ำไรสุท ธิรวมเพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อน 29.27 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 196.44
เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื
กาไรสุทธิ

ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสื่อมสิ้น ) ในไตรมำสที่ 1/2559 จำนวน 378.94 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกัน ของปี ก่ อนจำนวน 83.87
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.12
(2) บริษทั ฯ มี EBITDA MARGIN ในไตรมำสที่ 1/2559 คิดเป็ นร้อยละ 14.73 ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 7.25
(3) บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมำสที่ 1/2559 คิดเป็ นร้อยละ 7.95
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.35
(4) บริษัท ฯ มีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ ส่วนผู้ถือ หุ้น (RETURN ON EQUITY) ในไตรมำสที่ 1/2559
คิดเป็ นร้อยละ 3.14 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.13
(5) บริษัท ฯ มีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในไตรมำส
ที่ 1/2559 คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.33 เพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 7.03 และมีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ
สิน ทรัพ ย์ถ ำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมำสที่ 1/2559 คิด เป็ นร้อ ยละ 9.30 ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 14.43
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งบแสดงฐานะการเงิน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ล้านบาท

%

8,757.05
2,652.22
6,104.83
8.29

8,779.16
2,797.97
5,981.19
8.11

(22.11)
(145.75)
123.64
0.18

(0.25)
(5.21)
2.07
2.22

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 22.11 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน
67.24 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 1.50 เนื่ อ งจำก (ก) เงิน สดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่ม ขึ้น 92.26 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
6.11 (ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 136.23 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 16.77 (ค) สินค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ 52.82 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 11.05 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ ำและค่ ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ ำ ฯลฯ
ลดลง 348.55 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20.91
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินฝำกที่ม ี
ภำระค้ำประกันเพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 45.13 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 1.05
หนี้ สิน : บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2558 จำนวน 145.75 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 5.21 ประกอบด้วย
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 79.23 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.29
(2) เงิน กู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยำวลดลงจำกวัน สิ้นปี 2558 จำนวน 264.45 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
17.46 เนื่องจำกบริษทั ย่อยได้ชำระคืนเงินกูต้ ำมเงือ่ นไขและกำหนดเวลำชำระคืนในสัญญำกูเ้ งิน
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน
18.64 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.47
(4) หนี้สนิ อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรตัง้ สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์ ระยะยำว
ของพนักงำน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 20.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.20
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน
123.64 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.07 ทำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุ้นละ 8.11 บำท เป็ นหุ้นละ 8.29 บำท
ซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.18 บำทคิดเป็ นร้อยละ 2.22 เนื่องจำก (ก) มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 135.04 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
6.56 (ข) มีผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินและรำยกำรอื่นลดลงสุทธิ 38.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 29.83
และ (ค) มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 27.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.59
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กระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้านบาท)
ไตรมาสที่ 1/2559
ไตรมาสที่ 1/2558
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
550.56
671.31
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(234.11)
(117.25)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(306.94)
(310.72)
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
17.26
5.38
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
26.77
248.72
เงินสดยกมำต้นงวด
660.15
446.92
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด
686.92
695.64
(1) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุ ท ธิ จ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 550.56 ล้ำ นบำท
ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบี้ยจ่ำยจำนวน 260.93 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่
กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนี เซีย จำนวน 99.34 ล้ำนบำท (ค) สิน ทรัพ ย์จำกกำรด ำเนิ น งำนลดลง 175.04 ล้ำนบำท
เนื่องจำกสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ 68.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำยเพิม่ ขึน้ และ (จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 3.13 ล้ำนบำท แต่ดอกเบีย้ จ่ำยและภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ
56.03 ล้ำนบำท
(2) บริษั ท ฯ มีเงิน สดสุ ท ธิใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 234.11 ล้ ำ นบำท
ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น รำยกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยก๊ำซ
ชีวภำพและงำนก่อสร้ำงถังกักเก็บกำกน้ ำตำลของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 75.72 ล้ำนบำท (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำ
เหมืองถ่ำนหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 37.74 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรำยกำร
อื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 120.65 ล้ำนบำท
(3) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิใช้ไปในกิจกรรมจัด หำเงิน ในไตรมำสที่ 1/2559 ทัง้ สิ้น 306.94 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 264.92 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปั นผล 18.71 ล้ำนบำท และ(ค) ส่วนของผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อยลดลง 23.31 ล้ำนบำท

รายละเอียด

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คิดเป็ นร้อยละ 10.83 ของสินทรัพย์
รวม ทัง้ นี้ ก ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ ขึ้น อยู่ก ับ กำรวิเครำะห์อ ำยุลูก หนี้ และประเมิน จำกประสบกำรณ์
กำรเรียกเก็บ หนี้ ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งบริษัท ฯ ประสบปั ญ หำหนี้ สูญ น้ อยมำกและยังไม่พ บรำยกำรผิดปกติ จึงไม่ม ีก ำร
ตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมำสที่ 1/2559 ทีผ่ ำ่ นมำ
(2) บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่ม ี
สินค้ำเสือ่ มสภำพและยังไม่มผี ลกระทบจำกรำคำตลำดทีล่ ดลง จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือใน
ไตรมำสที่ 1/2559 ทีผ่ ำ่ นมำ
(3) บ ริ ษั ท ฯ มี ค่ ำค วำม นิ ย ม ที่ เกิ ด ขึ้ น จำก ก ำรลงทุ น ใน บ ริ ษั ท ย่ อ ย ใน ป ระเท ศ อิ น โด นี เซี ย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คิดเป็ นร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษทั ฯ พิจำรณำจำกประมำณกำรงบกำรเงิน
และผลกระทบต่ำงๆ แล้วพบว่ำบริษทั ย่อยดังกล่ำวยังสำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำร
ด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในไตรมำสที่ 1/2559 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 วัน ที่ 31 มีน ำคม 2559 เท่ ำ กับ 0.43 : 1 ซึ่ ง เป็ นอัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยัง มีโ ครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัท ฯ มีโครงกำรลงทุ น ในอนำคตก็ย งั สำมำรถกู้ยืม เงิน เพิ่ม เติม ได้อีก โดย
มีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมำสที่ 1/2559 เท่ำกับ 30.68
เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ั ญหำในเรือ่ งผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 2.20 เท่ำ และ 1.26 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่สูงกอปรกับ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคตอย่ำงเพียงพอ จึงไม่มปี ั ญหำใน
เรือ่ งสภำพคล่องทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในไตรมำสที่ 1/2559 จำนวน 37 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
5 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 31 วัน เพิ่มขึ้น จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7 วันและมีระยะเวลำ
หมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลีย่ 25 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 5 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำโดย
เฉลีย่ 19 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 วัน ซึง่ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(4) ธุรกิจถ่ำนหินยังอยู่ในช่วงขำลง (DOWNTREND) บริษทั ฯ จึงได้ชะลอกำรลงทุนเพิม่ เติมโดยยังมี
ปริ ม ำณ ส ำรองถ่ ำ นหิ น คงเหลื อ ส ำหรับ สัม ปทำนทั ้ง สองแหล่ ง ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ส ำมำรถผลิ ต
ถ่ำนหิน ออกจำหน่ ำยได้อีกหลำยสิบ ปี จึงไม่ม ีปั ญ หำแต่อย่ำงใด โดยบริษัทฯ มีกำรทบทวนแผนกำรลงทุ นให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอยูต่ ลอดเวลำ
(5) ธุรกิจเอทำนอลมีกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ สำหรับระบบก๊ำซ
ชีวภำพในกำรผลิต เอทำนอลและโรงไฟฟ้ ำก๊ ำซชีวภำพขนำด 3 เมกะวัต ต์ โดยใช้เงิน ลงทุ น ประมำณ 56.24
ล้ำนบำทและมีกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลจำนวน 2 ถัง ควำมจุถงั ละ 10,000 ตัน โดย
ใช้เงินลงทุนประมำณ 43.75 ล้ำนบำท ซึ่งช่วยให้บริษทั ฯ สำมำรถเก็บวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลสำหรับใช้ในกำรผลิต
เอทำนอลได้อย่ำงเพียงพอ คำดว่ำโครงกำรลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้นจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2559 โดยมี
แหล่งทีม่ ำของเงินลงทุนจำกกำรดำเนินงำน (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) ไม่ ต่ ำ กว่ ำ 1.25 เท่ ำ จนกว่ ำ สัญ ญำกู้ เ งิน จะสิ้น สุ ด ลง
ซึ่งบริษทั ย่อยสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้เงิน โดยไม่มปี ั ญหำผิดสัญญำ
แต่อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กูก้ ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษทั ย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งรวมถึงบริษทั ฯ
ด้วย หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญำกู้เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำร
ดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังไม่เคยมี
ปั ญหำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กูแ้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด
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ผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
ธุรกิ จ ถ่ านหิ น : คำดว่ำ รำคำถ่ ำนหิน ในปี 2559 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ ต่ ำ อย่ำงต่ อเนื่ อ ง
ตำมสถำนกำรณ์ น้ ำมันเชือ้ เพลิงและถ่ำนหินในตลำดโลกที่ยงั อยู่ในช่วงขำลง โดยบริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์เพื่อ
ลดต้นทุนกำรผลิตและเลือก PRODUCT MIX ในกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้สอดคล้องกับรำคำถ่ำนหินที่ลดลงเพื่อให้
บริษทั ฯ สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็ได้ทบทวนแผนกำรลงทุนใหม่ โดยกำลังศึกษำ
โครงกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ในประเทศไทย
และอินโดนีเซีย โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะเข้ำไปลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกมี
แหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ นของตนเอง ซึง่ นอกจำกจะเพิม่ ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้
เพิม่ มำกขึน้ แล้วยังได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำดังกล่ำว ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่
มำกขึน้ ได้ในอนำคต
ธุรกิ จเอทานอล : รัฐบำลได้วำงแผนพัฒ นำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในปี 2558 ถึง
2579 โดยกำหนดเป้ ำหมำยที่จะเพิม่ ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลจำกระดับ 3.49 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2558 เพิม่ ขึน้
เป็ น 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมเอทำนอลโดยรวม อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้ม
รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงในตลำดโลกยังมีควำมผันผวนซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลในอนำคต
บริษทั ฯ จึงได้วำงแผนปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เอทำนอลเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้สำมำรถทำ
กำไรทีด่ ไี ด้อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังสำมำรถทำกำไรได้ทงั ้ สองธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในปี 2559
แม้สถำนกำรณ์ น้ ำมัน เชื้อเพลิงและถ่ำนหินในตลำดโลกยังอยู่ในช่วงขำลงก็ตำม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยำยำมบริหำร
จัดกำรและแก้ไขปั ญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2559 อยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี แี ละยังสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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