บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับงบการเงินรวม
ประจาไตรมาสที่ 2/2560
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2560

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2560)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในไตรมำสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2560 ยังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี ำกโดยมีรำยได้และมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนค่อนข้ำงมำก
เนื่องจำกรำคำถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ส่วนธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สำมำรถทำกำไร
ได้ดอี ย่ำงต่อเนื่อง สรุปแล้วบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีประสิทธิภำพในกำรทำกำไรทีด่ ขี น้ึ มำก
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีรำยได้ ในไตรมำสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือ นแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิ้น
2,914.44 ล้ำนบำท และ 5,719.22 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีรำยได้เพิม่ ขึน้ 650.02
ล้ำนบำทและ 882.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.71 และ 18.23 โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน, ธุรกิจ
เอทำนอลและรำยได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 72.58, 26.87, 0.55 ตำมลำดับ

บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมี ก ำไรสุ ท ธิ ใ นไตรมำสที่ 2/2560 และงวด 6 เดื อ นแรกของปี 2560 รวม
ทัง้ สิน้ 161.22 ล้ำนบำทและ 301.62 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.31 และ 0.57 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 111.78 ล้ำนบำท และ 117.13 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 226.09 และ
63.49 โดยมีสดั ส่วนกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอลและส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมและรำยได้อ่นื
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 67.95, 18.68, 13.37 ตำมลำดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนะกำรเงินและสภำพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 อยู่ในเกณฑ์
ทีด่ มี ำกโดยมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.97 เท่ำ แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เพียงร้อยละ 30.31 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมอยู่ในระดับต่ ำเพียงร้อยละ 43.48 โดยมีวงจร
เงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เพียง 34 วัน ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ลี ดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน 7 วัน
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ธุรกิ จถ่ านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกเริม่ ปรับตัว เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ ช่วงปลำยปี 2559
ที่ผ่ำนมำทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้และกำไรสุทธิเติบโตเพิม่ ขึน้ อยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี ำก โดยมีรำยได้จำก
ธุรกิจถ่ำนหิน ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิน้ 2,119.97 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 548.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 34.90 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.27
และ 34.54 ตำมลำดับ ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินรวมทัง้ สิน้ 4,150.80 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 694.52 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20.09 แม้ปริมำณกำรขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ
9.29 แต่ รำคำขำยถ่ ำนหิน โดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 โดยมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของ
บริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 2/2560 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 128.45 ล้ำนบำทและ 204.95 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 112.96 ล้ำนบำทและ 143.81 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 729.24 และ 235.21
ตำมลำดับ
ธุรกิ จเอทานอล : รำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็นธุรกิจรองในไตรมำสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 786.90 ล้ำนบำทและ 1,536.76 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 106.25
ล้ำนบำทและ 205.90 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 15.61 และ 15.47 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 0.67 และ 3.32 และรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 14.84 และ 11.78 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมอุปสงค์ของเอทำนอลที่เพิ่มขึ้นโดยมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 2/2560 จำนวน 20.05 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
1.24 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.59 และมีกำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2560 จำนวน 56.35 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.70 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.02
ซึง่ ยังสำมำรถทำกำไรได้ดอี ย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

1/2560
2,030.83
749.86
25.31

2/2560
2,119.97
786.90
7.57

2/2559
YoY (%)
1,571.54
34.90
680.65
15.61
12.23 (38.10)

รวมทัง้ สิ้ น

2,806.00

2,914.44

2,264.42

28.71

QoQ (%)
4.39
4.94
(70.09)

3.86

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2560
ปี 2559
4,150.80 3,456.28
20.09
1,536.76 1,330.86
15.47
31.66
50.07 (36.77)

5,719.22

4,837.21

18.23

รายได้
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้ในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิน้ 2,914.44 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 650.02 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 28.71 เนื่องจำก
(1.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน 2,119.97 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 548.43
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 34.90 เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(1.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 786.90 ล้ำนบำทเพิ่ม ขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 106.25
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.61 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(1.3) มีรำยได้อ่นื 7.57 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.66 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ
38.10 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง
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(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 5,719.22 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 882.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.23 เนื่องจำก
(2.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ ำนหิน 4,150.80 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกงวดเดีย วกันของปี ก่อน 694.52
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20.09 เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 1,536.76 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 205.90
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.47 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(2.3) มีรำยได้อ่นื 31.66 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 18.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
36.77 เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง
ค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
1/2560

2/2560

2/2559

1,264.37
484.02
8.05
112.01

1,265.55
535.70
8.85
84.68

648.10
13.77
9.56
6.93

720.38
15.44
9.29
1.80

งวด 6 เดือนแรก
(ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2560
ปี 2559

เพิ่ ม (ลด)
(%)

YoY (%)

QoQ (%)

1,114.21
418.97
0.83
20.85

13.58
27.86
966.27
306.14

0.09
10.68
9.94
(24.40)

2,529.91
1,018.52
16.90
196.66

2,437.70
860.38
2.32
67.60

3.78
18.38
628.45
190.92

613.14
17.19
9.98
2.39

17.49
(10.18)
(6.91)
(24.69)

11.15
12.13
(2.82)
(74.03)

1,368.48
29.20
18.85
8.75

1,140.38
30.87
20.84
12.07

20.00
(5.41)
(9.55)
(27.51)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ ำนหินในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิน้ 1,894.78 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 339.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 21.86 เนื่องจำก
(1.1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 151.34 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.58
ตำมปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.27 และ 13.28 ตำมลำดับ
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 116.73 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
27.86 ตำมปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 8.02 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 966.27
เนื่องจำกมีดอกเบีย้ จ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเรือลำเลียงถ่ำนหินของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ และ
(1.4) ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 63.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 306.14
เนื่องจำกมีกำไรเพิม่ ขึน้
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(2) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ ำนหิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิ้น 3,761.99 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 393.99 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.70 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยถ่ ำนหิน เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 92.21 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 3.78
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยถ่ำนหินลดลงร้อยละ 9.29 แต่ตน้ ทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.41
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 158.14 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
18.38 ตำมรำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 14.58 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 628.45
เนื่องจำกมีดอกเบีย้ จ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเรือลำเลียงถ่ำนหินของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ และ
(2.4) ภำษีเงิน ได้นิ ติบุ ค คลเพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 129.06 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อยละ
190.92 เนื่องจำกมีกำไรเพิม่ ขึน้

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจ เอทำนอลในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิ้น 746.91 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 104.21 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.21 เนื่องจำก
(1.1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 107.24 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 17.49
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.67 และ
19.78 ตำมลำดับ
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.75 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.18
เนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งลดลง
(1.3) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรเงิน ลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 0.69 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 6.91
เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำในสัญญำกูเ้ งินและ
(1.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รบั กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญ ญัติส่งเสริมกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 แต่ สำยกำรผลิต ที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 1.80 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.59 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 24.69
(2) บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,425.28 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 221.12 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.36 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 228.10 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.32 และ
18.23 ตำมลำดับ
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.67 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.41
เนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งลดลง
(2.3) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรเงิน ลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 1.99 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 9.55
เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำในสัญญำกูเ้ งินและ
(2.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะได้รบั กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ตำมพระรำชบัญ ญัติส่งเสริมกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 แต่ สำยกำรผลิต ที่ 1 ต้องเสียภำษีเงินได้
นิติบุคคล 8.75 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.32 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.51 เนื่องจำกมีกำไร
ลดลง
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กาไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถนุ ายน)
ปี 2560
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น
ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
ปี 2560
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น
ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

2,119.97
1,265.55

100.00
59.70

786.90
720.38

100.00
91.55

2,906.87
1,985.93

100.00
68.32

854.42

40.30

66.52

8.45

920.94

31.68

1,571.54
1,114.21

100.00
70.90

680.65
613.14

100.00
90.08

2,252.19
1,727.35

100.00
76.70

457.33

29.10

67.51

9.92

524.84

23.30

4,150.80
2,529.91

100.00
60.95

1,536.76
1,368.48

100.00
89.05

5,687.56
3,898.39

100.00
68.54

1,620.89

39.05

168.28

10.95

1,789.17

31.46

3,456.28
2,437.70

100.00
70.53

1,330.86
1,140.38

100.00
85.69

4,787.14
3,578.08

100.00
74.74

1,018.58

29.47

190.48

14.31

1,209.06

25.26

กาไรขัน้ ต้น
(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีก ำไรขัน้ ต้น ในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิ้น 920.94 ล้ำนบำทคิด เป็ น
ร้อยละ 31.68 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิ่ม สูงขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกำไรขัน้ ต้น 524.84 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1.1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 40.30 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.10 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
34.54 ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 13.28 และ
(1.2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 8.45 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 9.92 ของรำยได้จำกกำรขำย แม้รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.84 แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.71
(2) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรขัน้ ต้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,789.17 ล้ำนบำท
คิดเป็ น ร้อยละ 31.46 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มสูงขึ้น จำกงวดเดียวกันของปี ก่ อนที่มีกำไรขัน้ ต้น 1,209.06
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.26 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(2.1) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 39.05 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.47 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
32.39 ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 14.41 และ
(2.2) มีกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 10.95 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 14.31 ของรำยได้จำกกำรขำย แม้รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ
11.78 แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.14
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1/2560
75.27
36.30
28.83

2/2560 2/2559 YoY (%) QoQ (%)
128.45 15.49
729.24
70.65
20.05 18.81
6.59
(44.77)
12.72 15.14 (15.98)
(55.88)

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2560 ปี 2559
204.95
61.14
235.21
56.35
64.05
(12.02)
40.32
59.30
(32.01)

140.40
0.27

161.22
0.31

301.62
0.57

กาไรสุทธิ
(หน่ วย : ล้านบาท)

กาไรจากธุรกิ จถ่านหิ น
กาไรจากธุรกิ จเอทานอล
รายได้อื่นและส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่วม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

49.44
0.09

226.09
226.09

14.83
14.83

184.49
0.35

63.49
63.49

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กาไรสุทธิ
(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2560 รวมทัง้ สิน้ 161.22 ล้ำนบำทคิดเป็ นหุ้นละ
0.31 บำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 111.78 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.22 บำทคิดเป็ นร้อยละ 226.09
เนื่องจำก
(1.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 128.45 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 79.67 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 112.96 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 729.24
เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.27 และ 34.54 ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(1.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 20.05 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 12.44 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.24 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.59
เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.67 และ 14.84 ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(1.3) มีส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมและรำยได้อ่นื 12.72 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.89 ของกำไร
สุท ธิรวมลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 2.42 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 15.98 เนื่ อ งจำกมีก ำไรจำกอัต รำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีกำไรสุท ธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 301.62 ล้ำนบำท
คิดเป็ นหุน้ ละ 0.57 บำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 117.13 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.22 บำทคิดเป็ น
ร้อยละ 63.49 เนื่องจำก
(2.1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 204.95 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 67.95 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 143.81 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 235.21
เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.39 ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 56.35 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 18.68 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.70 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 12.02
เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.14 ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(2.3) มีส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมและรำยได้อ่นื 40.32 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.37 ของกำไร
สุท ธิรวมลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 18.98 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อยละ 32.01 เนื่ อ งจำกมีก ำไรจำกอัต รำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ภำษีเงิน ได้นิ ติบุ คคล
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 1,159.50 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ น 536.03 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.98 และมี EBITDA MARGIN ร้อ ยละ 20.27 เพิ่ ม ขึ้น จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 57.29
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อยมีอตั รำกำไรสุท ธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่ วง 6 เดือ นแรกของ
ปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 9.45 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 66.70
(3) บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่ อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่ วง
6 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 7.26 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 66.32
(4) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 6.38 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 97.43 และมีอตั รำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ
25.18 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 60.61

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

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

%

8,409.26
2,548.43
5,860.83

8,530.50
2,724.14
5,806.36

(121.24)
(175.71)
54.47

(1.42)
(6.45)
0.94

7.97

7.84

0.13

1.66

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ลดลงจำกวันสิน้ ปี 2559 จำนวน
121.24 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.42 เนื่องจำก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 63.27 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.60
ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ 257.09 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.32 (ข) ลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 431.28 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 69.95 (ค) สินค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ 220.41 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 47.87 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำสินค้ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลง 972.05 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 62.39 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ น
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 57.97 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.27
หนี้ สิ น : บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมีห นี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2559 จำนวน
175.71 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.45 เนื่องจำก (1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ลดลง 66.69 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อย
ละ 13.85 (2) เงินกูล้ ดลง 264.78 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.92 (3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำ
ดินและ ค่ำขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 230.43 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 76.92 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำ
กำรลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเรือลำเลียงถ่ำนหินของบริษทั ย่อยและสำรองค่ำฟื้นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์
พนักงำน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 74.67 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.16
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เพิม่ ขึน้ จำกวันสิน้ ปี 2559 จำนวน
54.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.94 ทำให้มลู ค่ำหุน้ ตำมบัญชีเพิม่ ขึน้
จำกหุ้นละ 7.84 บำท เป็ นหุ้นละ 7.97 บำทซึ่งเพิ่มขึน้ หุ้นละ 0.13
บำทคิดเป็ นร้อยละ 1.66 เนื่องจำก (1) มีกำไรสะสมเพิม่ ขึน้ 149.37
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.49 เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 301.62
ล้ำนบำทแต่มจี ่ำยเงินปนั ผล 152.25 ล้ำนบำท (2) มีผลแตกต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง 82.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 70.12
และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 12.52 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 0.74

กระแสเงินสด
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสด เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมำต้นงวด
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด

หน่ วย : ล้านบาท
งวด 6 เดือนแรก
ของ ปี 2560

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2559

1,354.63
(445.67)
(670.19)
16.56
255.33
698.17

907.70
(209.17)
(695.69)
18.71
21.55
660.15

953.50

681.70

(1) บริษั ท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเงิน สดสุท ธิจ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิ้น 1,354.63 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุ คคลและดอกเบี้ยจ่ำย 746.02
ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่ ก ระทบเงิน สด เช่น ค่ ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด จ่ำยทรัพ ย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น รำยกำร
เกี่ยวกับเหมืองถ่ำนหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 418.56 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำน
ลดลง 205.67 ล้ำนบำท (ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ 26.31 ล้ำนบำท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 9.69
ล้ำนบำทแต่ดอกเบีย้ จ่ำยและภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 51.62 ล้ำนบำท
(2) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีเงิน สดสุ ท ธิใช้ ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในช่ ว ง 6 เดือ นแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิน้ 445.67 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 176.86 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
รำยกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของบริษทั ฯ และกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียของบริษทั ย่อย (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ทำเหมืองถ่ำนหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 213.91 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และ
รำยกำรอื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 54.90 ล้ำนบำท
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิน้ 670.19 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 266.43 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปนั ผล 354.27
ล้ำนบำท และ(ค) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 49.49 ล้ำนบำท

9

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 คิดเป็ นร้อยละ 12.46
ของสิน ทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ ก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ ขึ้น อยู่ก ับ กำรวิเครำะห์ อำยุ ลูก หนี้ แ ละประเมิน จำก
ประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่ำนมำ โดยไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมำสที่ 2/2560 แต่อย่ำงใด
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีสิน ค้ำ คงเหลือ ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2560 คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.10 ของ
สินทรัพย์รวม โดยไม่มสี นิ ค้ำเสือ่ มสภำพหรือด้อยค่ำลง จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในไตรมำส
ที่ 2/2560 แต่อย่ำงใด
(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 มิถุน ำยน 2560 คิดเป็ นร้อยละ 2.21 ของสิน ทรัพ ย์รวมซึ่ง ได้พิจำรณำประมำณกำรงบกำรเงิน และ
ผลกระทบในด้ำนต่ ำงๆ แล้วปรำกฏว่ำยังไม่มีเหตุ ต้องตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำ ควำมนิยมจำกกำรลงทุน ในไตรมำส
ที่ 2/2560 แต่อย่ำงใด

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 มิ ถุ น ำยน 2560 เพี ย ง 0.43 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยัง มีโ ครงสร้ำ งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม หำกบริษัทฯ มีโครงกำรลงทุนในอนำคตก็ยงั สำมำรถกู้ เงินเพิ่มเติมได้อกี มำกโดยมี
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 สูงถึง
44.64 เท่ำซึง่ เป็ นอัตรำส่วนทีส่ งู มำก จึงไม่มปี ญั หำแต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 สูงถึง 1.97 เท่ำ และ 1.32 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่สูงกอปรกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคตอย่ำงเพียงพอ จึงไม่มปี ญั หำ
แต่อย่ำงใด
(3) บริษัทฯ มีวงจรเงิน สด (CASH CYCLE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เพียง 34 วัน ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี ลี ดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 7 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้ 26 วัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 4 วันและมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำ 26 วัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 2 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 18 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1 วัน

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
ซึ่งบริษัทย่ อยสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ต ำมข้อผูกพันในสัญ ญำกู้เงิน โดยไม่มีปญั หำผิดนัด
ผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มนี โยบำยจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
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(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ด้วย หำกไม่ สำมำรถปฏิบ ัติต ำมเงื่อ นไขข้อ ก ำหนดในสัญ ญำกู้เงิน เช่ น กำรดำรงอัต รำส่วน D/E และ DSCR
กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษทั ย่อยดังกล่ำวยังไม่เคย
มีปญั หำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด

ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงปลำยปี 2559
ทีผ่ ่ำนมำ ทำให้ธุรกิจถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักมีกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เติบโตเพิม่ สูงกว่ำกำไร
สุทธิปี 2559 ทัง้ ปี คดิ เป็ นร้อยละ 80.45 เนื่องจำกรำคำถ่ ำนหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ถึงร้อยละ 30 คำดว่ำผลกำร
ดำเนินงำนในปี 2560 ทัง้ ปี จะเติบโตดีกว่ำปี ก่อนค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกรำคำถ่ำนหินในตลำดโลกยังมีแนวโน้ ม
ทีด่ ตี ่อไป
ธุรกิ จเอทานอล : คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนธุรกิจเอทำนอลซึ่งเป็ นธุรกิจรองในปี 2560 ยังสำมำรถ
ทำกำไรได้ดเี ป็ นทีน่ ่ ำพอใจ เนื่องจำกมีกำรใช้กำกน้ ำตำล มันเส้นและข้ำวบดเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอลแทน
ทีจ่ ะใช้กำกน้ำตำลเพียงอย่ำงเดียวเช่นปี 2559 ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ จะทำให้ได้ผ ลผลิตเอทำนอล (YIELD) เพิม่ ขึน้ และช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิตในด้ำนวัตถุดบิ ให้ต่ำลง
คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 จะสำมำรถทำกำไรเติบ โต
เพิ่ ม ขึ้น จำกปี ก่ อ นค่ อ นข้ำ งมำก ทัง้ นี้ ต ำมรำคำถ่ ำ นหิน ในตลำดโลกที่ย ัง มีแ นวโน้ ม อยู่ ในเกณฑ์ ท่ีสูง ต่ อ ไป
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะบริหำรและแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี
2560 อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีตำมที่คำดหวังไว้และสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำง
สม่ำเสมอ
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