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บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำปี 2560)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้และกำไรสุทธิเติบโตอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ มี ำกโดยมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนเกือบสองเท่ำตัว ทัง้ นี้ตำมรำคำถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักที่ปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ นับว่ำมีประสิทธิภำพในกำรทำกำไรทีด่ ขี น้ึ มำก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 12,135.63 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 3,321.46
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 37.68 โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอลและรำยได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ
79.19, 20.36, และ 0.45 ตำมลำดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 729.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อ น 457.99 ล้ำนบำทคิด เป็ นร้อยละ 168.72 โดยมีสดั ส่วนกำไรสุทธิจำกธุรกิจ ถ่ ำนหิน, ธุรกิจ
เอทำนอลและส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 86.64, 3.14, และ 10.22 ตำมลำดับ โดยมี
อัตรำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 10.04 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 114.05 มีอตั รำกำไรในรูป
เงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.78 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 55.58 และมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 17.25 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 166.13
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บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ฐ ำนะกำรเงิน และสภำพคล่ อ งโดยรวม ณ วัน สิ้น ปี อยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ีดี ม ำก
โดยมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง
1.85 เท่ำ และ 1.35 เท่ำ ตำมลำดับ แต่ มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่ อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 32.82 และมีสดั ส่วน
หนี้สนิ รวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น รวมอยู่ในระดับต่ ำเพียงร้อยละ 48.85 โดยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี
2560 เพียง 27 วัน ลดลงจำกปี ก่อน 7 วัน
ธุรกิ จถ่านหิ น : รำคำถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในปี ทผ่ี ่ำนมำโดยมีรำยได้
จำกธุรกิจถ่ำนหินในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 9,609.67 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 3,263.19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
51.42 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตำมลำดับ และมีกำไรสุทธิ
ซึ่งคำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 631.96 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น จำกปี ก่อน 518.38
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 456.40 ซึง่ นับว่ำมีประสิทธิภำพในกำรทำกำไรทีด่ ขี น้ึ มำก
ธุรกิ จเอทานอล : รำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็นธุรกิจรองในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 2,470.52 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 55.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.30 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 7.39
แต่รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 10.48 โดยมีกำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ของบริษทั ฯ ในปี 2560 จำนวน 22.89 ล้ำนบำทลดลงจำกปี ก่อน 64.67 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 73.86 เนื่องจำก
เกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษทั ย่อยเกิดชำรุดและพังทลำย ทำให้ต้องหยุดกำร
ผลิตเอทำนอลเป็ นกำรชัวครำวเพื
่
่อแก้ ไขปญั หำดังกล่ำวเป็ นเวลำมำกกว่ำ 2 เดือนในไตรมำสที่ 4/2560 โดยได้
ชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ให้แก่ชำวบ้ำนที่ได้รบั ผลกระทบเป็ นเงินทัง้ สิน้ 73.32 ล้ำนบำทและสำมำรถเปิ ด
ดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมปกติเมื่อต้นเดือนธันวำคม 2560 ทีผ่ ่ำนมำ ทำให้กำไรสุทธิจำกธุรกิจ
เอทำนอลในปี 2560 ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2560

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

9,609.67
2,470.52
55.44
12,135.63

79.19
20.36
0.45
100.00

6,346.48
2,415.08
52.61
8,814.17

%

72.00
27.40
0.60
100.00

ล้านบาท

3,263.19
55.44
2.83
3,321.46

%

51.42
2.30
5.38
37.68

รายได้ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้ในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 12,135.63 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 3,321.46
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 37.68 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน 9,609.67 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 3,263.19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
51.42 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 2,470.52 ล้ำนบำทเพิม่ ขึ้นจำกปี ก่อน 55.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
2.30 เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(3) มีรำยได้อ่นื 55.44 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 2.83 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.38 เนื่องจำกมีดอกเบีย้
รับเพิม่ ขึน้
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ค่าใช้จ่าย

ปี 2560
ล้านบาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2559

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

1,180.03
692.00
18.74
443.46

26.53
43.16
152.36
389.41

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

5,628.56
2,295.36
31.04
557.34

58.57 4,448.53
23.89 1,603.36
0.32
12.30
5.80 113.88

70.09
25.26
0.19
1.79

2,219.66
171.68
32.85
(0.50)

89.85 2,111.84
6.95
77.67
1.33
37.80
(0.02)
12.94

87.44
3.22
1.57
0.54

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

107.82
5.11
94.01 121.04
(4.95) (13.10)
(13.44) (103.86)

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 8,512.30
ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 2,334.23 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 37.78 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 1,180.03 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 26.53 เนื่องจำกปริมำณและ
ต้นทุนขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.87 และ 6.44 ตำมลำดับ
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 692.00 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 43.16 ทัง้ นี้ตำมปริมำณ
และรำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 18.74 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 152.36 เนื่องจำกมีดอกเบี้ยจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเทียบเรือขนถ่ำยถ่ำนหินของบริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
(4) ภำษีเ งินได้นิ ติบุค คลเพิ่ม ขึ้น จำกปี ก่อ น 443.46 ล้ำ นบำทคิดเป็ น ร้อยละ 389.41 ทัง้ นี้ ตำมกำไร
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : บริษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 2,423.69 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 183.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.19 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 107.82 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 5.11 เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ
กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.59
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 94.01 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 121.04 เนื่องจำกต้องจ่ำย
ชดเชยควำมเสียหำยจำนวน 73.32 ล้ำนบำทให้ชำวบ้ำนที่ได้รบั ผลกระทบจำกอุทกภัย ทำให้บ่อบำบัดน้ ำเสีย
โรงงำนผลิตเอทำนอลเกิดชำรุดและพังทลำย ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกปี ก่อน 4.95 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.10 เนื่องจำกมีกำรชำระคืนเงินกู้
ตำมเงื่อนไขและกำหนดเวลำในสัญญำกูเ้ งินและ
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ตอ้ งเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพรำะได้รบั กำรส่งเสริมกำร
ลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่ งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุทธิ
ในปี 2560 จึงทำให้เสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจำกปี ก่อน 13.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 103.86
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กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

ล้านบาท

%

ล้านบาท

9,609.67
5,628.56
3,981.11

100.00
58.57
41.43

2,470.52
2,219.66
250.86

%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท

%

ปี 2560
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขันต้
้ น

100.00 12,080.19
89.85 7,848.22
10.15 4,231.97

100.00
64.97
35.03

ปี 2559
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

6,346.48 100.00 2,415.08 100.00 8,761.56 100.00
4,448.53
70.09 2,111.84
87.44 6,560.37
74.88
กาไรขันต้
้ น
1,897.95
29.91
303.24
12.56 2,201.19
25.12
กาไรขัน้ ต้น : บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรขัน้ ต้นในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 4,231.97 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
35.03 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้น 2,201.19 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 25.12 ของ
รำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 41.43 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนทีม่ อี ตั รำ
กำไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.91 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ ำนหิน โดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.38
ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6.44 และ
(2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 10.15 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี ก่อนทีม่ อี ตั รำ
กำไรขัน้ ต้นร้อยละ 12.56 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.48
ในขณะทีต่ น้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.49

กาไรสุทธิ

ปี 2560
ล้านบาท
%

ปี 2559
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

631.96 86.64 113.58 41.84 518.38 456.40
22.89
3.14
87.56 32.26 (64.67) (73.86)
74.59 10.22
70.31 25.90
4.28
6.09
729.44 100.00 271.45 100.00 457.99 168.72
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
1.39
0.52
0.87 168.72
กาไรสุทธิ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 729.44 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุน้ ละ
1.39 บำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 457.99 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.87 บำทคิดเป็ นร้อยละ 168.72 เนื่องจำก
(1) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหินซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 631.96 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 86.64 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 518.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 456.40 เนื่องจำกปริมำณและ
รำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตำมลำดับ
(2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ 22.89 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 3.14 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกปี ก่อน 64.67 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 73.86 เนื่องจำกเกิดปญั หำอุทกภัย
ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(3) มีสว่ นแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื 74.59 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.22 ของกำไรสุทธิรวม
เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 4.28 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 6.09 เนื่องจำกมีส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่วมและดอกเบี้ยรับ
เพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
กำไรจำกธุรกิจถ่ำนหิน
กำไรจำกธุรกิจเอทำนอล
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมและรำยได้อ่นื
กาไรสุทธิ
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ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมี EBITDA (ก ำไรก่ อ นหัก ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทำงกำรเงิน ภำษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คล
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในปี 2560 จำนวน 2,521.42 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 1,344.32 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 114.21 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 20.78 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 55.58
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 10.04
เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 114.05
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2560
คิดเป็ นร้อยละ 17.25 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 166.13
(4) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี
2560 คิด เป็ น ร้อ ยละ 14.09 เพิ่ม ขึ้น จำกปี ก่ อ นร้อ ยละ 194.79 และมีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ถ ำวร
(RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 52.41 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 83.46

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

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

8,774.60
2,879.59
5,895.01

8,530.50
2,724.14
5,806.36

8.26

7.84

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

244.10
155.45
88.65

2.86
5.71
1.53

0.42

5.36

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ จำกปีก่อนจำนวน 244.10 ล้ำนบำท
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 2.86 เนื่ อ งจำก (1) สิน ทรัพ ย์ ห มุ น เวีย นเพิ่ม ขึ้น 438.21 ล้ ำ นบำทคิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.05
ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ 631.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 47.44 (ข) ลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 651.72 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 105.70 (ค) สินค้ำคงเหลือลดลง 67.63 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 14.69 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำสินค้ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ ลดลง 777.26 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 49.89 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 194.11 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.25
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนจำนวน 155.45 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 5.71 เนื่องจำก (1) เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อ่นื เพิ่มขึ้น 75.63 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 15.71
(2) เงินกูล้ ดลง 312.48 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.51 (3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน และ
ค่ำขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 499.46 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 166.73 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำลงทุน
จำกกำรซื้อท่ำ เทียบเรือขนถ่ำยถ่ำนหินของบริษัทย่อยและสำรองค่ำฟื้ นฟู สภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์
พนักงำน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 107.16 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 17.46
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ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
ณ วันสิน้ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน จำนวน 88.65 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุ้นละ 7.84 บำท
เป็ นหุน้ ละ 8.26 บำทซึ่งเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.42 บำทคิดเป็ นร้อยละ 5.36
เนื่องจำก (1) มีกำไรสะสมเพิม่ ขึ้น 363.37 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
13.36 เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 729.44 ล้ำนบำทแต่มกี ำรจ่ำยเงิน
ปนั ผล 362.25 ล้ำนบำทและมีรำยกำรเบ็ดเตล็ดลดลง 3.82 ล้ำนบำท
(2) มีผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง 143.01 ล้ำนบำท
คิด เป็ น ร้อ ยละ 121.73 และ (3) มีส่ว นของผู้ถือหุ้ น ส่ว นน้ อ ยลดลง
131.71 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.80

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
ปี 2560
ปี 2559
2,615.61
1,019.28
(817.54)
(236.36)
(1,381.37)
(757.79)
13.20
12.89
429.90
38.02
698.17
660.15

1,128.07

698.17

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิจ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในปี 2560 รวมทัง้ สิ้น 2,615.61
ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบีย้ จ่ำย 1,775.63 ล้ำนบำท (ข) รำยกำร
ทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น รำยกำรเกีย่ วกับเหมืองถ่ำนหินของ
บริษัท ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 751.36 ล้ำนบำท (ค) สิน ทรัพ ย์จำกกำรดำเนิน งำนลดลง 26.09 ล้ำ นบำท
(ง) หนี้สนิ จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ 189.74 ล้ำนบำท และ(จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 21.34 ล้ำนบำทและมีดอกเบีย้
จ่ำยและภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 148.55 ล้ำนบำท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 817.54 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 266.54 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ
ของบริษทั ฯ และกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียของบริษทั ย่อย (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมืองถ่ำนหินของบริษทั
ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 355.40 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรำยกำรอื่นเพิม่ ขึน้ สุทธิ 195.60
ล้ำนบำท
(3) บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยมีเ งินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจ กรรมจัดหำเงิน ในปี 2560 รวมทัง้ สิ้น 1,381.37
ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลง 315.82 ล้ำนบำท (ข) มีกำรจ่ำยเงินปนั ผล 893.61 ล้ำนบำท (ค) มีดอกเบีย้
จ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำลงทุนเพิม่ ขึน้ 85.36 ล้ำนบำท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 86.58 ล้ำนบำท
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ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษัท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีลู ก หนี้ ก ำรค้ำ และลู ก หนี้ อ่ืน ณ วัน สิ้น ปี 2560 คิด เป็ น ร้ อ ยละ 14.45
ของสินทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อ หนี้ สงสัยจะสูญขึ้น อยู่กบั กำรวิเ ครำะห์อ ำยุลูกหนี้แ ละประเมินจำก
ประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่ำนมำ โดยไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่ำงใด
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีสนิ ค้ำ คงเหลือ ณ วันสิ้น ปี 2560 คิดเป็ นร้อ ยละ 4.48 ของสิน ทรัพย์รวม
โดยไม่มสี นิ ค้ำเสือ่ มสภำพหรือด้อยค่ำลง จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือในปี 2560 แต่อย่ำงใด
(3) บริษทั ฯ มีค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิน้ ปี 2560
คิดเป็ นร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ำรณำประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ แล้วเห็นว่ำ
ยังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในปี 2560 แต่อย่ำงใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั รำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วั น สิ้น ปี 2560 เพี ย ง 0.49 : 1 ซึ่ ง เป็ นอัต รำส่ ว นที่ ต่ ำ และยั ง มี โ ครงสร้ ำ งเงิ น ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม โดยบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน (CASH GENERATION) และวงเงิน
สิน เชื่อ ที่จ ะใช้ ใ นโครงกำรลงทุ น ในอนำคตได้ อ ย่ ำ งเพีย งพอ โดยมีอ ัต รำส่ ว นควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย
ั หำ
(INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2560 สู ง ถึ ง 50.54 เท่ ำ ซึ่ ง เป็ น อัต รำส่ ว นที่ สู ง มำก จึง ไม่ มีป ญ
แต่อย่ำงใด
(2) บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยมีอ ัตรำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั รำส่วนสภำพคล่อ ง
หมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิน้ ปี 2560 สูงถึง 1.85 เท่ำ และ 1.35 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งนับว่ำมีสภำพคล่อง
อยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี ำก
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2560 เพียง 27 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
ลดลงจำกปี ก่อน 7 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้ 27 วัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 2 วันและมีระยะเวลำ
หมุนเวียนสินค้ำ 20 วัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 6 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ 20 วัน ลดลง
จำกปี ก่อน 1 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเป็ นเชื้อเพลิง มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขข้อกำหนด
ในสัญญำกูเ้ งินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(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 จะสิ้ น สุ ด ลง
แต่เนื่องจำกบริษัทย่อยได้รบั ผลกระทบจำกปญั หำอุทกภัยที่เกิดขึน้ เมื่อตอนปลำยปี 2560 ตำมที่ช้แี จงข้ำงต้น
ทำให้ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่วน DSCR ได้ตำมเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญำกูเ้ งิน โดยธนำคำรผูใ้ ห้กไู้ ด้มหี นังสือ
แจ้งผ่อนผันเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ให้แล้ว
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกูเ้ งิน ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบำยจะขำยหรือลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ย่อยดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กู้กำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษทั ย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ
ด้ว ย หำกไม่สำมำรถปฏิบ ัติต ำมเงื่อนไขข้อ ก ำหนดในสัญ ญำกู้เ งินเช่ น กำรดำรงอัต รำส่ว น D/E และ DSCR
กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึง่ ที่ผ่ำนมำบริษทั ย่อยดังกล่ำวยังไม่เคย
มีปญั หำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด.
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แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : โดยทีร่ ำคำถ่ำนหินในตลำดโลกปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ คำดว่ำธุรกิจถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก
จะสำมำรถทำกำไรเติบโตเพิม่ ขึน้ ในปี 2561 เนื่องจำกรำคำถ่ำนหิน ยังมีแนวโน้มที่ดอี ย่ำงต่อเนื่องและเมื่อต้นปี
2561 PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. LANNA SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้แก้ไขสัญญำสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินเพื่อลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ของชำวต่ำงชำติ
ที่ไ ม่ ใ ช่ ส ัญ ชำติอิน โดนี เ ซีย ให้เ หลือ ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย กช ำระแล้ ว ภำยในปี 2562
โดยบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทรำบแล้วโดยบริษทั ฯ ยังมีอำนำจควบคุมกำรบริหำรงำนบริษทั ย่อยทัง้ สองแห่งข้ำงต้น ซึง่ สำมำรถนำงบกำรเงิน
ของบริษทั ย่อยทัง้ สองแห่งดังกล่ำวมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้เช่นเดิม
ธุรกิ จเอทานอล : ผลกระทบจำกปญั หำอุทกภัยเมื่อตอนปลำยปี 2560 ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้น ทำให้ผลกำร
ดำเนินงำนธุรกิจเอทำนอลในปี 2560 ต่ำกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ คำดว่ำธุรกิจเอทำนอลจะสำมำรถทำกำไรได้ดเี ช่นเดิม
ในปี 2561 โดยกรมธุรกิจพลังงำนอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงกำรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ซึง่ จะส่งผลดีทำให้
ปริมำณควำมต้องกำรใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เพิม่ มำกขึน้ และทำให้ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพิม่ สูงขึน้ ตำมไปด้วย
เช่นเดียวกัน
คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมในปี 2561 จะสำมำรถทำกำไรเติบโตเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ตำมรำคำถ่ำนหิน
ทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับทีส่ งู อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ จะบริหำรและแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในปี ต่อไปอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ตี ำมทีค่ ำดหวังไว้และสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
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