บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สําหรับผลการดําเนิ นงาน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 3/2556 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556)

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ธุรกิ จถ่านหิ น : ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2555 บริษทั ฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์
ด้า นการผลิต และการจําหน่ า ยถ่า นหินเพื่อ ให้ม ีกําไรอย่า งต่อ เนื่อ งดังนี้ คอื (1) ลดต้น ทุนการทํา เหมืองและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตถ่านหินโดยลดต้นทุนการเปิ ดหน้าดินซึง่ เป็ นต้นทุนหลักให้ต่าํ ลง (2) เลือก PRODUCT MIX ที่
ขายได้ในราคาทีส่ ูงขึน้ และมีกําไรดี (3) จัดซื้อถ่ านหินจากแหล่งถ่านหินอื่นเพื่อนํ ามาผสมกับถ่านหินคุณภาพตํ่า
ทีผ่ ลิตได้จากแหล่งสัมปทานของตนเอง เพื่อให้ได้ถ่านหินทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ สามารถขายได้ราคาทีส่ ูงขึน้ และมีกําไร
เพิม่ ขึน้

อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจถ่านหิน ปรากฎว่ามีกําไรในไตรมาสที่ 3/2556
จํานวน 59.02 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน (YoY) และลดลงจากไตรมาสที่ 2/2556 (QoQ) ร้อยละ
52.81 และ 55.95 ตามลําดับ และมีกาํ ไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 327.54 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน (YoY) ร้อยละ 39.33
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ธุรกิ จเอทานอล : ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง แต่กากนํ้าตาลซึง่
เป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน กอปรกับความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ
เพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยจาก 1.37 ล้านลิต รต่ อ วันเมื่อ ตอนปลายปี 2555 เพิม่ ขึ้นเป็ น 2.5 ล้านลิตรต่ อ วันในไตรมาสที่
3/2556 ซึง่ เป็ นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลทีย่ กเลิกการใช้เบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้น้ํามันแก๊ส
โซฮอลล์ E20 และ E85 มากขึน้ จึงทําให้ความต้องการใช้เอทานอลเพือ่ ผสมเป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอลล์เพิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ
อย่างต่อเนื่อง

สรุปแล้ว ผลการดําเนิงานในภาพรวมสําหรับธุรกิจเอทานอล ปรากฎว่ามีกําไรจํานวน 27.03 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน (YoY) และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 (QoQ) ร้อยละ 30.27 และ 27.38
ตามลําดับ แต่มกี ําไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 78.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน (YoY) ร้อยละ 42.34
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อน่ื

ไตรมาส
3/2555
2,605.69
373.90
6.68

ไตรมาส
2/2556
2,437.73
403.87
7.39

ไตรมาส
3/2556
2,760.25
442.88
6.43

รวมรายได้ทงั ้ สิ้น

2,986.27 2,848.99

3,209.56

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY
QoQ
5.93
13.23
18.45
9.66
(3.74) (12.99)

7.48

12.66

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2556
ปี 2555
7,650.34
8,469.10
1,253.15
1,080.51
23.98
77.46

8,927.47

9,627.07

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY
(9.67)
15.98
(69.04)

(7.27)

รายได้
(1) บริษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2556 รวมทัง้ สิน้ 3,209.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนและเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 7.48 และ 12.66 ตามลําดับ เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2556 รวมทัง้ สิน้ 2,760.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.93 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.40 แต่ราคาขายถ่านหินโดย
เฉลีย่ ลดลงร้อยละ 11.28 และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 13.23 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 13.40 แต่ราคาถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 0.15
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2556 รวมทัง้ สิน้ 442.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 18.45 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.06 แต่ปริมาณการ
ขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.31 และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 9.66 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดย
เฉลีย่ และปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.20 และ 0.42 ตามลําดับ
(1.3) มีรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 3/2556 รวมทัง้ สิน้ 6.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
และลดลงจากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 3.74 และ 12.99 ตามลําดับ เนื่องจากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษทั
ร่วมลดลง
(2) บริษทั ฯ มีรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 8,927.47 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 7.27 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 7,650.34 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.67 เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 25.09 แต่ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 20.59
(2.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 1,253.15 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น จากงวดเดีย วกันของปี ก่ อนร้อ ยละ 15.98 เนื่อ งจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 21.68
แต่ปริมาณการขายเอทานอลลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.58
(2.3) มีร ายได้อ่ืน ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2556 รวมทัง้ สิ้น 23.98 ล้า นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 69.04 เนื่องจากบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการจึงไม่มรี ายได้จากการให้บริการลําเลียง
ขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556
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ค่าใช้จ่าย
หน่ วย : ล้านบาท
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน

ไตรมาส
3/2555

ไตรมาส
2/2556

ไตรมาส
3/2556

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY

QoQ

ปี 2556

ปี 2555

1,706.70
644.44
0.24
79.96

1,458.49
668.42
0.15
93.97

1,807.12
852.89
0.01
23.27

5.88
32.35
(95.83)
(70.90)

23.90
27.60
(93.33)
(75.24)

4,804.74
2,135.49
0.17
206.06

5,364.74
1,783.51
0.42
456.99

(10.44)
19.74
(59.52)
(54.91)

316.04
15.42
15.07

340.56
20.20
15.03

374.80
18.43
15.12

18.59
19.52
0.33

10.05
(8.76)
0.60

1,049.29
58.49
43.30

822.51
36.68
39.00

27.57
59.46
11.03

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และเพิม่ ขึน้ จาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 10.36 และ 20.81 ตามลําดับ เนื่องจาก
(1.1) ต้น ทุน ขายถ่ า นหิน ในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 5.88
เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.40 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ 11.32 และ
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 23.90 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.40 และ 9.26 ตามลําดับ
(1.2) ค่ า ใช้ จ่ า ยขายและบริ ห ารในไตรมาสที่ 3/2556 เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 32.35 และ 27.60 ตามลําดับ ตามปริมาณขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่ า ใช้จ่ า ยการเงิน ในไตรมาสที่ 3/2556 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น และลดลงจาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 95.83 และ 93.33 ตามลําดับ
(1.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมาสที่ 3/2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน และลดลงจาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 70.90 และ 75.24 ตามลําดับ เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
(2) ค่าใช้จา่ ยธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.04
เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
10.44 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.59 แต่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงร้อยละ
25.73
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 19.74 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีผลขาดทุนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึน้
เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลรูเปี๊ ยะห์อนิ โดนีเซีย
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี รอ้ ยละ 59.52
เนื่องจากไม่มกี ารกูเ้ งินมาใช้ในธุรกิจถ่านหิน
(2.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
54.91 เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และเพิม่ ขึน้ จาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 17.84 และ 8.66 ตามลําดับ เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และเพิม่ ขึน้ จาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 18.59 และ 10.05 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.22
และ 9.61 เพราะราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
43.22 และ 9.46 ตามลําดับ
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึ้นจากงวดเดีย วกันของปี ก่อนร้อยละ
19.52 แต่ ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 8.76 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1
ทีห่ ยุดการผลิตชัวคราวเพื
่
อ่ ซ่อมบํารุงในไตรมาสที่ 2/2556
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในไตรมาสที่ 3/2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนและเพิม่ ขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 0.33 และ 0.66 ตามลําดับ เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
28.16 เนื่องจาก
(2.1) ต้น ทุนขายเอทานอลในช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2556 เพิม่ ขึ้นจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
ร้อยละ 27.57 เนื่องจากต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ต่อลิตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.51 เพราะราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 47.36
(2.2) ค่ า ใช้จ่ า ยขายและบริห ารในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2556 เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของ
ปี ก่ อ นร้อ ยละ 59.46 เนื่ อ งจากมีค่า ใช้จ่ายโรงงานผลิต เอทานอลสายการผลิต ที่ 1 ที่หยุด การผลิต ชัวคราวเพื
่
่อ
ซ่อมบํารุงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
11.03 เนื่องจากมีดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2556
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
ปี 2555
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท
%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

2,760.25
1,807.12
953.13

100.00
65.47
34.53

442.88
374.80
68.08

100.00
84.63
15.37

3,203.13
2,181.92
1,021.21

100.00
68.12
31.88

2,605.69
1,706.70
898.99

100.00
65.50
34.50

373.90
316.04
57.86

100.00
84.53
15.47

2,979.59
2,022.74
956.85

100.00
67.89
32.11

7,650.34
4,804.74
2,845.60

100.00
62.80
37.20

1,253.15
1,049.29
203.86

100.00
83.73
16.27

8,903.49
5,854.03
3,049.46

100.00
65.75
34.25

8,469.10
5,364.74
3,104.36

100.00
63.34
36.66

1,080.51
822.51
258.00

100.00
76.12
23.88

9,549.61
6,187.25
3,362.36

100.00
64.79
35.21
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กําไรขัน้ ต้น
(1) บริษัทฯ มีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน 1,021.21 ล้านบาท คิด เป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 31.88 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นจํานวน 956.85
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 32.11 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอ ัตรากําไรขัน้ ต้นลดลง
เนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2556 ร้อยละ 34.53 ของรายได้จากการ
ขาย ซึง่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 34.50 ของรายได้จากการขาย
(1.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2556 ร้อยละ 15.37 ของรายได้จากการ
ขาย ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 15.47 เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้ าตาล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ มีกําไรขัน้ ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 3,049.46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 34.25 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นจํานวน
3,362.36 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 35.21 ของรายได้จากการขายแล้ว บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้น
ลดลงเนื่องจาก
(2.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ร้อยละ 37.20 ของรายได้
จากการขาย ซึ่งเพิม่ ขึ้นเล็ก น้ อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อ ยละ 36.66 ของรายได้จาก
การขาย
(2.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ร้อยละ 16.27 ของ
รายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่ม ีอ ัต รากํา ไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 23.88 เนื่ อ งจากวัต ถุ ดิบ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรสุทธิ
หน่ วย : ล้านบาท

กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ไตรมาส
3/2555
125.06
20.75
12.42
158.23
0.30

ไตรมาส
2/2556
133.99
21.22
11.85
167.06
0.32

ไตรมาส
3/2556
59.02
27.03
8.39
94.44
0.18

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY
(52.81)
30.27
(32.45)
(40.31)
(40.31)

QoQ
(55.95)
27.38
(29.20)
(43.47)
(43.47)

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2556
327.54
78.93
33.01
439.48
0.84

ปี 2555
539.87
136.90
90.83
767.60
1.46

เปลี่ยนแปลง (%)
YoY
(39.33)
(42.34)
(63.66)
(42.75)
(42.75)

กําไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน 94.44 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.18
บาท) ลดลงจากเดียวกันของปี ก่อน และลดลงจากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 40.31 และ 43.47 ตามลําดับ เนื่องจาก
(1.1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน 59.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
62.49 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน และลดลงจากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 52.81 และ
55.95 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน 27.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
28.62 ของกําไรสุทธิรวม เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 2/2556 ร้อยละ 30.27 และ
27.38 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่ืนในไตรมาสที่ 3/2556 จํานวน 8.39 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.89 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 32.45 เนื่องจากไม่มรี ายได้จากการ
ให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามที่ช้แี จงข้างต้นแล้ว และลดลงจากไตรมาสที่ 2/2555
ร้อยละ 29.20 เนื่องจากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง
(2) บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 439.48 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.84 บาท) เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิลดลงร้อยละ 42.75 เนื่องจาก
(2.1) มีกํ า ไรสุ ท ธิจากธุ ร กิจถ่ า นหิน ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2556 จํานวน 327.54 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 74.53 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 39.33 เนื่องจากราคาขายถ่านหิน
โดยเฉลีย่ ต่อตันลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกํา ไรสุทธิจากธุ ร กิจ เอทานอลในช่ วง 9 เดือ นแรกของปี 2556 จํานวน 78.93 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.96 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 42.34 เนื่องจากวัตถุดบิ กากนํ้าตาล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่มรี าคาเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 33.01
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.51 ของกําไรสุทธิรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 63.66 เนื่องจากไม่ม ี
รายได้จากการให้บริการลําเลียงขนส่งถ่านหินและบริการท่าเทียบเรือตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษทั ฯ มี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสื่อมสิน้ ) เท่ากับ 1,066.72 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 40.80 เนื่องจากกําไรในธุรกิจ
ถ่านหินลดลง
(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN คิด เป็ นร้อ ยละ 11.95 เมื่อเปรีย บเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อ น
ลดลงร้อยละ 36.16 เนื่องจาก EBIDA ลดลง

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
ราคาขายถ่านหินลดลงทําให้กาํ ไรสุทธิลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการทํากําไรของ
บริษทั ฯ ลดลงดังนี้
(1) บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ น
ร้อยละ 7.18 ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 39.08
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 11.50 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ผี ลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอื หุน้ ร้อยละ
22.37 แล้วลดลงร้อยละ 48.58
(3) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ
7.99 และ 26.07 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่ อ สินทรัพย์ถาวรร้อ ยละ 15.64 และ 44.67 แล้วลดลงร้อ ยละ 48.93 และ 41.64 ตามลําดับ โดยมี
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์เท่ากับ 1.11 เท่า ซึง่ ตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
1.31 เท่า
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งบแสดงฐานะการเงิน
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
กันยายน 2556 ธันวาคม 2555
8,428.46
7,631.92
3,456.94
3,074.30
4,971.52
4,557.62
7.57
6.99

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

796.54
382.64
413.90
0.58

10.44
12.45
9.08
8.30

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 796.54
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อย 10.44 ประกอบด้วย
(1) สิน ทรัพ ย์ ห มุ น เวีย นเพิ่ม ขึ้น จาก
วันสิน้ ปี 2555 จํานวน 746.63 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 18.88 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จากวันสิ้นปี 2555 จํานวน
232.04 ล้ า นบาทหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.58
(ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลงจากวันสิ้นปี
2555 จํา นวน 155.51 ล้า นบาทหรือ ลดลงร้อ ยละ
17.96 (ค) มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555
จํ า นวน 321.50 ล้ า นบาทหรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 64
เนื่องจากมีสต๊ อกถ่านหินที่เตรียมไว้จดั ส่งให้ลูกค้า
เพิม่ ขึน้ และ (ง) มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 348.60 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
35.07 เนื่องจากมีภาษีซอ้ื รอเรียกคืนและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 49.91 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.36
เนื่องจากมีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้
หนี้ สิน : บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 382.64 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.45 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 207.36 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
27.61
(2) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวลดลงจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 66 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.35
เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูต้ ามงวดทีก่ าํ หนดในสัญญา
(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายเปิ ดหน้ าดิน ค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึ้นจากวันสิ้นปี 2555
จํานวน 200.48 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.20
(4) หนี้สนิ อื่นส่วนใหญ่เป็ นสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ฯลฯ
เพิม่ ขึน้ สุทธิจากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน 40.80 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.59
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2555 จํานวน
413.90 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.08 ทําให้มลู ค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 6.99 บาท เป็ นหุน้ ละ 7.57 บาท
เนื่องจากมีการเพิม่ ทุนเพื่อจ่ายหุน้ ปนั ผล 175 ล้านบาท มีการจ่ายเงินสดปนั ผล 350 ล้านบาท มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึ้น
439.48 ล้ า นบาท มีร ายการปรับ ปรุ ง กํ า ไรสะสมและผลแตกต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิน เพิ่ม ขึ้น 40.74
ล้านบาทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 108.68 ล้านบาท

กระแสเงิ นสด
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด

งวด 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน)
ปี 2556
610.84
(191.05)
(179.35)
(19.40)
221.04
1,152.59
1,373.63

ปี 2555
783.20
(444.02)
(818.84)
(25.82)
(505.48)
1,212.39
706.91

กระแสเงิ นสด
(1) บริษัทฯ มีเงิน สดสุทธิจากกิจกรรมดํา เนิ นงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 610.84
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่ายจํานวน 845.03 ล้านบาท (ข) รายการ
ทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของ
บริษัท ย่ อ ยในประเทศอิน โดนี เ ซีย จํา นวน 302.81 ล้า นบาท (ค) สิน ทรัพ ย์จ ากการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น 338.74
ล้านบาทเนื่องจากมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 230.91 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ และ (จ) มีดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 14.31 ล้านบาท แต่มดี อกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้
443.48 ล้านบาท
(2) บริษัท ฯ มีเ งิน สดสุทธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2556 จํา นวน 191.05
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุ ปกรณ์ เพิม่ ขึน้ 103.25 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมือง
ถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 92.17 ล้านบาท และ (ค) มีเงินลงทุนระยะสัน้ และอื่นๆ ลดลง
สุทธิ 4.37 ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 179.35
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลงสุทธิ 66 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 291.26 ล้านบาท (ค) มีเงินรับจาก
การขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ 154.79 ล้านบาท และ (ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้ อยเพิม่ ขึน้ 23.12
ล้านบาท
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สภาพคล่อง
(1) บริษัท ฯ มีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมีอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ว
(QUICK RATIO) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เท่ากับ 1.68 และ 0.90 เท่าตามลําดับ ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยังมีวงเงินสินเชือ่ เพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
(2) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 18 วัน ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ น 13 วัน โดยมีร ะยะเวลาเรีย กเก็บ หนี้ โ ดยเฉลี่ย 24 วัน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่อ น 6 วัน และ
มีระยะเวลาหมุนเวีย นสินค้าโดยเฉลี่ย 31 วัน เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 9 วัน แต่ มรี ะยะเวลาชําระหนี้
เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลีย่ 37 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 16 วัน

ความสามารถในการกู้ยืมและชําระหนี้
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันที่
30 กันยายน 2556 เท่ากับ 0.70 : 1 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ หากบริษทั ฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูย้ มื
เงินเพิม่ เติมได้อกี โดยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในไตรมาส
ที่ 3/2556 เท่ากับ 24.54 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาในเรือ่ งผิดนัดชําระดอกเบีย้ แต่อย่างใด

สรุปความคิ ดเห็นของฝ่ ายบริหาร
คาดว่าราคาถ่านหินในช่วงไตรมาสที่ 4/2556 จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับตํ่าต่อเนื่องจากช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2556 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจําหน่ ายถ่านหินให้ต่ําลงตามทีช่ ้แี จง
ข้างต้นแล้ว ส่วนธุรกิจเอทานอลคาดว่าจะจําหน่ายเอทานอลในไตรมาสที่ 4/2556 ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ กว่า 9 เดือนแรก
ของปี 2556 แต่วตั ถุดบิ กากนํ้าตาลก็มรี าคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้อนุ มตั แิ ผนการนําบริษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีผ่ ลิต
และจําหน่ ายเอทานอลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN)
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุกจิ ในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะพยายามบริหารจัดการ
และแก้ไขปญั หาผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะตํ่ากว่าปี 2555 ทีผ่ า่ นมาก็ตาม ทัง้ นี้ตามภาวะเศรษฐกิจและราคาถ่านหินในตลาดโลกทีล่ ดตํ่าลงตามที่
ชีแ้ จงข้างต้นแล้ว
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