บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาไตรมาสที่ 2/2558
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
บริษทั ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 2,594.53 ล้ำนบำท และ
5,492.74 ล้ ำ นบำทซึ่ ง ลดลงจำกงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 26.09 และ 19.39 โดยมี ก ำไรสุ ท ธิ ใ น
ไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 70.92 ล้ำนบำทและ 191.51 ล้ำนบำทซึง่ ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 25.28 และ 38.60 ตำมลำดับ เนื่องจำกรำยได้และกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินลดลง
ตำมรำคำขำยถ่ำนหินที่ยงั ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่รำยได้และกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลเพิม่ ขึน้
ตำมนโยบำยรัฐบำลทีย่ กเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมันเบนซิน 91 และส่งเสริมกำรทีใ่ ช้แก๊สโซฮอลล์ E10 E20 และ E85
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในกำรลด
ต้นทุนกำรทำเหมืองและเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตถ่ำนหินโดยลดต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินซึง่ เป็ นต้นทุนหลักให้ต่ำลง
และเลือก PRODUCT MIX เพื่อให้สำมำรถขำยถ่ำนหินได้ในรำคำทีส่ งู และมีกำไรทีด่ ี

US$ per ton

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมสำหรับธุรกิจถ่ำนหิน ปรำกฎว่ำมีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 1,917.44 ล้ำนบำทและ 4,113.20 ล้ำนบำท ซึง่ ลดลงจำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนถึงร้อยละ 33.90 และ 25.99 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินลดลง จึงทำให้กำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 มีจำนวน 26.48 ล้ำนบำท
และ 72.91 ล้ำนบำท ซึง่ ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 39.20 และ 54.99 ตำมลำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำม
แม้ผลกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจถ่ำนหินจะลดต่ำลงแต่ยงั คงมีกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
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ธุรกิ จเอทานอล : รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลง
เล็กน้อยจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 0.20 และ 0.47 ตำมลำดับ แต่อุปสงค์เอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำก
3.24 ล้ำนลิตรต่อวันเมื่อตอนปลำยปี 2557 เป็ น 3.56 ล้ำนลิตรต่อวันในไตรมำสที่ 2/2558 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.88
เนื่องจำกปริมำณกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 และ E20 เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทำให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อ
ผสมเป็ นน้ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิม่ มำกขึน้ ตำมไปด้วย

สรุปแล้วผลกำรดำเนินงำนสำหรับธุรกิจเอทำนอล ปรำกฎว่ำมีรำยได้ ในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6
เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 668.69 ล้ำนบำทและ 1,362.45 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
11.28 และ 10.59 โดยมีกำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6
เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 29.40 ล้ำนบำทและ 88.66 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 23.40
และ 22.80 ตำมลำดับ แม้ว่ำธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จะมีกำไรสุทธิ
เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 4.91 และ 11.24 ก็ต ำม แต่ บ ริษัท ฯ ได้ ข ำยหุ้น สำมัญ ในบริษัท ไทยอะโกร เอ็น เนอร์ย่ี จ ำกัด
(มหำชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็ น บริษัท ย่ อยที่ป ระกอบธุ รกิจ เอทำนอลตำม SPIN OF PLAN ในปี 2557 ท ำให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไทยอะโกรฯ ลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว เมื่อ
คำนวณกำไรสุทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จึงลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
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รายได้
(หน่ วย : ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

ไตรมาส
2/2558
1,917.44
668.69
8.40

2/2557
2,900.72
600.92
8.81

2,898.21 2,594.53

3,510.45

1/2558
2,195.76
693.76
8.69

รวมทัง้ สิ้ น

เพิ่ ม (ลด)
งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ .ย.)
YoY (%) QoQ (%)
ปี 2558
ปี 2557
(33.90)
(12.68)
4,113.20 5,557.61
11.28
(3.61)
1,362.45 1,232.02
(4.65)
(3.34)
17.09
24.56

(26.09)

(10.48)

5,492.74 6,814.19

เพิ่ ม (ลด)
(%)
(25.99)
10.59
(30.42)

(19.39)

รายได้
(1) บริษัทฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2558 รวมทัง้ สิน้ 2,594.53 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 915.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 26.09 เนื่องจำก
(1.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 1,917.44 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 983.28 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.90 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ
30.36 และ 5.07 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินในตลำดโลกทีอ่ ยู่ในช่วงขำลง
(1.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 668.69 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 67.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.28 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.51
ตำมอุปสงค์เอทำนอลทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องแต่รำคำขำยเอทำนอลกลับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.20
(1.3) มีรำยได้อ่นื ในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 8.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
0.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.65 เนื่องจำกมีดอกเบีย้ รับลดลง
(2) บริษัทฯ มีรำยได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 5,492.74 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 1,321.45 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.39 เนื่องจำก
(2.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน ในช่ วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 4,113.20 ล้ำนบำท
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,444.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.99 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหิน
ลดลงร้อยละ 20.04 และ 7.45 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์ถ่ำนหินในตลำดโลกทีอ่ ยู่ในช่วงขำลง
(2.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 1,362.45 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 130.43 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 10.59 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอล
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.10 ตำมอุปสงค์เอทำนอลทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องแต่รำคำขำยเอทำนอลกลับลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ 0.47
(2.3) มีรำยได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 17.09 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 7.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 30.42 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศลดลง
ค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : ล้านบาท)
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

เพิ่ ม (ลด)
YoY (%) QoQ (%)

1/2558

ไตรมาส
2/2558

งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2558
ปี 2557

2/2557

1,504.21
560.48
4.94
63.63

1,274.47
559.68
1.56
49.44

1,900.84
848.53
1.33
74.10

(32.95)
(34.04)
17.29
(33.28)

(15.27)
(0.14)
(68.42)
(22.30)

2,778.68
1,120.16
6.49
113.07

3,616.97
1,484.48
3.33
178.98

(23.18)
(24.54)
94.89
(36.83)

542.74
9.80
15.05
9.47

578.79
14.76
13.29
3.68

513.33
13.58
15.36
4.09

12.75
8.69
(13.48)
(10.02)

6.64
50.61
(11.69)
(61.14)

1,121.53
24.56
28.34
13.15

1,017.30
23.61
30.77
4.66

10.25
4.02
(7.90)
182.19

เพิ่ ม (ลด)
(%)

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
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(1) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 2/2558 รวมทัง้ สิน้ 1,885.15 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 939.65 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.26 ล้ำนบำท เนื่องจำก
(1.1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในไตรมำสที่ 2/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 626.37 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 32.95 เนื่องจำกปริม ำณและต้น ทุ นขำยถ่ ำนหิน โดยเฉลี่ย ต่ อตัน ลดลงร้อยละ 30.36 และ 3.72
ตำมลำดับ
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในไตรมำสที่ 2/2558 ลดลงจำกจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 288.85
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 34.04 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในไตรมำสที่ 2/2558 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.23 ล้ำนบำท
เนื่องจำกบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้กู้เงินมำใช้ในกำรจัดซื้อท่ำเรือและถนนลำเลียงถ่ ำนหิน จึงทำให้ มี
ดอกเบีย้ จ่ำยเพิม่ ขึน้
(1.4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 2/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 24.66 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 33.28 เนื่องจำกกำไรลดลง
(2) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 4,018.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 1,265.36 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.95 ล้ำนบำท เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 838.29
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.18 เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ย ต่อตันลดลงร้อยละ 20.04 และ
3.93 ตำมลำดับ
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงจำกจำกงวดเดียวกัน ของ
ปี ก่อน 364.32 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 24.54 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.16
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้กู้เงินมำใช้ในกำรจัด ซื้อท่ำเรือและถนนลำเลียงถ่ ำนหิน
จึงทำให้มดี อกเบีย้ จ่ำยเพิม่ ขึน้
(2.4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 65.91
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 36.83 เนื่องจำกกำไรลดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2558 รวมทัง้ สิน้ 610.52 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 64.16 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.74 เนื่องจำก
(1.1) ต้ น ทุ น ขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2558 เพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 65.46
ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 12.75 เนื่ อ งจำกปริม ำณกำรขำยเอทำนอลเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 11.51 และรำคำวัต ถุ ดิบ
กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ยงั มีรำคำเพิม่ สูงขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.40
(1.2) ค่ำใช้จ่ ำยขำยและบริห ำรในไตรมำสที่ 2/2558 เพิ่มขึ้น จำกงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 1.18
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.69 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในไตรมำสที่ 2/2558 ลดลงจำกงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 2.07 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 13.48 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(1.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ในไตรมำสที่ 2/2558 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติ
บุคคล เพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1
ต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 3.68 ล้ำนบำท เนื่องจำกหมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุน
แล้ว แต่ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.41 ล้ำนบำท
(2) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 1,187.58 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 102.75 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 9.55 เนื่องจำก
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(2.1) ต้นทุนขำยเอทำนอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
104.23 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.25 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.10 และรำคำวัตถุดบิ
กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ยงั มีรำคำเพิม่ สูงขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.31
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึน้ เล็กน้อยจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 0.95 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.02 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.43
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.90 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(2.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558 เพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิต
ที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 13.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกหมดอำยุกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 8.49 ล้ำนบำทตำมกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้
กาไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถนุ ายน)
ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
ปี 2557
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
ปี 2557
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

1,917.44
1,274.47
642.97

100.00
66.47
33.53

668.69
578.79
89.90

100.00
86.56
13.44

2,586.13
1,853.26
732.87

100.00
71.66
28.34

2,900.72
1,900.84
999.88

100.00
65.53
34.47

600.92
513.33
87.59

100.00
85.42
14.58

3,501.64
2,414.17
1,087.47

100.00
68.94
31.06

4,113.20
2,778.68
1,334.52

100.00
67.56
32.44

1,362.45
1,121.53
240.92

100.00
82.32
17.68

5,475.65
3,900.21
1,575.44

100.00
71.23
28.77

5,557.61
3,616.97
1,940.64

100.00
65.08
34.92

1,232.02
1,017.30
214.72

100.00
82.57
17.43

6,789.63
4,634.27
2,155.36

100.00
68.26
31.74

กาไรขัน้ ต้น
(1) บริษัทฯ มีกำไรขัน้ ต้น ในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 732.87 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.34 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นจำนวน 1,087.47 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 31.06 ของรำยได้จำกกำรขำยแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจำก
(1.1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหิน ในไตรมำสที่ 2/2558 ร้อยละ 33.53 ของรำยได้จำกกำร
ขำย ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.47 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำ
ขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงมำกกว่ำต้นทุนขำยถ่ำนหินทีล่ ดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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(1.2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2558 ร้อยละ 13.44 ของรำยได้จำก
กำรขำย ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 14.58 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
รำคำขำยเอทำนอลปรับตัวลดลงและต้นทุนขำยเอทำนอลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ มีกำไรขัน้ ต้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 1,575.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
28.77 ของรำยได้จ ำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทีย บกับ งวดเดียวกัน ของปี ก่อ นที่มีก ำไรขัน้ ต้น จำนวน 2,155.36
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.74 ของรำยได้จำกกำรขำยแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจำก
(2.1) มีอตั รำก ำไรขัน้ ต้น จำกธุรกิจถ่ ำนหิน ในช่ วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ร้อ ยละ 32.44 ของ
รำยได้จำกกำรขำย ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.92 ของรำยได้จำกกำรขำย
เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงมำกกว่ำต้นทุนขำยถ่ำนหินทีล่ ดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2.2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ร้อยละ 17.68 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 17.43 ของรำยได้จำก
กำรขำย เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 0.77
กาไรสุทธิ
(หน่ วย : ล้านบาท)

1/2558

กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื
กาไรสุทธิ

46.43
59.26
14.90
120.59
0.23

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่ อหุ้น

ไตรมาส
2/2558 2/2557
26.48
29.40
15.04
70.92
0.14

43.55
38.38
12.98
94.91
0.18

เพิ่ ม (ลด)
งวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ .ย.) เพิ่ ม (ลด)
YoY (%) QoQ (%)
ปี 2558
ปี 2557
(%)
(39.20)
(42.97)
72.91
161.98 (54.99)
(23.40)
(50.39)
88.66
114.85 (22.80)
15.87
0.94
29.94
35.08 (14.65)
(25.28)
(41.19)
191.51
311.91 (38.60)
(25.28)
(41.19)
0.36
0.59 (38.60)

กาไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 70.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุน้ ละ 0.14 บำท ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 25.28 เนื่องจำก
(1.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2558
จำนวน 26.48 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 37.34 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 17.07
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 39.20 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(1.2) มีกำไรสุท ธิจำกธุรกิจเอทำนอลคำนวณตำมสัด ส่วนกำรถือหุ้น ของบริษัทฯ ในไตรมำสที่
2/2558 จำนวน 29.40 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน
8.98 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.40 แม้ธุรกิจเอทำนอลโดยรวมจะมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.91 แต่สดั ส่วนกำรถือ
หุน้ ในบริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเอทำนอลลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ำระแล้ว จึงทำให้
กำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลลดลง
(1.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 15.04 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 21.20 ของกำไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 2.06 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
15.87 เนื่องจำกมีสว่ นแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้
(2) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 191.51 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุ้นละ 0.36
บำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 38.60 เนื่องจำก
(2.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558 จำนวน 72.91 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 38.07 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
จำนวน 89.07 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 54.99 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวลดลงตำมที่ช้แี จง
ข้ำงต้นแล้ว
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(2.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2558 จำนวน 88.66 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 46.30 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
จำนวน 26.19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 22.80 แม้ธุรกิจเอทำนอลโดยรวมจะมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.24 แต่
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเอทำนอลลดลงจำกร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ำระ
แล้ว จึงทำให้กำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลลดลง
(2.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 29.94
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.63 ของกำไรสุทธิรวม ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 5.14 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 14.65 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศลดลง

ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
โดยที่กำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงตำมที่ช้แี จงข้ำงต้น จึงมีผลทำให้ประสิทธิภำพ
ในกำรทำกำไรของบริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสื่อมสิน้ ) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เท่ำกับ 779.58 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
30.17
(2) บริษั ท ฯ มี EBITDA MARGIN ในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2558 คิด เป็ นร้อ ยละ 14.19 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 16.38 แล้วลดลงร้อยละ 13.38
(3) บริษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ น
ร้อยละ 5.45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 6.82 แล้วลดลงร้อยละ 20
(4) บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอื หุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 4.57 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 7.64 แล้วลดลงร้อยละ 40.15
(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) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 คิด
เป็ นร้อยละ 3.41 และ 18.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่อนที่ร้อยละ 5.27 และ 27.02 แล้วลดลง
ร้อยละ 35.29 และ 32.68 ตำมลำดับ โดยมีอตั รำส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ำกับ 0.63 เท่ ำ ซึ่งลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.11

งบแสดงฐานะการเงิ น
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 30
มิ ถนุ ายน 2558

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ล้านบาท

%

8,613.55
2,714.81
5,898.74
7.99

8,961.53
3,119.19
5,842.34
7.97

(347.98)
(404.38)
56.40
0.02

(3.88)
(12.96)
0.97
0.25

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท
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สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2558 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557
จำนวน 347.98 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.88
ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวัน
สิ้นปี 2557 จำนวน 276.73 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 6.06 เนื่ องจำก (ก) มี เ งิ น สดและ
รำยกำรเทีย บเท่ ำ เงิน สดเพิ่ม ขึ้น จำกวัน สิ้น ปี
2557 จำนวน 232.82 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
19.18 (ข) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้
จำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 79.79 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.02 (ค) มีสนิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2557
จำนวน 292.04 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 51.75 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นถ่ำนหินสำเร็จรูปและวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลทีผ่ ลิตหรือ
ซือ้ สำรองไว้สำหรับปี 2558 และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและ
ค่ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 881.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 42.66
(2) สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวีย นลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 71.25 ล้ำ นบำทคิด เป็ นร้อ ยละ 1.62
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดจ่ำยลดลง
หนี้ สิ น : บริษั ท ฯ มีห นี้ สิน รวม ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2557 จ ำนวน 404.38
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.96 ประกอบด้วย
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 23.27 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.03
(2) เงินกู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยำวลดลงจำกวันสิ้น ปี 2557 จำนวน 339.51 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
18.30 เนื่องจำกบริษทั ย่อยชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขในสัญญำกูเ้ งิน
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน
61.90 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.15
(4) หนี้ สิน อื่น ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นส ำรองค่ ำ ฟื้ นฟู ส ภำพเหมือ งและส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของ
พนักงำน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิจำกวันสิน้ ปี 2557 จำนวน 20.30 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.96
ส่ วนของผู้ถือ หุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เพิ่ม ขึ้นจำกวันสิ้นปี 2557
จำนวน 56.40 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.97 ทำให้มูลค่ำหุน้ ตำมบัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุน้ ละ 7.97 บำท เป็ นหุน้ ละ 7.99
บำท เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 191.51 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปั นผล 210 ล้ำนบำท มีผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินและรำยกำรอื่นๆ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 31.46 ล้ำนบำทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 43.43 ล้ำนบำท
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
กระแสเงินสด
ปี 2558
ปี 2557
(หน่ วย : ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
1,095.04
1,050.88
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(220.92)
(538.55)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(610.94)
(394.61)
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(29.76)
13.33
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
233.42
131.05
เงินสดยกมำต้นงวด
446.92
822.02
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด
680.34
953.07
9

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนิ นงำนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 1,095.04
ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย (ก) ก ำไรก่ อ นหัก ภำษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คลและดอกเบี้ย จ่ ำ ยจ ำนวน 425.83 ล้ำ นบำท
(ข) รำยกำรทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น รำยกำรเกีย่ วกับเหมือง
ถ่ำนหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 461.69 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนลดลง
406.30 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนลดลง 124.55 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีหนี้สนิ หมุนเวียนลดลงและ (จ) มีดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 10.25 ล้ำนบำท แต่มดี อกเบีย้ จ่ำยและภำษีอำกร
เพิม่ ขึน้ 84.48 ล้ำนบำท
(2) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิใช้ไปในกิจ กรรมลงทุ น ในช่ วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 220.92
ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 36.75 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
กำกน้ำตำลและโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้วยก๊ำซชีวภำพ (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ำนหิน ของบริษทั ย่อย
ในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 191.15 ล้ำนบำท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ ลดลงสุทธิ 6.98 ล้ำนบำท
(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 610.94
ล้ำนบำท ประกอบด้วย(ก) เงินกูล้ ดลง 340.18 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปั นผล 294.12 ล้ำนบำท และ(ค) ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 23.36 ล้ำนบำท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 คิดเป็ นร้อยละ 9.33 ของสินทรัพย์
รวม ทัง้ นี้ ก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ ขึ้น อยู่ก ับ กำรวิเครำะห์อำยุ ลูก หนี้ แ ละประเมิน จำกประสบกำรณ์
กำรเรียกเก็บหนี้ ท่ผี ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ประสบปั ญ หำหนี้ สูญ น้ อยมำกและยังไม่พ บรำยกำรผิดปกติ ในไตรมำสที่
2/2558 แต่อย่ำงใด จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมำสที่ 2/2558 ทีผ่ ่ำนมำ
(2) สิน ค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 คิดเป็ นร้อยละ 9.94 ของสินทรัพ ย์รวมโดยไม่มีสนิ ค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่ มีผลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตัง้ กำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในไตรมำส
ที่ 2/2558 ทีผ่ ่ำนมำ
(3) ค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.16 ของสินทรัพย์รวมซึ่งบริษัทฯ พิจำรณำจำกประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบต่ ำงๆ แล้วพบว่ำ
บริษทั ย่อยดังกล่ำวยังสำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุน
ในไตรมำสที่ 2/2558 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 30 มิถุ น ำยน 2558 เท่ ำ กับ 0.46 : 1 ซึ่ง เป็ นอัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยัง มีโครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัท ฯ มีโครงกำรลงทุ น ในอนำคตก็ย ังสำมำรถกู้ยืม เงิน เพิ่ม เติม ได้อีก โดย
มีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมำสที่ 2/2558 เท่ำกับ 22.38
เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ั ญหำในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ 2.13 เท่ำ และ 1.11 เท่ำ ตำมลำดับ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีวงเงิน
สินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต
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(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในไตรมำสที่ 2/2558 จำนวน 38 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
14 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บ หนี้ โดยเฉลี่ย 24 วัน ลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่อน 1 วันและมีระยะเวลำ
หมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลีย่ 33 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 9 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ
โดยเฉลีย่ 19 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 6 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(4) ธุรกิจถ่ ำนหิน ยัง อยู่ในช่ ว งขำลง (DOWN TREND) บริษัท ฯ จึง ได้ช ะลอกำรลงทุ น เพิ่ม เติม โดย
บริษทั ฯ ยังมีปริมำณสำรองถ่ำนหินคงเหลือสำหรับสัมปทำนทัง้ สองแหล่งในประเทศอินโดนีเซียทีส่ ำมำรถผลิตถ่ำน
หินออกจำหน่ำยได้อกี หลำยสิบปี จึงไม่น่ำมีปัญหำแต่อย่ำงใด
(5) ไทยอะโกรฯ ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถใช้น้ำตำลทรำยดิบเป็ นวัตถุดบิ
ในกำรผลิตเอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำลเสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล
ในปี 2558 ให้ ต่ ำลงโดยใช้ เ งิ น ลงทุ น ทั ้ง สิ้ น ประมำณ 7 ล้ ำ นบำท มี แ หล่ ง ที่ ม ำของเงิ น ลงทุ น จำก กำร
ดำเนินงำน (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 เงินโดย
ไม่มปี ั ญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
(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
(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 ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กเู้ ป็ นอย่ำงดี
มำโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คำดว่ำรำคำถ่ำนหินในปี 2558 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง ตำม
สถำนกำรณ์ถ่ำนหินในตลำดโลกที่อยู่ในช่วงขำลง โดยบริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและกำร
จำหน่ำยถ่ำนหินให้สอดคล้องกับรำคำถ่ำนหินทีล่ ดลง ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็ได้ทบทวนแผนกำรลงทุนใหม่ โดย
รอจังหวะที่เหมำะสมที่จะเข้ำไปลงทุนซื้อแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินแห่งใหม่ นอกจำกนี้บริษัทฯ กำลังศึกษำ
โครงกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ในประเทศไทย
และอินโดนีเซีย โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะเข้ำไปลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกมี
แหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ นของตนเอง ซึง่ นอกจำกจะเพิม่ ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยถ่ำนหินให้
เพิม่ มำกขึน้ แล้วยังได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำดังกล่ำว ซึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่
มำกขึน้ ได้ในอนำคต
11

ธุรกิ จเอทานอล : คำดว่ำจะสำมำรถจำหน่ ำยเอทำนอลในปี 2558 ได้ม ำกกว่ำปี 2557 ประมำณ
10 % โดยไทยอะโกรฯ ได้เริ่ม นำน้ ำตำลทรำยดิบมำใช้เป็ นวัตถุ ดบิ ในกำรผลิตเอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำลใน
ไตรมำสที่ 2/2558 เพื่อให้มวี ตั ถุดบิ ทีจ่ ะใช้ผลิตเอทำนอลได้มำกขึน้ และสำมำรถทำกำไรได้ดีโดยไทยอะโกรฯ ได้
จัดซือ้ วัตถุดบิ กำกน้ำตำลและน้ำตำลทรำยดิบไว้เพียงพอสำหรับกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558 ตำมทีต่ งั ้ เป้ ำหมำยไว้
แล้ว
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษัทฯ และบริษทั ย่อยยังสำมำรถทำกำไรได้ทงั ้ สองธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในปี 2558
แม้สถำนกำรณ์ถ่ำนหินและน้ ำมันในตลำดโลกยังอยู่ในช่วงขำลงก็ตำม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและ
แก้ไขปั ญหำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี แี ละ
สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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