บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สําหรับงบการเงินรวม
ประจําไตรมาสที่ 3/2560
และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2560 ยังมีรายได้และกําไรสุทธิเติบโตอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี ากโดยมีกาํ ไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2560 เพิม่ ขึน้ สูงกว่ากําไรสุทธิปี 2559 ทัง้ ปี มากกว่าหนึ่งเท่าตัว ทัง้ นี้ตามราคาถ่านหินซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สามารถทํากําไรได้ดี สรุปแล้ว
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีประสิทธิภาพในการทํากําไรทีด่ ขี น้ึ อย่างมากในปี น้ี
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้ใ นไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิ้น
3,144.70 ล้านบาท และ 8,863.14 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้เพิม่ ขึน้ 1,022.75
ล้านบาทและ 1,903.98 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 48.20 และ 27.36 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจ
เอทานอลและรายได้อน่ื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 74.48, 25.08, 0.44 ตามลําดับ

บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีกํ า ไรสุ ท ธิใ นไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2560 รวม
ทัง้ สิน้ 249.59 ล้านบาทและ 551.21 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.48 และ 1.05 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนมีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 175.36 ล้านบาท และ 292.49 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 236.24 และ
113.05 โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 75.09, 15.50, 9.41 ตามลําดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ในเกณฑ์
ทีด่ มี ากโดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 2.11 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เพียงร้อยละ 29.70 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมอยู่ในระดับตํ่าเพียงร้อยละ 42.26 โดยมีวงจร
เงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพียง 28 วัน ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ลี ดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน 9 วัน
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ธุรกิ จถ่านหิ น : ราคาถ่ านหินในตลาดโลกเริม่ ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ ช่วงปลายปี 2559

ทีผ่ ่านมาทําให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้และกําไรสุทธิเติบโตเพิม่ ขึน้ อยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี ากในปี น้ี โดยมีรายได้
จากธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 2,450.51 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 933.72 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 61.56 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.74
และ 26.47 ตามลําดับ ส่วนงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินรวมทัง้ สิน้ 6,601.31 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,628.25 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 32.74 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหิน
โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.92 และ 30.24 ตามลําดับ โดยมีกาํ ไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ
ในไตรมาสที่ 3/2560 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 208.21 ล้านบาทและ 413.93 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 177.93 ล้านบาทและ 322.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 587.62 และ 352.73 ตามลําดับ
ซึง่ นับว่ามีประสิทธิภาพในการทํากําไรทีด่ ขี น้ึ อย่างมากในปี น้ี ทัง้ นี้ตามราคาถ่านหินในตลาดโลกทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : รายได้จากธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองในไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 685.89 ล้านบาทและ 2,222.65 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 100.74
ล้านบาทและ 306.64 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.22 และ 16.00 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.86 และ 3.49 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 12.82 และ 12.10 ตามลําดับ ทัง้ นี้ตามอุปสงค์ของเอทานอลที่เพิ่มขึน้ โดยมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 3/2560 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 29.06 ล้านบาท
และ 85.42 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 9.40 ล้านบาทและ 1.72 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47.81
และ 2.05 ตามลําดับ ซึง่ ยังสามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

2/2560
2,119.97
786.90
7.57

3/2560
2,450.51
685.89
8.30

3/2559
YoY (%)
1,516.79
61.56
585.15
17.22
20.01 (58.52)

รวมทัง้ สิ้ น

2,914.44

3,144.70

2,121.95

48.20

QoQ (%)
15.59
(12.84)
9.64

7.90

งวด 9 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – ก.ย.)
(%)
ปี 2560
ปี 2559
6,601.31 4,973.06
32.74
2,222.65 1,916.01
16.00
39.18
70.09 (44.10)

8,863.14

6,959.16

27.36

รายได้

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 3,144.70 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 1,022.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 48.20 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 2,450.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 933.72
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 61.56 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 685.89 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 100.74
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.22 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีรายได้อ่นื 8.30 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 11.71 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
58.52 เนื่องจากมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง
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(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 8,863.14 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,903.98 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 27.36 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 6,601.31 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,628.25
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 32.74 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,222.65 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 306.64
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีรายได้อ่นื 39.18 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 30.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
44.10 เนื่องจากมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง
ค่าใช้จ่าย

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
2/2560

3/2560

3/2559

1,265.55
535.70
8.85
84.68

1,347.16
593.12
7.41
163.25

720.38
15.44
9.29
1.80

609.99
13.18
7.51
(2.17)

งวด 9 เดือนแรก
(ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2560
ปี 2559

เพิ่ ม (ลด)
(%)

YoY (%)

QoQ (%)

1,055.82
377.73
1.12
34.60

27.59
57.02
561.61
371.82

6.45
10.72
(16.27)
70.15

3,877.06
1,610.86
24.31
359.93

3,493.51
1,238.09
3.45
102.20

10.98
30.11
604.64
252.18

524.45
11.59
8.24
1.29

16.31
13.72
(8.86)
(268.22)

(15.32)
(14.64)
(19.16)
(220.56)

1,978.48
42.37
26.36
6.57

1,664.84
42.46
29.08
13.36

18.84
(0.21)
(9.35)
(50.82)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น

(1) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 2,110.94 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 641.67 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 43.67 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 291.34 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 27.59
ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.74 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.12
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 215.39 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
57.02 ทัง้ นี้ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 561.61
เนื่องจากมีดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
(1.4) ภาษีเงินได้นิ ติบุ คคลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ของปี ก่อน 128.65 ล้า นบาทคิดเป็ น ร้อ ยละ
371.82 ทัง้ นี้ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้

4

(2) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 5,872.16 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,034.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.39 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 383.55 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.98
ทัง้ นี้ตามปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.92 และ 8.88 ตามลําดับ
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 372.77 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
30.11 ทัง้ นี้ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 20.86 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 604.64
เนื่องจากมีดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
(2.4) ภาษีเงินได้นิ ติบุ คคลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ของปี ก่อน 257.73 ล้า นบาทคิดเป็ น ร้อ ยละ
252.18 ทัง้ นี้ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล

(1) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 628.51 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 82.94 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.20 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 85.54 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.31
เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.86 และ
25.40 ตามลําดับ
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.59 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
13.72 ทัง้ นี้ตามปริมาณและรายได้จากการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่ า ใช้จ่ า ยการเงิน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 0.73 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 8.86
เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูต้ ามเงื่อนไขและกําหนดเวลาในสัญญากูเ้ งินและ
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่ สายการผลิตที่ 1 ต้องเสียภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล โดยมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2560 จึงทําให้เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 3.46 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 268.22
(2) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 2,053.78 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 304.04 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.38 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 313.64 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 18.84
เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลและราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.49 และ
19.80 ตามลําดับ
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.21
เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งลดลง
(2.3) ค่ า ใช้จ่ า ยการเงิน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 2.72 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 9.35
เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูต้ ามเงื่อนไขและกําหนดเวลาในสัญญากูเ้ งินและ
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่ สายการผลิตที่ 1 ต้องเสียภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 6.57 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.79 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 50.82
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ปี 2560
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2559
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2560
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2559
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

2,450.51
1,347.16

100.00
54.97

685.89
609.99

100.00
88.93

3,136.40
1,957.15

100.00
62.40

1,103.35

45.03

75.90

11.07

1,179.25

37.60

1,516.79
1,055.82

100.00
69.61

585.15
524.45

100.00
89.63

2,101.94
1,580.27

100.00
75.18

460.97

30.39

60.70

10.37

521.67

24.82

6,601.31
3,877.06

100.00
58.73

2,222.65
1,978.48

100.00
89.01

8,823.96
5,855.54

100.00
66.36

2,724.25

41.27

244.17

10.99

2,968.42

33.64

4,973.06
3,493.51

100.00
70.25

1,916.01
1,664.84

100.00
86.89

6,889.07
5,158.35

100.00
74.88

1,479.55

29.75

251.17

13.11

1,730.72

25.12

กําไรขัน้ ต้น

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 1,179.25 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 37.60 ของรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกําไรขัน้ ต้น 521.67 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24.82 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1.1) มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 45.03 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรขัน้ ต้นร้อยละ 30.39 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
26.47 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.12 และ
(1.2) มีกํา ไรขัน้ ต้น จากธุ ร กิจ เอทานอลร้อ ยละ 11.07 ของรายได้จ ากการขายเพิ่ม ขึ้น จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.37 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.82 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 11.99
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 2,968.42 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 33.64 ของรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกําไรขัน้ ต้น 1,730.72
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(2.1) มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 41.27 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.75 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
30.24 ในขณะทีต่ น้ ขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 8.88 และ
(2.2) มีกาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 10.99 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.11 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12.10 แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.85
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กําไรสุทธิ

(หน่ วย : ล้านบาท)

กําไรจากธุรกิ จถ่านหิ น
กําไรจากธุรกิ จเอทานอล
รายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่วม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

2/2560
128.45
20.05
12.72

3/2560 3/2559 YoY (%) QoQ (%)
208.21 30.28
587.62
62.09
29.06 19.66
47.81
44.94
12.32 24.29 (49.28)
(3.14)

งวด 9 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – ก.ย.)
(%)
ปี 2560 ปี 2559
413.93
91.43
352.73
85.42
83.70
2.05
51.86
83.59
(37.96)

161.22
0.31

249.59
0.48

551.21
1.05

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

74.23
0.14

236.24
236.24

54.81
54.81

258.72
0.49

113.05
113.05

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2560 รวมทัง้ สิน้ 249.59 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.48 บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 175.36 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.34 บาทคิดเป็ นร้อยละ
236.24 เนื่องจาก
(1.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 208.21 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 83.42 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 177.93 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 587.62
เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.74 และ 26.47 ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 29.06 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 11.64 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 9.40 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47.81
เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.86 และ 12.82 ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื 12.32 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.94 ของกําไร
สุท ธิร วมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 11.97 ล้านบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 49.28 เนื่ องจากมีกํา ไรจากอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 551.21 ล้านบาท
คิดเป็ นหุน้ ละ 1.05 บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 292.49 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.56 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 113.05 เนื่องจาก
(2.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 413.93 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 75.09 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 322.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 352.73
เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.92 และ 30.24 ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 85.42 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.72 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.05
เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.49 และ 12.10 ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื 51.86 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.41 ของกําไร
สุท ธิร วมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 31.73 ล้านบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 37.96 เนื่ องจากมีกํา ไรจากอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและดอกเบีย้ รับลดลง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมี EBITDA (กําไรก่อนหักค่ าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าเสือ่ มราคาและค่าเสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 1,911.80 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ น 995.97 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 108.75 และมี EBITDA MARGIN ร้อ ยละ 21.57 เพิ่ม ขึ้น จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 63.91
(2) บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 9 เดือ นแรกของ
ปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 10.72 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 93.45
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่ อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่ว ง
9 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 12.93 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 112.33
(4) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 11.07 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 141.23 และมี
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 คิดเป็ น
ร้อยละ 41.21 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 76.95

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

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่
30 กันยายน 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท

%

8,626.81
2,562.59
6,064.22

8,530.50
2,724.14
5,806.36

96.31
(161.55)
257.86

1.13
(5.93)
4.44

8.39

7.84

0.55

7.02

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิ่ม ขึ้นจากวันสิ้นปี 2559

จํานวน 96.31 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.13 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 300.47 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 7.58 ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 869 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 65.29
(ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึ้น 390.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 63.34 (ค) สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 4.35
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.94 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้าและ
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 963.38 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 61.84 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 204.16 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.47
หนี้ สิน : บริษัท ฯ และบริษัทย่ อยมีห นี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลดลงจากวันสิ้นปี 2559 จํานวน
161.55 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.93 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 33.28 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 6.91 (2) เงินกูล้ ดลง 429.20 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 32.29 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเปิ ด
หน้าดินและ ค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 400.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 133.86 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
สัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยและสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและสํารอง
ผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 100.06 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.30
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ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2559 จํานวน 257.86
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.44 ทําให้มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุ้น
ละ 7.84 บาท เป็ นหุน้ ละ 8.39 บาทซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.55 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 7.02 เนื่องจาก (1) มีกําไรสะสมเพิม่ ขึน้ 398.96 ล้านบาทคิด
เป็ นร้อยละ 14.67 เนื่องจากมีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 551.21 ล้านบาทแต่มี
การจ่ายเงินปนั ผล 152.25 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินลดลง 110.41 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 56.92 และ (3) มี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 30.69 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.82

กระแสเงินสด

รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสด เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงิ นสดคงเหลือปลายงวด

หน่ วย : ล้านบาท
งวด 9 เดือนแรก
ของ ปี 2560

งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2559

2,391.52
(795.18)
(1,066.57)
17.39
547.16
698.17

1,357.41
(347.09)
(873.00)
26.95
164.27
660.15

1,245.33

824.42

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุท ธิจ ากกิจ กรรมดํ า เนิ น งานในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิน้ 2,391.52 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 1,316.38
ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายการ
เกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 604.55 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงาน
ลดลง 412.91 ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 132.52 ล้านบาท และ(จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 15.43
ล้านบาทแต่ดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 90.27 ล้านบาท
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิน้ 795.18 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 205.08 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
รายการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษทั ฯ และการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษทั ย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ทําเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 272.66 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และ
รายการอื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 317.44 ล้านบาท
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560
รวมทัง้ สิน้ 1,066.57 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลง 431.68 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปนั ผล 515.07
ล้านบาท (ค) มีดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าลงทุนเพิม่ ขึน้ 53.27 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
ลดลง 66.55 ล้านบาท
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ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็ นร้อยละ 11.67
ของสินทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ก ารตัง้ สํารองค่ าเผื่อ หนี้ ส งสัยจะสูญขึ้น อยู่กบั การวิเ คราะห์อ ายุลูกหนี้แ ละประเมินจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่านมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 3/2560 แต่อย่างใด
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีส ิน ค้า คงเหลือ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 คิด เป็ น ร้อ ยละ 5.39 ของ
สินทรัพย์รวม โดยไม่มสี นิ ค้าเสือ่ มสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาส
ที่ 3/2560 แต่อย่างใด
(3) บริ ษั ท ฯ มี ค่ า ความนิ ยมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คิดเป็ นร้อยละ 2.16 ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและ
ผลกระทบในด้านต่ างๆ แล้วปรากฏว่ายังไม่มีเหตุ ต้องตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาส
ที่ 3/2560 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษัท ฯ มีอ ัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 เพีย ง 0.42 : 1 ซึ่ง เป็ น อัต ราส่ ว นที่ต่ํ า และยัง มีโ ครงสร้ า งเงิน ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในอนาคตก็ยงั สามารถกูเ้ งินเพิม่ เติมได้อกี มากโดยมี
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (INTEREST COVERAGE RATIO) ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 สูงถึง
55.43 เท่าซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีส่ งู มาก จึงไม่มปี ญั หาแต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สูงถึง 2.11 เท่า และ 1.58 เท่า ตามลําดับ ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่สูงกอปรกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ จึงไม่มปี ญั หา
แต่อย่างใด
(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพียง 28 วัน ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี ลี ดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 9 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 25 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 21 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 5 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระ
หนี้เจ้าหนี้การค้า 18 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกําหนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า
และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ ต่ํ า กว่ า 1.25 เท่ า จนกว่ า สัญ ญากู้ เ งิน จะสิ้น สุ ด ลง
ซึ่งบริษัทย่อ ยสามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้เงินโดยไม่มีปญั หาผิดนัด
ผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กู้กําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากูเ้ งิน ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ย่อยดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
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(3) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ ําหนดเงื่อนไขว่าบริษทั ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ด้ว ย หากไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขข้อ กํา หนดในสัญ ญากู้เ งินเช่ น การดํา รงอัต ราส่ว น D/E และ DSCR
การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึง่ ที่ผ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคย
มีปญั หาผิดนัดผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

การจ่ายเงิ นปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานในช่วงเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท (มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนหุน้ ละ 1.00 บาท) ซึง่ สูงกว่าที่จ่าย
ในช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีจ่ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โดยบริษทั ฯ มีสถิตกิ ารจ่ายเงินปนั ผลอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าโดยตลอดทุกปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อัตรากําไรสุทธิ ต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลต่ อ กําไร
สุทธิ

หน่ วยวัด
บาท
บาท
%

ปี 2554
1.97
1.80
91.33

ปี 2555
1.94
1.50
77.24

ปี 2556
0.87
0.75
86.02

ปี 2557
0.76
0.75
98.07

ปี 2558
0.78
0.75
97.26

ปี 2559
0.642
0.64
99.63

ผลการประเมิ น CGR และ AGM CHECKLIST
• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําปี 2560 ที่ดําเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (“IOD”) ปรากฎว่าบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ได้รบั ผล
การประเมินในระดับดีมาก (
) โดยได้รบั คะแนนร้อยละ 88 ซึง่ สูงกว่าปี ก่อนทีไ่ ด้รบั คะแนนร้อยละ 86
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”)
ประจําปี 2560 ทีด่ ําเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยปรากฎว่าบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ได้รบั 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ดเี ยีย่ มเป็ นปี ทเ่ี จ็ดติดต่อกัน
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ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : ราคาถ่านหินในตลาดโลกยังปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2559

ทีผ่ ่านมา ทําให้ธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักมีกาํ ไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2560 เติบโตเพิม่ สูงขึน้ มากกว่ากําไรสุทธิในปี 2559 ทัง้ ปี คดิ เป็ นร้อยละ 264.44 หรือมากกว่าเกือบ 3 เท่าตัว
ทัง้ นี้ตามราคาขายถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ มากกว่าร้อยละ 30 คาดว่าผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินในปี 2560
ทัง้ ปี จะเติบโตดีกว่าปี ก่อนมาก เนื่องจากราคาถ่านหินยังมีแนวโน้มทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ทีผ่ ่านมามีฝนตกชุกทําให้บ่อกักเก็บนํ้ ากากส่าจาก
กระบวนการผลิตเอทานอลทีบ่ ําบัดแล้วของบริษทั ย่อยเกิดพังทลายและมีน้ํากากส่าไหลเข้าสู่พน้ื ทีช่ ุมชนและพืน้ ที่
เกษตรกรรมข้างเคียงทัง้ นี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สงให้
ั ่ หยุดการผลิตเอทานอลชัวคราว
่
เพื่อแก้ไขปญั หาบ่อบําบัด
นํ้าเสียให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีท่ างราชการกําหนด คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและได้รบั การพิจารณา
ให้เปิ ดดําเนินการผลิตเอทานอลอีกครัง้ หนึ่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ทัง้ นี้บริษัทรับประกันภัยอยู่
ระหว่างการประเมินความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ตามกรมธรรม์ประกันภัยทีท่ าํ ไว้ โดยได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กบั
ชาวบ้านไปแล้วบางส่วน คาดว่าจะกระทบต่อผลดําเนินงานธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 4/2560 และทําให้ผลการ
ดําเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ตํ่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ แต่สง่ ผลกระทบมายังบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด
(มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริษัท แม่ ไ ม่ ม ากนั ก โดยมีส ัด ส่ ว นการถือ หุ้น ในธุ ร กิจ เอทานอลเพีย ง 51 % คาดว่ า ผลการ
ดําเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ยังมีกําไรอยู่แต่อาจจะตํ่ากว่าปี ก่อนเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2560 จะสามารถทํา
กําไรเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนมาก ทัง้ นี้ตามราคาถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ จะบริหาร
และแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดําเนินงานในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
ตามทีค่ าดหวังไว้และสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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