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ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในภาพรวมในไตรมาสที่ 1/2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้และกําไรสุทธิเติบโต
อยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี ากตามปริมาณการขายถ่ านหินที่เพิ่มขึน้ และราคาถ่ านหินที่ยงั ทรงตัวอยู่ในระดับสูง นับว่ามี
ประสิทธิภาพในการทํากําไรทีด่ เี ป็ นทีน่ ่าพอใจ
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิ้น 3,075.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 269.96 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.62 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอล
และรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 79.87, 19.71, และ 0.42 ตามลําดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิ้น 257.49 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.49 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 117.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 83.40 โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจาก
ธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 80.79, 12.58, และ
6.63 ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 14.25 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 52.48 มีอตั รากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 25.05 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 17.14 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 5.92 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 75.35
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บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อยู่ในเกณฑ์
ที่ดโี ดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.59 เท่า แต่มีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เพียงร้อยละ 36.92 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมอยู่ในระดับตํ่าเพียงร้อยละ 58.54
ธุรกิ จถ่านหิ น : รายได้จากธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 2,456.66 ล้าน
บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 425.83 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.97 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 22.89 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.57 และมีกาํ ไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 208.02 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 132.75 ล้าน
บาทคิดเป็ นร้อยละ 176.37 ซึง่ นับว่ามีประสิทธิภาพในการทํากําไรทีด่ ขี น้ึ มาก
ธุรกิ จเอทานอล : รายได้จากธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 606.28
ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 143.58 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 19.15 เนื่องจากปริมาณและราคาขาย
เอทานอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.94 และ 2.68 ตามลําดับ โดยมีกําไรสุทธิ
ซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 32.38 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 3.92 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.80

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้
รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

รวมทัง้ สิ้ น

ไตรมาสที่ 1/2561

ไตรมาสที่ 1/2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

79.87
19.71
0.42
100.00

2,030.83
749.86
25.31
2,806.00

2,456.66
606.28
13.02
3,075.96

%

72.37
26.72
0.91
100.00

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

425.83
(143.58)
(12.29)
269.96

%

20.97
(19.15)
(48.55)
9.62

รายได้ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 3,075.96 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวด

เดียวกันของปี ก่อน 269.96 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.62 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 2,456.66 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 425.83 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 20.97 เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 606.28 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 143.58 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 19.15 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลปรับตัวลดลง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(3) มีรายได้อ่นื 13.02 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 12.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 48.55
เนื่องจากมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง 13.49 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่าย
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ไตรมาสที่ 1/2561
ล้านบาท

1,361.69
556.65
6.18
174.80
509.11
23.71
8.48
1.00

%
ยอดขาย

ไตรมาสที่ 1/2560
ล้านบาท

%
ยอดขาย

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%
ยอดขาย

55.43 1,264.37
22.66 484.02
0.25
8.05
7.12 112.01

62.26
23.83
0.40
5.52

97.32
72.63
(1.87)
62.79

7.70
15.01
(23.23)
56.06

83.97
3.91
1.40
0.16

86.43
1.84
1.27
0.92

(138.99)
9.94
(1.08)
(5.93)

(21.45)
72.19
(11.30)
(85.57)

648.10
13.77
9.56
6.93

ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้

2,099.32 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 230.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.36 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 97.32 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.70 เนื่องจาก
ปริมาณขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.89 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 12.37
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 72.63 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.01 ทัง้ นี้
ตามปริมาณขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.23 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยลดลงและ
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 62.79 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 56.06 ทัง้ นี้ตาม
กําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้ จ่ายธุรกิ จเอทานอล : บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 542.30
ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 136.06 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.06 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 138.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.45 เนื่องจาก
ปริมาณและต้นทุนขายเอทานอลลดลงร้อยละ 16.94 และ 5.42 ตามลําดับ ตามราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึง่ เป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 8.57
(2) ค่าใช้จ่ ายขายและบริห ารเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกันของปี ก่อ น 9.94 ล้านบาทคิด เป็ นร้อ ยละ 72.19
เนื่องจากเงินเดือนและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นรวมทัง้ มีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รบั ผลกระทบเพิ่มเติมอัน
เนื่องจากเกิดอุทกภัยทําให้บ่อกักเก็บนํ้ากากส่าชํารุดและพังทลายในช่วงไตรมาสที่ 4/2560
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.08 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.30 เนื่องจาก
มีการชําระคืนเงินกูต้ ามเงื่อนไขและกําหนดเวลาในสัญญากูเ้ งินและ
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริม การลงทุ น พ.ศ. 2520 แต่ ส ายการผลิต ที่ 1 เสีย ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล
1 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.93 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 85.57
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 1/2561
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

ล้านบาท

%

2,456.66
1,361.69
1,094.97

100.00
55.43
44.57

ล้านบาท

606.28
509.11
97.17

รวมทัง้ สิ้ น

%

ล้านบาท

%

100.00
83.97
16.03

3,062.94
1,870.80
1,192.14

100.00
61.08
38.92

ไตรมาสที่ 1/2560
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

2,030.83 100.00
749.86 100.00 2,780.69 100.00
1,264.37
62.26
648.10
86.43 1,912.47
68.78
กําไรขันต้
้ น
766.46
37.74
101.76
13.57
868.22
31.22
กําไรขัน้ ต้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 1,192.14 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 38.92 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้น 868.22 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 31.22 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 44.57 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนที่มีอตั รากําไรขัน้ ต้น ร้อยละ 37.74 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่ านหินโดยเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 1.57 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 12.37 และ
(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 16.03 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รา
กําไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.57 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.68
ในขณะทีต่ น้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 5.42

กําไรสุทธิ

ไตรมาสที่ 1/2561
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 1/2560
ล้านบาท
%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
%

208.02 80.79
75.27 53.61 132.75 176.37
32.38 12.58
36.30 25.85 (3.92) (10.80)
17.09
6.63
28.83 20.54 (11.74) (40.71)
257.49 100.00 140.40 100.00 117.09
83.40
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
0.49
0.27
0.22
83.40
กําไรสุทธิ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 257.49 ล้านบาทคิดเป็ นกําไร
สุทธิหุน้ ละ 0.49 บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 117.09 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ หุ้นละ 0.22 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 83.40 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 208.02 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 80.79 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 132.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 176.37
เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ และราคาถ่านหินทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ 32.38 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 12.58 ของกําไรสุทธิรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.92 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.80 เนื่องจาก
ปริมาณและราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื 17.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.63 ของกําไรสุทธิรวม
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 11.74 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 40.71 เนื่องจากมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและมีรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
กําไรสุทธิ
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ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

(1) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมี EBITDA (กํ า ไรก่ อ นหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิน ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน้ ) ในไตรมาสที่ 1/2561 จํานวน 770.59 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
169.51 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.20 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 25.05 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 17.14
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2561 คิดเป็ น
ร้อยละ 14.25 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 52.48
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาส
ที่ 1/2561 คิดเป็ นร้อยละ 5.92 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 75.35
(4) บริษั ท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีอ ัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในไตรมาสที่ 1/2561 คิด เป็ น ร้อ ยละ 4.82 เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 57.86 และมีอ ัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2561 คิดเป็ นร้อยละ 16.13
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 26.30

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

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
31 มีนาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่)

9,434.82
3,483.61
5,951.21

8,774.60
2,966.40
5,808.20

8.47

8.10

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

660.22
517.21
143.01

7.52
17.44
2.46

0.37

4.57

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน

จํานวน 660.22 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.52 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 374.93 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 8.51 ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 154.78 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.89
(ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 133.24 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.51 (ค) สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 453.14
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 115.37 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและค่าสินค้า
จ่ า ยล่ ว งหน้ า ฯลฯ เพิ่ ม ขึ้ น 209.81 ล้ า นบาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.88 และ(2) สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ารับโอนสิทธิในค่
์ าตอบแทนจากการให้บริการเพิม่ ขึน้ 285.29 ล้าน
บาทคิดเป็ นร้อยละ 6.53
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 517.21 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.44 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 5.34 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.96 (2) เงินกูร้ ะยะสัน้ ของบริษทั ย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในการจัดซือ้ วัตถุดบิ สําหรับผลิตเอทานอล
เพิม่ ขึน้ 466.64 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 45.89 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนส่ง
ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 160.20 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.05 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้
ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยและสํารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชน์พนักงาน หนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ฯลฯ ลดลงสุทธิ 104.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.57
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 143.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.46 ทําให้มูลค่าหุ้นตาม
บัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 8.10 บาท เป็ นหุ้นละ 8.47 บาทซึ่งเพิม่ ขึน้
หุ้นละ 0.37 บาทคิดเป็ นร้อยละ 4.57 เนื่องจาก (1) มีกําไรสะสม
เพิ่ม ขึ้น 257.49 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 8.60 ตามกํา ไรสุท ธิท่ี
เพิม่ ขึน้ (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 62.89
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 123.36 และ(3) มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ลดลง 51.59 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.32

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
ไตรมาสที่ 1/2561
ไตรมาสที่ 1/2560
(113.13)
675.86
(448.09)
(247.12)
393.67
(255.82)
(15.52)
13.76
(183.07)
186.68
1,128.07
698.17

945.00

884.85

(1) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมีเ งิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ 1/2561 รวม
ทัง้ สิน้ 113.13 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 614.20 ล้านบาท
(ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมือง
ถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 154.93 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 556.47
ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง 62.04 ล้านบาท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 7.21 ล้านบาทและ
มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 270.96 ล้านบาท
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 448.09
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 117.10 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือของบริษทั ฯ และการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษทั ย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่าน
หินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึน้ 222.10 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรายการอื่น
เพิม่ ขึน้ สุทธิ 108.89 ล้านบาท
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2561 รวมทัง้ สิน้ 393.67
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ 465.79 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการลงทุน 33.67
ล้านบาท และ(ค) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 38.45 ล้านบาท
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ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 12.03
ของสินทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ก ารตัง้ สํารองค่ าเผื่อ หนี้ ส งสัยจะสูญขึ้น อยู่กบั การวิเ คราะห์อ ายุลูกหนี้แ ละประเมินจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่านมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 1/2561 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 8.97 ของสินทรัพย์รวม
โดยไม่มสี นิ ค้าเสือ่ มสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 1/2561 แต่
อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561 คิดเป็ นร้อยละ 1.97 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้ว
เห็นว่ายังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 1/2561 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพียง 0.59 : 1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ต่ําและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมาะสม โดยบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน
สินเชื่อทีจ่ ะใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
(2) บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยมีอ ัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอตั ราส่วนสภาพคล่อ ง
หมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สูงถึง 1.59 เท่า และ 0.98 เท่า ตามลําดับ ซึ่งนับว่ายังมี
สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสที่ 1/2561 เพียง 44 วัน ซึง่ ดีขน้ึ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 8 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 35 วัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 10 วันและมี
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 30 วัน ไม่เปลีย่ นแปลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า
21 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกําหนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(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
ซึง่ บริษทั ย่อยสามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ญั หาผิดนัดผิด
สัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากูเ้ งิน ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
(3) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดเงื่อนไขว่าบริษทั ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ ด้วย
หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขข้ อ กํ า หนดในสัญ ญากู้ เ งิน เช่ น การดํ า รงอัต ราส่ ว น D/E และ DSCR
การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึง่ ที่ผ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคย
มีปญั หาผิดนัดผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
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แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่ านหิ น : คาดว่าธุรกิจ ถ่ านหินซึ่ง เป็ นธุ รกิจหลักจะสามารถทํากําไรเติบ โตเพิ่มขึ้นในปี 2561

เนื่องจากราคาถ่านหินยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังหาลู่ทางเข้าไป
ลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในแหล่ง
สัม ปทานเหมื อ งถ่ า นหิ น แห่ ง ใหม่ ข อง PT.PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ของ PKN ซึ่งได้รบั สัมปทานเหมือ งถ่ านหิน มี
กําหนด 30 ปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2552 ถึง 2582 โดยมีปริมาณสํารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์คงเหลืออีก 47 ล้านตัน ทัง้ นี้ได้
ผลิตถ่านหินออกจําหน่ ายแล้วตัง้ แต่ปี 2552 เป็ นต้นมา ซึง่ พร้อมทีจ่ ะสร้างรายได้และกําไรให้กบั บริษัทฯ ได้ทนั ที
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
ทราบแล้ว
ธุรกิ จเอทานอล : ราคานํ้ามันดิบตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ กอปรกับมาตรการภาครัฐในการ
กํา หนดราคานํ้ ามันเพื่อจูงใจให้ผู้บ ริโภคหัน มาใช้แ ก๊ส โซฮอล์ E20 หรือ E85 ทําให้ความต้องการใช้เอทานอล
เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย โดยบริษทั ย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตเอทานอลและ
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึน้
คาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมในปี 2561 จะสามารถทํากําไรเติบโตเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ตามราคาถ่านหิน
ทีย่ งั ทรงตัวอยู่ในระดับทีส่ งู และยังมีแนวโน้มทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ จะบริหารและแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ตี ามทีค่ าดหวังไว้และสามารถจ่ายเงินปนั ผล
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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