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ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำนับว่ำ อยู่ในเกณฑ์ดี
เป็ นที่น่ำพอใจ แม้เศรษฐกิจโลกเติบโตต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ ไว้และรำคำถ่ำนหิน ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กอปรกับเอทำนอลซึ่งเป็ นธุรกิจรองก็มรี ำคำขำยที่ลดต่ ำลงตำมรำคำน้ ำมัน
เชือ้ เพลิงทีท่ รงตัวอยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่องในรอบปี 2559 ทีผ่ ่ำนมำ แต่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้พยำยำมลด
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ เลือก PRODUCT MIX ให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำวะตลำดเพื่อให้สำมำรถ
ขำยได้ในรำคำทีม่ กี ำไรทีด่ ี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 8,814.17 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
มีรำยได้ลดลง 1,367.99 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 13.44 โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอล
และรำยได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 72, 27.40 และ 0.60 ตำมลำดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 271.45 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.52
บำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิลดลง 38.16 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 12.33 โดยมีสดั ส่วนกำไรสุทธิ
จำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอลและส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 41.84, 32.26 และ
25.90 ตำมลำดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนะกำรเงินและสภำพคล่องโดยรวมในปี 2559 นับ ว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี ำก
โดยมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) สูงถึง 1.99 เท่ำ แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ
31.93 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 46.92 เท่ำนัน้
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ธุรกิ จถ่านหิ น : แม้รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงครึง่ หลังของปี 2559
แต่ไม่สง่ ผลดีต่อกำรดำเนินงำนและกำไรสุทธิของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2559 มำกนัก เนื่องจำกได้ทำสัญญำ
ขำยถ่ำนหินล่วงหน้ำไว้บำงส่วนแล้วตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่ำนมำ โดยได้พยำยำมลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
รวมทัง้ เลือก PRODUCT MIX ให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำวะตลำดเพื่อให้สำมำรถขำยถ่ำนหินได้ในรำคำทีเ่ พิม่
สูงขึ้น และมีก ำไรที่ดี สรุป แล้ว บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อยมีรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน ซึ่งเป็ น ธุ รกิจ หลัก ในปี 2559
รวมทัง้ สิน้ 6,346.48 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 1,203.53 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 15.94 เนื่องจำกปริมำณและ
รำคำขำยถ่ ำนหินโดยเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 7.94 และ 8.69 ตำมลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2559 จำนวน 113.58 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 16.40 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 12.62
แม้ผลกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจถ่ำนหินลดลงแต่ยงั สำมำรถทำกำไรได้อย่ำงต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ทพ่ี อใจ
ธุรกิ จเอทานอล : มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลซึ่งเป็ นธุรกิจรองในปี 2559 รวมทัง้ สิ้น 2,415.08
ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 185.24 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 7.12 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน
ร้อ ยละ 1.54 แต่ รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงจำกปี ก่อ นร้อ ยละ 8.54 ทัง้ นี้ ตำมรำคำน้ ำมัน เชื้อเพลิง ใน
ตลำดโลกที่ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ
ในปี 2559 จำนวน 87.56 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 34.78 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 28.43 ซึง่ ก็ยงั สำมำรถทำ
กำไรได้อย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจถ่ำนหินข้ำงต้น

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2559
ล้านบาท

6,346.48
2,415.08
52.61
8,814.17

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2558
%

ล้านบาท

72.00 7,550.01
27.40 2,600.32
0.60
31.83
100.00 10,182.16

%

74.15
25.54
0.31
100.00

ล้านบาท

(1,203.53)
(185.24)
20.78
(1,367.99)

%

(15.94)
(7.12)
65.28
(13.44)

รายได้ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 8,814.17 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 1,367.99
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.44 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน 6,346.48 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 1,203.53 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
15.94 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 2,415.08 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 185.24 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
7.12 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(3) มีรำยได้อ่นื 52.61 ล้ำนบำทเพิ่ม ขึ้นจำกปี ก่อน 20.78 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 65.28 เนื่องจำก
มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้ 13.82 ล้ำนบำทและมีดอกเบี้ยรับและรำยกำรเบ็ดเตล็ด
เพิม่ ขึน้ 6.96 ล้ำนบำท
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ค่าใช้จ่าย

ปี 2559
ล้านบาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2558

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

4,448.53
1,603.36
12.30
113.88

70.09 5,158.73
25.26 2,054.41
0.19
11.47
1.79 166.85

68.33
27.21
0.15
2.21

(710.20)
(451.05)
0.83
(52.97)

(13.77)
(21.96)
7.24
(31.75)

2,111.84
77.67
37.80
12.94

87.44 2,244.29
3.22
48.23
1.57
50.06
0.54
15.71

86.31
1.85
1.93
2.46

(132.45)
29.44
(12.26)
(2.77)

(5.90)
61.04
(24.49)
(17.63)

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 6,178.07 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน
1,213.39 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.42 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินลดลงจำกปี ก่อน 710.20 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.77 เนื่องจำกปริมำณ
และต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 7.94 และ 6.33 ตำมลำดับ
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกปี ก่อน 451.05 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 21.96 ตำมปริมำณ
กำรขำยถ่ำนหินทีล่ ดลง
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 0.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.24 เนื่องจำกมีดอกเบี้ย
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเรือลำเลียงถ่ำนหินของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ และ
(4) ภำษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำกปี ก่อน 52.97 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 31.75 เนื่องจำกมีกำไร
ลดลง
ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จเอทานอล : มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 2,240.25 ล้ำนบำทลดลงจำก
ปี ก่อน 115.27 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.89 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลลดลงจำกปี ก่อน 132.45 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.90 เนื่องจำกปริมำณ
กำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.54 แต่รำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 8.61
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 29.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 61.04 เนื่องจำก
ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ กอปรกับสำยกำรผลิตที่ 1 ต้องหยุดซ่อมบำรุงในช่วงปลำยปี 2559 จึงต้องบันทึก
ค่ำใช้จ่ำยในสำยกำรผลิตที่ 1 เป็ นค่ำใช้จ่ำยบริหำร 16.06 ล้ำนบำทและมีกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.87
ล้ำนบำท
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ลดลงจำกปี ก่อน 12.26 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 24.49 เนื่องจำกมีกำรชำระ
คืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำในสัญญำกูเ้ งินและ
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รบั กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญ ญัติส่งเสริมกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 แต่ สำยกำรผลิต ที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 12.94 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 2.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 17.63 เนื่องจำกมีกำไรลดลง
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กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

รวมทัง้ สิ้ น

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

6,346.48
4,448.53
1,897.95

100.00
70.09
29.91

2,415.08
2,111.84
303.24

100.00
87.44
12.56

8,761.56
6,560.37
2,201.19

100.00
74.88
25.12

ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

ปี 2558
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

7,550.01 100.00 2,600.32 100.00 10,150.33 100.00
5,158.73
68.33 2,244.29
86.31 7,403.02
72.93
กาไรขันต้
้ น
2,391.28
31.67
356.03
13.69 2,747.31
27.07
กาไรขัน้ ต้ น : บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีกำไรขัน้ ต้น ในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 2,201.19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
25.12 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้น 2,747.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.07 ของรำยได้
จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 29.91 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี ก่อนทีม่ กี ำไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 31.67 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหิน ลดลงร้อยละ 8.69 ในขณะที่ต้นทุนขำย
ถ่ำนหินลดลงเพียงร้อยละ 6.33 และ
(2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 12.56 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี ก่อนที่มี
กำไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.69 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลลดลงร้อยละ 8.54 แต่ต้นทุนขำย
เอทำนอลลดลงร้อยละ 7.34

กาไรสุทธิ

ปี 2559
ล้านบาท
%

ปี 2558
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

113.58 41.84 129.98 41.98 (16.40) (12.62)
87.56 32.26 122.34 39.51 (34.78) (28.43)
70.31 25.90
57.29 18.51
13.02
22.73
271.45 100.00 309.61 100.00 (38.16) (12.33)
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
0.52
0.59
(0.07) (12.33)
กาไรสุทธิ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 271.45 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุน้ ละ 0.52 บำท
ลดลงจำกปี ก่อน 38.16 ล้ำนบำทหรือลดลงหุน้ ละ 0.07 บำทคิดเป็ นร้อยละ 12.33 เนื่องจำก
(1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 113.58 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 41.84 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อน 16.40 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.62 เนื่องจำกปริมำณ
และรำคำขำยถ่ำนหินลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มี ก ำไรสุ ท ธิจ ำกธุ ร กิ จ เอทำนอลซึ่ ง ค ำนวณตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของบริษั ท ฯ 87.56
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.26 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อน 34.78 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.43 เนื่องจำก
รำคำขำยเอทำนอลลดลงและมีค่ำใช้จ่ำยบริหำรเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(3) มีส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมและรำยได้อ่นื 70.31 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.90 ของกำไร
สุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 13.02 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 22.73 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศเพิม่ ขึน้ 13.82 ล้ำนบำท
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื
กาไรสุทธิ
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ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงิน ได้นิ ติบุ คคล
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมสิน้ ) ในปี 2559 จำนวน 1,177.10 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 224.38 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 16.01 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 13.35 ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 2.97
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ
4.69 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 4.34
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2559
คิดเป็ นร้อยละ 6.48 ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 11.64
(4) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 4.78 ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 7.43 และมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN
ON FIXED ASSETS) ในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 16.61

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

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ล้านบาท

%

8,530.50
2,724.14
5,806.36
7.84

8,779.16
2,797.97
5,981.19
8.11

(248.66)
(73.83)
(174.83)
(0.27)

(2.83)
(2.64)
(2.92)
(3.33)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2559 ลดลงจำกปี ก่อน 248.66 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 2.83 เนื่องจำก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 502.62 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.25 ซึ่งประกอบด้วย
(ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 179.96 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.91 (ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
ลดลง 195.77 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 24.10 (ค) สินค้ำคงเหลือลดลง 17.75 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.71 และ
(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลง
109.14 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 6.55 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เพิม่ ขึน้ 253.96 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.89
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันสิน้ ปี 2559 ลดลงจำกปี ก่อน 73.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
2.64 เนื่องจำก (1) เจ้ำหนี้ กำรค้ำ และเจ้ำหนี้ อ่นื เพิ่มขึ้น 70.66 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 17.20 (2) เงินกู้ลดลง
185.42 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.24 (3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน ค่ำขนส่ง ฯลฯ ลดลง
237.07 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 44.18 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นสัญญำเช่ำกำรลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเรือ
ลำเลียงถ่ำนหินของบริษทั ย่อยและมีสำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงำน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิ
278 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 82.77
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม ณ วันสิน้ ปี 2559 ลดลงจำกปี ก่อน 174.83
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.92 ทำให้มลู ค่ำหุน้ ตำมบัญชีลดลงจำกหุน้ ละ
8.11 บำท เหลือหุ้นละ 7.84 บำทซึ่งลดลงหุ้นละ 0.27 บำทคิดเป็ น
ร้อยละ 3.33 เนื่องจำก (1) มีกำไรสะสมลดลง 126.14 ล้ำนบำทคิด
เป็ นร้อยละ 4.43 เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 271.45 ล้ำนบำทแต่มี
กำรจ่ำยเงิน ปนั ผล 393.75 ล้ำนบำทและมีรำยกำรเบ็ดเตล็ด ลดลง
3.84 ล้ำนบำท (2) มีผ ลแตกต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน ลดลง
12.68 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 9.74 และ (3) มีส่วนของผู้ถอื หุน้ ส่วน
น้อยลดลง 36.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.09

กระแสเงินสด
รายละเอียด

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2558

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
1,019.28
1,695.31
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(236.36)
(570.71)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
(757.79)
(820.40)
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
12.89
(90.97)
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
38.02
213.23
เงินสดยกมำต้นงวด
660.15
446.92
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด
698.17
660.15
(1) บริษัท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีเงิน สดสุ ท ธิจ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในปี 2559 รวมทัง้ สิ้น 1,019.28
ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่ำย 540.37 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรทีไ่ ม่
กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 664.27 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนลดลง 208.51 ล้ำนบำท (ง) หนี้สนิ
จำกกำรดำเนินงำนลดลง 299.02 ล้ำนบำท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 22.37 ล้ำนบำทแต่ดอกเบี้ยจ่ำยและภำษี
อำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 117.22 ล้ำนบำท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 236.36 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรจัดซื้อท่ำเรือลำเลียงถ่ำนหินของบริษัทย่อย
เพิม่ ขึน้ 199.25 ล้ำนบำท (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ำนหิน ของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้
294.82 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรำยกำรอื่นลดลงสุทธิ 257.71 ล้ำนบำท
(3) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเงิน สดสุท ธิใช้ไปในกิจ กรรมจัด หำเงิน ในปี 2559 รวมทัง้ สิ้น 757.79
ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย (ก) เงิน กู้ ลดลง 188.15 ล้ำ นบำท (ข) มีก ำรจ่ ำ ยเงิน ป นั ผล 561.69 ล้ำ นบำท และ
(ค) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 7.95 ล้ำนบำท
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ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมี ลู ก หนี้ ก ำรค้ ำ และลู ก หนี้ อ่ืน ณ วัน สิ้น ปี 2559 คิด เป็ น ร้อ ยละ 7.23
ของสิน ทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ ก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ ขึ้น อยู่ก ับ กำรวิเครำะห์อำยุ ลูก หนี้ แ ละประเมิน จำก
ั หำหนี้ สูญ น้ อยมำก โดยมีก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ประสบกำรณ์ กำรเรีย กเก็บหนี้ ท่ีผ่ำนมำ ซึ่ง มีป ญ
ณ วันสิน้ ปี 2559 เพียง 0.14 ล้ำนบำท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 5.40 ของสินทรัพย์รวมโดยมี
กำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำสินค้ำคงเหลือในปี 2559 เพียง 4.02 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 วันสิน้ ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 2.18 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ำรณำประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบในด้ำน
ต่ำงๆ แล้วปรำกฏว่ำยังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในปี 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 วันสิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 0.47 : 1 ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่ต่ ำ และยังมีโครงสร้ำงเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE)
ทีเ่ หมำะสม หำกบริษทั ฯ มีโครงกำรลงทุนในอนำคตก็ยงั สำมำรถกูเ้ งินเพิม่ เติมได้อกี โดยมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถ
ชำระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2559 เท่ำกับ 23.50 เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่
มีปญั หำในเรื่องผิดนัดชำระดอกเบีย้ แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันสิน้ ปี 2559 เท่ำกับ 1.99 เท่ำ และ 0.97 เท่ำ ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู กอปรกับบริษทั ฯ และ
ั หำ
บริ ษั ท ย่ อ ยยั ง มี ว งเงิน สิ น เชื่ อ ส ำหรับ ใช้ เ ป็ นเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นในอนำคต อย่ ำ งเพี ย งพอ จึ ง ไม่ มี ป ญ
ในเรื่องสภำพคล่องทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด
(3) บริษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี 2559 จำนวน 34 วัน เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 1 วัน โดยมีระยะเวลำเรียก
เก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29 วัน เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 2 วันและมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำโดยเฉลีย่ 26 วัน เพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อน 1 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำโดยเฉลีย่ 21 วัน เพิม่ ขึน้ จำกปี 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
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กู้กำหนดเงื่อนไขว่ำบริษัทย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ด้วย หำกไม่ สำมำรถปฏิบ ัติต ำมเงื่อ นไขข้อ ก ำหนดในสัญ ญำกู้เงิน เช่ น กำรดำรงอัต รำส่วน D/E และ DSCR
กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ย่อยดังกล่ำวยังไม่เคยมี
ปญั หำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด
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ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงครึง่ หลังของปี 2559
คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในปี 2560 จะเติบโตเพิม่ ขึน้ และดีกว่ำปี 2559 ทีผ่ ่ำนมำ
ตำมรำคำถ่ำนหินในตลำดโลกทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ดังกล่ำว นอกจำกนี้บริษทั และบริษทั ย่อยยังได้ศกึ ษำและเตรียมเข้ำ
ไปลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้ำพลังงำนถ่ ำนหิน (COAL FIRED POWER PLANT PROJECTS) ทัง้ ในประเทศไทย
และประเทศอินโดนี เซีย โดยบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมีศ ักยภำพเพียงพอที่จะเข้ำไปลงทุนในธุรกิจ ดังกล่ำวได้
เนื่องจำกมีแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเป็ นของตนเองและกำลังเจรจำหำลู่ทำงเข้ำไปลงทุนในแหล่งสัมปทำน
เหมืองถ่ำนหินแห่งใหม่เพิม่ เติมอยู่ตลอดเวลำซึง่ จะสำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ ได้ในระยะยำว
ธุรกิ จเอทานอล : คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนในธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็นธุรกิจรองในปี 2560 น่ำจะเติบโต
เพิม่ ขึน้ และดีกว่ำปี 2559 ทีผ่ ่ำนมำ เนื่องจำกสำยกำรผลิตที่ 2 จะเริม่ ใช้กำกน้ำตำลและมันสำปะหลังเป็ นวัตถุดบิ ใน
กำรผลิตเอทำนอลแทนทีจ่ ะใช้กำกน้ำตำลเพียงอย่ำงเดียวเช่นปี 2559 ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ จะทำให้ได้ผลผลิต (YIELD) ทีด่ ี
ขึน้ โดยมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำลงและสำมำรถทำกำไรให้เพิม่ มำกขึน้ นอกจำกนี้บริษัทฯ กำลังพิจำรณำขยำยกำร
ลงทุนในโรงงำนผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงในสำยกำรผลิตที่ 3 ขนำด 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทัง้ ศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ในกำรขยำยธุรกิจไปยังอุตสำหกรรมต่อเนื่องซึง่ เป็ นอนุพนั ธ์ของเอทำนอลทีม่ มี ลู ค่ำเพิม่ ทีส่ งู ขึน้ และ
มีศกั ยภำพในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรทีด่ กี ว่ำในอนำคต
อย่ ำ งไรก็ ต ำมคำดว่ ำ บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยยัง สำมำรถท ำก ำไรได้ ท ั ง้ สองธุ ร กิ จ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
แม้สถำนกำรณ์ถ่ำนหินและน้ำมันเชือ้ เพลิงในตลำดโลกยังคงมีควำมผันผวนก็ตำม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะพยำยำมบริหำร
จัดกำรและแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี 2560 อยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี แี ละสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง
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