บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาไตรมาสที่ 2/2559
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
บริษทั ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 2,264.42 ล้ำนบำทและ
4,837.21 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 12.72 และ 11.93 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนและมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 49.44 ล้ำนบำทและ
184.49 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 30.29 และ 3.67 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกรำคำถ่ ำนหิน และรำคำ
เอทำนอลปรับตัวลดลงตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินและน้ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงใช้แผนกลยุทธ์
ในกำรลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ เลือก PRODUCT MIX ทีเ่ ห็นว่ำเหมำะสมเพื่อให้สำมำรถขำยถ่ำนหิน
ได้ในรำคำทีส่ งู และมีกำไรทีด่ ี

สรุ ป แล้ว มีร ำยได้จ ำกธุ รกิจ ถ่ ำ นหิน ในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือ นแรกของปี 2559 ทัง้ สิ้น
1,571.54 ล้ำนบำทและ 3,456.28 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ18.04 และ 15.97 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำก
ปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.16 และ 3.11 ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 15.49 ล้ำนบำทและ
61.14 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 41.50 และ 16.14 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน แม้ผลกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจถ่ำนหิน
ลดลงแต่ยงั สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง
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ธุรกิ จเอทานอล : มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิน้ 680.65 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.79 จำกงวด
เดียวกัน ของปี ก่อนและมีรำยได้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิ้น 1,330.86 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 2.32
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.05 และ 10.71 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน แต่รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ในไตรมำสที่
2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงร้อยละ 13.06 และ 11.77 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้ตำม
รำคำน้ ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกทีย่ งั ทรงตัวในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 18.81 ล้ำนบำทและ 64.05
ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 36.02 และ 27.76 จำกงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน แต่ ย งั สำมำรถท ำก ำไรได้อย่ำงต่ อเนื่อ ง
เช่นเดียวกับธุรกิจถ่ำนหินข้ำงต้น

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

รวมทัง้ สิ้ น

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
1/2559

2/2559

2/2558

1,884.75 1,571.54 1,917.44
650.20 680.65 668.69
37.85
12.23
8.40
2,572.80 2,264.42 2,594.53

YoY (%)

QoQ (%)

(18.04)
1.79
45.60
(12.72)

(16.62)
4.68
(67.69)
(11.99)

งวด 6 เดือนแรก
(ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2559
ปี 2558

3,456.28
1,330.86
50.07
4,837.21

4,113.20
1,362.45
17.09
5,492.74

เพิ่ ม (ลด)
(%)

(15.97)
(2.32)
192.98
(11.93)

รายได้
(1) บริษทั ฯ มีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2559 รวมทัง้ สิน้ 2,264.42 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
330.11 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.72 เนื่องจำก
(1.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน ในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิ้น 1,571.54 ล้ำนบำทลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 345.90 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.04 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 4.16 และ 14.48 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง
(1.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิน้ 680.65 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกงวด
เดีย วกัน ของปี ก่อ น 11.96 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 1.79 แม้ป ริม ำณกำรขำยเอทำนอลเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 17.05
แต่ ร ำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ย ลดลงร้อ ยละ 13.06 ทัง้ นี้ ต ำมสถำนกำรณ์ รำคำน้ ำมัน เชื้อ เพลิง ในตลำดโลก
ทีป่ รับตัวลดลงและยังทรงตัวในระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง
(1.3) มีรำยได้อ่นื ในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิน้ 12.23 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
3.83 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 45.60 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศและดอกเบี้ยรับ
เพิม่ ขึน้
(2) บริษทั ฯ มีรำยได้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 4,837.21 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 655.53 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.93 เนื่องจำก
(2.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 3,456.28 ล้ำนบำทลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 656.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.97 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 3.11 และ 13.27 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง
(2.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 1,330.86 ล้ำนบำทลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 31.59 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.32 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.71
แต่ ร ำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ย ลดลงร้อ ยละ 11.77 ทัง้ นี้ ต ำมสถำนกำรณ์ รำคำน้ ำมัน เชื้อ เพลิง ในตลำดโลก
ทีป่ รับตัวลดลงและยังทรงตัวในระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง
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(2.3) มีรำยได้อ่นื ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 50.07 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 32.98 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 192.98 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

ค่าใช้จ่าย
1/2559

2/2559

2/2558

1,323.49
441.43
1.50
46.74

1,114.21
418.97
0.83
20.85

527.25
13.67
10.85
9.69

613.14
17.19
9.98
2.39

งวด 6 เดือนแรก
(ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2559
ปี 2558

เพิ่ ม (ลด)
(%)

YoY (%)

QoQ (%)

1,274.47
559.68
1.56
49.44

(12.57)
(25.14)
(46.79)
(57.83)

(15.81)
(5.09)
(44.67)
(55.39)

2,437.70
860.38
2.32
67.60

2,778.68
1,120.16
6.49
113.07

(12.27)
(23.19)
(64.25)
(40.21)

578.79
14.76
13.29
3.68

5.93
16.46
(24.91)
(35.05)

16.29
25.75
(8.02)
(75.34)

1,140.38
30.87
20.84
12.07

1,121.53
24.56
28.34
13.15

1.68
25.69
(26.46)
(8.21)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหิน ในไตรมำสที่ 2/2559 รวมทัง้ สิน้ 1,554.86 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 330.29 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 17.52 เนื่องจำก
(1.1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในไตรมำสที่ 2/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 160.26 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 12.57 เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 4.16 และ 8.78 ตำมลำดับ
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในไตรมำสที่ 2/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 140.71
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.14 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในไตรมำสที่ 2/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.73 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 46.79
(1.4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในไตรมำสที่ 2/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 28.59 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 57.83 เนื่องจำกกำไรลดลง
(2) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหิน ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 3,368 ล้ำนบำทลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 650.40 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.19 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 340.98
ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 12.27 เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.11 และ 9.46
ตำมลำดับ
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
259.78 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.19 ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.17
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 64.25
(2.4) ภำษีเงิน ได้นิ ติบุ ค คลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกัน ของปี ก่ อ น
45.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 40.21 เนื่องจำกกำไรลดลง
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2559 รวมทัง้ สิน้ 642.70 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 32.18 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.27 เนื่องจำก
(1.1) ต้ น ทุ น ขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2559 เพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 34.35
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.93 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.05 แต่รำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 12.62
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในไตรมำสที่ 2/2559 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.43
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.46 เนื่องจำกค่ำขนส่งเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ในไตรมำสที่ 2/2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.31 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 24.91 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำชำระคืนในสัญญำกูเ้ งิน
(1.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ในไตรมำสที่ 2/2559 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติ
บุคคลเพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1
ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมำสที่ 2/2559 จำนวน 2.39 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.29
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 35.05 เนื่องจำกกำไรลดลง
(2) ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจ เอทำนอลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 1,204.16 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 17.66 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.49 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยเอทำนอลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
18.85 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 1.68 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.71 แต่ รำคำวัตถุดิบ
กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 12.05
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
6.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.69 เนื่องจำกค่ำขนส่งเพิม่ ขึน้ ตำมปริมำณกำรขำยเอทำนอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.50
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 26.46 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำชำระคืนในสัญญำกูเ้ งิน
(2.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไม่ต้องเสียภำษี
เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คลเพรำะได้ ร ับ กำรส่ ง เสริม กำรลงทุ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม กำรลงทุ น พ.ศ. 2520
แต่สำยกำรผลิตที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 12.07 ล้ำนบำทลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.08 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.21 เนื่องจำกกำไรลดลง
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กาไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถนุ ายน)
ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น
ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

1,571.54
1,114.21
457.33

100.00
70.90
29.10

680.65
613.14
67.51

100.00
90.08
9.92

2,252.19
1,727.35
524.84

100.00
76.70
23.30

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

3,456.28
2,437.70
1,018.58

100.00
70.53
29.47

1,330.86
1,140.38
190.48

100.00
85.69
14.31

4,787.14
3,578.08
1,209.06

100.00
74.74
25.26

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

กาไรขัน้ ต้น
(1) บริษัท ฯ มีกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิ้น 524.84 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 23.30 ของ
รำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้น 732.87 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.34 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1.1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินในไตรมำสที่ 2/2559 ร้อยละ 29.10 ของรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.53 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหิน
ลดลงร้อยละ 14.48 ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินลดลงเพียงร้อยละ 8.78
(1.2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2559 ร้อยละ 9.92 ของรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขันต้
้ นร้อยละ 13.44 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอล
ลดลงร้อยละ 13.06 แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 9.49
(2) บริษัทฯ มีกำไรขัน้ ต้น ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิ้น 1,209.06 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
25.26 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้น 1,575.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
28.77 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(2.1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหิน ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ร้อยละ 29.47 ของรำยได้
จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 32.44 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำ
ขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 13.27 ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินลดลงเพียงร้อยละ 9.46
(2.2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ร้อยละ 14.31 ของรำยได้
จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 17.68 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำ
ขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 11.77 แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 8.15
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(หน่ วย : ล้านบาท)

กาไรจากธุรกิ จถ่านหิ น
กาไรจากธุรกิ จเอทานอล
รายได้อื่นและส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่วม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

กาไรสุทธิ
1/2559
45.64
45.23
44.17
135.04
0.26

2/2559
15.49
18.81
15.14
49.44
0.09

2/2558
26.48
29.40
15.04
70.92
0.14

YoY (%) QoQ (%)
(41.50)
(66.06)
(36.02)
(58.41)
0.66
(65.72)
(30.29)
(63.39)
(30.29)
(63.39)

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2559 ปี 2558
61.14
72.91 (16.14)
64.05
88.66 (27.76)
59.30
29.94
98.06
184.49 191.51 (3.67)
0.35
0.36 (3.67)

กาไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิน้ 49.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุน้ ละ 0.09 บำทลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 21.48 ล้ำนบำทหรือลดลงหุน้ ละ 0.05 บำทคิดเป็ นร้อยละ 30.29 เนื่องจำก
(1.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ ำนหิน ซึ่งคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่
2/2559 ทัง้ สิน้ 15.49 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.33 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 10.99
ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 41.50 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ ำนหิน โดยเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 4.16 และ 14.48
ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง
(1.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลซึ่งคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่
2/2559 ทัง้ สิน้ 18.81 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 38.05 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 10.59
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 36.02 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 13.06 ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์
รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกทีป่ รับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
(1.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมในไตรมำสที่ 2/2559 ทัง้ สิน้ 15.14 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 30.62 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.10 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.66
เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้
(2) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 184.49 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุ้นละ 0.35
บำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.02 ล้ำนบำทหรือลดลงหุน้ ละ 0.01 บำทคิดเป็ นร้อยละ 3.67 เนื่องจำก
(2.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 61.14 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.14 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
11.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.14 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ ำนหินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.11 และ
13.27 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง
(2.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 64.05 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 34.72 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
24.61 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 27.76 เนื่ อ งจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ย ลดลงร้อ ยละ 11.77 ทัง้ นี้ ต ำม
สถำนกำรณ์รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกทีป่ รับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
(2.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 59.30
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.14 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 29.36 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
98.06 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้
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ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสื่อมสิน้ ) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 623.47 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนจำนวน
156.11 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20.02
(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 12.89 ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.19
(3) บริษัทฯ มีอตั รำกำไรสุท ธิ (NET PROFIT MARGIN) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 คิดเป็ น
ร้อยละ 5.67 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.95
(4) บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในงวด 6 เดือนแรกของปี
2559 คิดเป็ นร้อยละ 4.37 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.43
(5) บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 3.23 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.18 และมีอตั รำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 15.18 ลดลง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 13.82

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

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 30
มิ ถนุ ายน 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ล้านบาท

%

8,188.82
2,271.44
5,917.38
7.98

8,779.16
2,797.97
5,981.19
8.11

(590.34)
(526.53)
(63.81)
(0.13)

(6.72)
(18.82)
(1.07)
(1.60)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ น ทรัพ ย์ : บริษัท ฯ มีสนิ ทรัพ ย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุ นำยน 2559 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2558 จ ำนวน 590.34
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.72 ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลงจำกวันสิ้น ปี 2558 จำนวน 559.15 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
12.51 เนื่องจำก (ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 1.37
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.09 (ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้
5.22 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.64 (ค) สิน ค้ ำ คงเหลือ เพิ่ ม ขึ้น
154.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.30 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำสินค้ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลง 717.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 43.04 และ
(2) สิน ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย นซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็ น เงิน ฝำกที่มีภ ำระค้ ำ
ประกัน ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2558 จ ำนวน 31.19 ล้ำ นบำทคิด เป็ น
ร้อยละ 0.72
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หนี้ สิน : บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2558 จำนวน 526.53 ล้ำนบำท
คิด เป็ น ร้อ ยละ 18.82 ประกอบด้วย (1) เจ้ำหนี้ ก ำรค้ำ และเจ้ำ หนี้ อ่ืน ลดลงจำกวัน สิ้น ปี 2558 จ ำนวน 36.72
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.94 (2) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยำวลดลงจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 397.56 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 26.25 เนื่องจำกบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ตำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำชำระคืน ในสัญญำกู้เงิน
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น ค่ำเปิ ดหน้ ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ ลดลงจำกวันสิ้น ปี 2558 จำนวน 112.92
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 21.04 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรตัง้ สำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมืองและสำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ฯลฯ เพิ่มขึน้ สุทธิจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน 20.67 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
6.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2558 จำนวน
63.81 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.07 ทำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญ ชีลดลงจำกหุ้นละ 8.11 บำท เหลือหุ้นละ 7.98 บำท
ซึง่ ลดลงหุน้ ละ 0.13 บำทคิดเป็ นร้อยละ 1.60 เนื่องจำก (ก) มีกำไรสะสมลดลง 25.51 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.90
เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิ่มขึน้ 184.49 ล้ำนบำทแต่จ่ำยเงินปนั ผลจำนวน 210 ล้ำนบำท (ข) มีผลแตกต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน และรำยกำรอื่นลดลงสุทธิ 41.20 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.65 และ (ค) มีส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 2.90 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.17

กระแสเงินสด
รายละเอียด

หน่ วย : ล้านบาท
งวด 6 เดือนแรก
ของ ปี 2559

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
907.70
1,095.04
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(209.17)
(220.92)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(695.69)
(610.94)
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
18.71
(29.76)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
21.55
233.42
เงินสดยกมำต้นงวด
660.15
446.92
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด
681.70
680.34
(1) บริษัท ฯ มีเงิน สดสุท ธิ จ ำกกิจ กรรมดำเนิ น งำนในงวด 6 เดือ นแรกของปี 2559 ทัง้ สิ้น 907.70
ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย (ก) ก ำไรก่ อ นหัก ภำษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลและดอกเบี้ย จ่ ำ ยจ ำนวน 353.94 ล้ำ นบำท
(ข) รำยกำรทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น รำยกำรเกีย่ วกับเหมือง
ถ่ำนหินของบริษัทย่ อยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 280.42 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนลดลง
486.25 ล้ำนบำท เนื่ องจำกสิน ทรัพ ย์ห มุ น เวีย นลดลง (ง) หนี้ สิน จำกกำรดำเนิ น งำนลดลง 187.91 ล้ำนบำท
เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลงและ (จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 7.65 ล้ำนบำท แต่ดอกเบีย้ จ่ำยและ
ภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 32.65 ล้ำนบำท
(2) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิน้ 209.17 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น รำยกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซ
ชีวภำพและงำนก่อสร้ำงถังกักเก็บกำกน้ ำตำลของบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 98.77 ล้ำนบำท (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำ
เหมืองถ่ ำนหิน ของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 101.01 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และ
รำยกำรอื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 9.39 ล้ำนบำท
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(3) บริษัท ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัด หำเงิน ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ทัง้ สิ้น 695.69
ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลง 398.80 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปนั ผล 272.12 ล้ำนบำท และ(ค) ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 24.77 ล้ำนบำท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 คิดเป็ นร้อยละ 9.98 ของสินทรัพย์
รวม ทัง้ นี้กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และประเมินจำกประสบกำรณ์ กำร
เรียกเก็บหนี้ท่ผี ่ำนมำ ซึง่ บริษัทฯ ประสบปญั หำหนี้สญ
ู น้อยมำกและยังไม่พบรำยกำรผิดปกติ จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรอง
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมำสที่ 2/2559 ทีผ่ ่ำนมำ
(2) บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 คิดเป็ นร้อยละ 7.72 ของสินทรัพย์รวมโดยมีกำร
ตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือ ในไตรมำสที่ 2/2559 เนื่องจำกผลกระทบจำกรำคำตลำดทีล่ ดลงของบริษั ท
ย่อยจำนวน 3.54 ล้ำนบำท
(3) บ ริ ษั ท ฯ มี ค่ ำ ค วำม นิ ย ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรลงทุ นในบ ริ ษั ท ย่ อ ย ในป ระเท ศ อิ น โดนี เซี ย
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 คิดเป็ นร้อยละ 2.27 ของสินทรัพย์รวมซึง่ บริษัทฯ ได้พจิ ำรณำประมำณกำรงบกำรเงิน
และผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ แล้วพบว่ำ ยังไม่มเี หตุต้องตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุน ในไตรมำสที่
2/2559 ทีผ่ ่ำนมำ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน
(1) บริษั ท ฯ มีอ ัต รำส่ ว นหนี้ สิน รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2559 เท่ ำ กับ 0.38 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต รำส่ ว นที่ต่ ำ และยัง มีโครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัท ฯ มีโครงกำรลงทุ น ในอนำคตก็ยงั สำมำรถกู้ยืม เงิน เพิ่ม เติม ได้อีก โดย
มีอ ัต รำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในงวด 6 เดือ นแรกของปี 2559
เท่ำกับ 26.92 เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ญั หำในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 เท่ำกับ 2.29 เท่ำ และ 1.34 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนทีส่ ูงกอปรกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคตอย่ำงเพียงพอ จึงไม่มปี ญั หำ
ในเรื่องสภำพคล่องทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 41 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 3 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บ หนี้โดยเฉลี่ย 30 วัน เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 6 วันและ
มีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลี่ย 28 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 5 วัน แต่ มีระยะเวลำชำระหนี้
เจ้ำหนี้กำรค้ำโดยเฉลีย่ 17 วัน ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2 วัน ซึง่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขข้อกำหนด
ในสัญญำกูเ้ งินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วน 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
ซึง่ บริษทั ย่อยสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้เงินโดยไม่มปี ญั หำผิดสัญญำ
แต่อย่ำงใด
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(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ด้วย หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญำกู้เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR กำร
ดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังไม่เคยมี
ปญั หำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุร กิ จถ่ านหิ น : คำดว่ ำรำคำถ่ ำนหิน ในปี 2559 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ ต่ ำ อย่ ำงต่ อเนื่ อง
ตำมสถำนกำรณ์รำคำถ่ำนหินและน้ ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกทีย่ งั อยู่ในช่วงขำลง โดยบริษทั ฯ ได้วำงแผนกลยุทธ์
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ เลือก PRODUCT MIX ในกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้สอดคล้องกับ
รำคำถ่ำนหินที่ลดลงเพื่อให้สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนกำร
ลงทุ น ใหม่ โ ดยได้ จ ัด ตั ง้ บริ ษั ท ลำนนำพำวเวอร์ เ จ็น เนอร์เ รชั น่ จ ำกัด (“LANNA POWER GENERATION
CO.,LTD.”) ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99985 ของทุน ทีช่ ำระแล้วเพื่อเตรียมเข้ำไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
ถ่ ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทัง้ ในประเทศไทยและต่ ำงประเทศ โดยบริษัท ฯ และ
บริษทั ย่อยมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะเข้ำไปลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวเนื่องจำกมีแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ นของ
ตนเองซึง่ นอกจำกจะเพิม่ ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจำหน่ ำยถ่ำนหินให้เพิม่ มำกขึน้ แล้วยังได้รบั ผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวด้วยซึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ ได้ในอนำคต
ธุรกิ จเอทานอล : รัฐบำลได้วำงแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในปี 2558 ถึง
2579 โดยกำหนดเป้ำหมำยทีจ่ ะเพิม่ ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลจำกระดับ 3.49 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2558 เพิม่ ขึน้
เป็ น 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 ซึง่ จะส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมเอทำนอลโดยรวม อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้ม
รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงในตลำดโลกยังมีควำมผันผวนซึง่ ส่งผลกระทบต่อปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลในอนำคต
บริษัทฯ จึงได้วำงแผนปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เอทำนอลเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้สำมำรถทำ
กำไรได้อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำบริษทั ฯ และบริษัทย่อยยังสำมำรถทำกำไรได้ทงั ้ สองธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในปี 2559
แม้สถำนกำรณ์ รำคำถ่ำนหินและน้ ำมันเชื้อเพลิงในตลำดโลกยังอยู่ในช่วงขำลงก็ตำม ทัง้ นี้บริษัทฯ จะพยำยำม
บริหำรจัดกำรและแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2559
อยู่ในเกณฑ์ทด่ี แี ละยังสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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