บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สําหรับงบการเงินรวม

ประจําไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงินรวมประจําไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรายได้และกําไรสุทธิเติบโตดีขน้ึ มาก โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักทีม่ กี าํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ มาก ทัง้ นี้
ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินที่ปรับตัวเพิม่ ขึ้นและยังมีแนวโน้มที่ดอี ย่างต่อเนื่อง กอปรกับธุรกิจเอทานอล
ซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่อง นับว่าธุรกิจในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการทํากําไรที่ดี
เป็ นทีน่ ่าพอใจอย่างมาก
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้ใ นไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือ นแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิ้น
3,386.89 และ 6,462.85 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 472.45 และ 743.63 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 16.21 และ 13 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 79.15, 20.45 และ 0.40 ตามลําดับ

บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีกํ า ไรสุ ท ธิใ นไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือ นแรกของปี 2561 รวม
ทัง้ สิน้ 222.35 และ 479.84 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.42 และ 0.91 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
61.13 และ 178.22 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 37.92 และ 59.09 โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจ
เอทานอลและรายได้อ่นื รวมทัง้ ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 80.30,
12.91, และ 6.79 ตามลํา ดับ โดยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อ ยละ 12.74 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 34.84 มีอตั รากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 23.65 เพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่ อนร้อยละ 16.66 และมีอตั ราผลตอบแทนต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.95 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 50.89
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บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อยู่ในเกณฑ์
ทีด่ โี ดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.61 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่
ในระดับตํ่าเพียงร้อยละ 36.60 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 57.74
ธุรกิ จถ่านหิ น : มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 2,658.68 และ 5,115.33 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 538.71 และ 964.53
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 25.41 และ 23.24 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.45 และ
27.79 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5.31 และ 3.56 และมีกําไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จํานวน 177.29 และ 385.31
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 48.84 และ 180.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 38.02 และ 88 ตามลําดับ
ซึง่ นับว่าธุรกิจถ่านหินยังมีประสิทธิภาพในการทํากําไรทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือน
แรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 715.41 และ 1,321.70 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 71.49 และ 215.06
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.09 และ 13.99 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 0.72 และ 8.69 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.42 และ 5.81 ตามลําดับ
โดยมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 จํานวน 29.58 และ 61.96 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 9.53 และ 5.61 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 47.53 และ 9.96 ตามลําดับ ซึง่ ยังสามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่อง

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

1/2561
2,456.65
606.26
13.02

2/2561
2,658.68
715.41
12.80

2/2560
YoY (%)
2,119.97
25.41
786.90
(9.09)
7.57
69.09

รวมทัง้ สิ้ น

3,075.96

3,386.89

2,914.44

16.21

QoQ (%)
8.22
18.00
(1.71)

10.11

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2561
ปี 2560
5,115.33 4,150.80
23.24
1,321.70 1,536.76 (13.99)
25.82
31.66 (18.45)

6,462.85

5,719.22

13.00

รายได้

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2/2561 รวมทัง้ สิน้ 3,386.89 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 472.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.21 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 2,658.68 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 538.71 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 25.41 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 715.41 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 71.49 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 9.09 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลปรับตัวลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีรายได้อ่นื 12.80 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.23 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
69.09 เนื่องจากมีดอกเบีย้ รับและรายได้เบ็ดเตล็ดเพิม่ ขึน้
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 6,462.85 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 743.63 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 13 เนื่องจาก
(2.1) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน 5,115.33 ล้า นบาทเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 964.53
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.24 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ เอทานอล 1,321.70 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 215.06
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 13.99 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลปรับตัวลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
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(2.3) มีรายได้อ่นื 25.82 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.84 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 18.45
เนื่องจากมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง
ค่าใช้จ่าย

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
1/2561

2/2561

2/2560

1,361.68
556.66
6.18
174.79

1,517.76
644.59
6.73
178.42

509.12
23.71
8.48
1.00

621.91
19.49
10.74
4.79

งวด 6 เดือนแรก
(ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2561
ปี 2560

เพิ่ ม (ลด)
(%)

YoY (%)

QoQ (%)

1,265.55
535.70
8.85
84.68

19.93
20.33
(23.95)
110.70

11.46
15.80
8.90
2.07

2,879.44
1,201.25
12.91
353.21

2,529.91
1,018.52
16.90
196.66

13.82
17.94
(23.61)
79.60

720.38
15.44
9.29
1.80

(13.67)
26.23
15.61
166.11

22.15
(17.80)
26.65
379.00

1,131.03
43.20
19.22
5.79

1,368.48
29.20
18.85
8.75

(17.35)
47.95
1.96
(33.83)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น

(1) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2561 รวมทัง้ สิน้ 2,347.50 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 452.72 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.89 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่ านหินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 252.21 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 19.93
เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.45 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 9.45
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดีย วกันของปี ก่อน 108.89 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
20.33 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.12 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.95 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยลดลงและ
(1.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 93.74 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 110.70
ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 4,446.81
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 684.82 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 18.20 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 349.53 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 13.82
เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.79 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 10.94
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดีย วกันของปี ก่อน 182.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
17.94 ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.61 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยลดลงและ
(2.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 156.55 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 79.60
ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล

(1) บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2561 รวมทัง้ สิน้ 656.93 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 89.98 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.05 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุ นขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 98.47 ล้านบาทคิดเป็ น ร้อยละ 13.67
เนื่ อ งจากปริม าณและต้น ทุ นขายเอทานอลลดลงร้อ ยละ 0.72 และ 13.05 ตามลํา ดับ ทัง้ นี้ ตามราคาวัต ถุ ดิบ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 14.50
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.05 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.23
เนื่องจากมีเงินเดือน, ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายมวลชนสัมพันธ์เพิม่ ขึน้
(1.3) ค่ า ใช้จ่ า ยการเงิน เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 1.45 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 15.61
เนื่องจากมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ และ
(1.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.79
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 166.11 ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
(2) บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 1,199.24 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 226.04 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.86 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 237.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.35
เนื่ อ งจากปริม าณและต้น ทุ น ขายเอทานอลลดลงร้อ ยละ 8.69 และ 9.47 ตามลํา ดับ ทัง้ นี้ ต ามราคาวัต ถุ ดิบ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 11.37
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 14 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47.95
เนื่องจากมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเพิม่ เติมให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยทีท่ ําให้บ่อกักเก็บนํ้ากากส่าชํารุด
และพังทลายในช่วงปลายปี 2560 ทีผ่ ่านมา รวมทัง้ มีเงินเดือนและค่าขนส่งเพิม่ ขึน้
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.37 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.96 เนื่องจาก
มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ และ
(2.4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.79
ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.96 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.83
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถนุ ายน)
ปี 2561

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

2,658.68
1,517.76

100.00
57.09

715.41
621.91

100.00
86.93

3,374.09
2,139.67

100.00
63.41

กําไรขันต้
้ น
ปี 2560

1,140.92

42.91

93.50

13.07

1,234.42

36.59

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

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

5,115.33
2,879.44

100.00
56.29

1,321.70
1,131.03

100.00
85.57

6,437.03
4,010.47

100.00
62.30

กําไรขันต้
้ น
ปี 2560

2,235.89

43.71

190.67

14.43

2,426.56

37.70

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

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

กําไรขันต้
้ น

1,620.89

39.05

168.28

10.95

1,789.17

31.46

รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

กําไรขันต้
้ น
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
ปี 2561

กําไรขัน้ ต้น

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้
1,234.42 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 36.59 ของรายได้จากการขายเพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกําไร
ขัน้ ต้น 920.94 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 31.68 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 42.91 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 40.30 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 5.31 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 9.45 และ
(1.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 13.07 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ ี
อัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 8.45 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ
8.42 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 13.05
(2) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 2,426.56 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 37.70 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรขัน้ ต้น 1,789.17 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 31.46 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(2.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 43.71 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 39.05 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 3.56 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 10.94 และ
(2.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 14.43 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ ี
อัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.95 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ
5.81 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 9.47
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กําไรสุทธิ

(หน่ วย : ล้านบาท)

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

1/2561
208.02
32.38
17.09

2/2561 2/2560 YoY (%) QoQ (%)
177.29 128.45
38.02
(14.77)
29.58 20.05
47.53
(8.65)
15.48 12.72
21.70
(9.44)

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2561 ปี 2560
385.31
204.95
88.00
61.96
56.35
9.96
32.57
40.32
(19.22)

257.49
0.49

222.35 161.22
0.42 0.31

479.84
0.91

ไตรมาสที่

เพิ่ ม (ลด)

37.92
37.92

(13.65)
(13.65)

301.62
0.57

59.09
59.09

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2561 รวมทัง้ สิน้ 222.35 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.42 บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 61.13 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.11 บาทคิดเป็ นร้อยละ
37.92 เนื่องจาก
(1.1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 177.29 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 79.73 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 48.84 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 38.02
ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 29.58 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 9.53 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 47.53
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีรายได้อ่นื และส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 15.48 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.97 ของกําไรสุทธิ
รวมเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.76 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.70 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับและรายได้
เบ็ดเตล็ดเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 479.84 ล้านบาทคิดเป็ น
กําไรสุทธิหุ้นละ 0.91 บาทเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 178.22 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.34 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 59.09 เนื่องจาก
(2.1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฯ 385.31 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 80.30 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 180.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 88
ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 61.96 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 12.91 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.61 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.96
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีรายได้อ่นื และส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 32.57 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.79 ของกําไรสุทธิ
รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 19.22 เนื่องจากมีส่วนแบ่งในกําไรจากการ
ลงทุนในบริษทั ร่วมและมีรายได้เบ็ดเตล็ดลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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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
ค่าเสือ่ มราคาและค่าเสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 จํานวน 1,528.30 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อน 368.80 ล้า นบาทคิดเป็ นร้อยละ 31.81 และมี EBITDA MARGIN ร้อ ยละ 23.65 เพิ่มขึ้น จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.66
(2) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ 12.74 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 34.84
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 10.95 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 50.89
(4) บริษั ท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีอ ัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 8.96 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 40.43 และมีอตั รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ
30.82 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 22.38

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

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

9,609.89
3,517.64
6,092.25

8,774.60
2,966.40
5,808.20

8.59

8.10

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

835.29
551.24
284.05

9.52
18.58
4.89

0.49

6.05

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ

ปี ก่อนจํานวน 835.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.52 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 174.17 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.95 ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 396.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
20.23 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 87.46 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.90 (ค) สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 324.50
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 82.62 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้า
จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 334.04 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 42.79 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ารับโอนสิทธิในค่
์ าตอบแทนจากการให้บริการเพิม่ ขึ้น 661.12 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 15.13
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 551.24 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 18.58 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 75.88 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.62 (2) เงินกูร้ ะยะสัน้ ของบริษทั ย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในการจัดซือ้ วัตถุดบิ สําหรับผลิตเอทานอล
เพิ่ม ขึ้น 644.46 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อยละ 63.38 (3) ค่า ใช้จ่ ายค้างจ่ ายซึ่งส่ว นใหญ่ เป็ นค่า เปิ ด หน้ า ดินและค่ า
ขนส่ง ฯลฯ ลดลง 108.03 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 13.52 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจาก
การซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษทั ย่อยและสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองและสํารองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ฯลฯ ลดลงสุทธิ 61.07 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.29
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม

ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2561 เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
จํานวน 284.05 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.89 ทําให้มูลค่าหุ้นตาม
บัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 8.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 8.59 บาทซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้
ละ 0.49 บาทคิดเป็ นร้อยละ 6.05 เนื่องจาก (1) มีกําไรสะสมเพิม่ ขึน้
233.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.78 ตามกําไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ 479.84
ล้านบาทและจ่ายเงินปั นผล 246.75 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้ 23.17 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 90.76
และ(3) มีส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 27.79 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 1.79

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 6 เดือนแรก
ของ ปี 2561

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560

375.92
(680.19)
124.03
8.54
(171.70)
1,128.07

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

956.37

953.50

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจ กรรมดําเนินงานในช่ว ง 6 เดือนแรกของปี 2561 รวม
ทัง้ สิน้ 375.92 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 1,182.56 ล้านบาท
(ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมือง
ถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 370.43 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 576.76
ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง 25.73 ล้านบาท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึน้ 13.63 ล้านบาทและ
มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 588.21 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้
680.19 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ 284.56 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้ าเสียของบริษัทย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทํา
เหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึ้น 400.16 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และ
รายการอื่นลดลงสุทธิ 4.53 ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้
124.03 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ 642.75 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการลงทุน
65.47 ล้านบาท (ค) จ่ายเงินปั นผล 465.31 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 12.06 ล้านบาท

9

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คิดเป็ นร้อยละ 12.29
ของสินทรัพ ย์รวม ทัง้ นี้ก ารตัง้ สํารองค่ าเผื่อ หนี้ ส งสัยจะสูญขึ้น อยู่กบั การวิเ คราะห์อ ายุลูกหนี้แ ละประเมินจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่านมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6
เดือนแรกของปี 2561 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คิดเป็ นร้อยละ 7.46 ของสินทรัพย์
รวมโดยไม่มสี นิ ค้าเสือ่ มสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 2/2561
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 แต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 คิดเป็ นร้อยละ 1.94 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้ว
เห็นว่ายังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 2/2561 และงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพียง 0.58 : 1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนทีต่ ่ําและยังมีโครงสร้างเงินทุน (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 30 มิถุนายน 2561 สูงถึง 1.61 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลําดับ ซึ่งนับว่ายังมี
สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 เพียง 37 วัน
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 34 วัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 8 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 25 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 1 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้
เจ้าหนี้การค้า 22 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกําหนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน 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 ั ญหาผิดนัดผิด
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 ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ 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
มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
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แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักจะสามารถทํากําไรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในปี 2561

ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมากตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว โดยบริษทั ฯ ได้เข้าไป
ลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT.PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") ใน
ประเทศอิน โดนี เ ซีย ในไตรมาสที่ 1/2561 ที่ผ่ า นมา โดยถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 40 ของทุ น จดทะเบีย นที่ชํ า ระแล้ ว
ของ PKN ซึ่งได้รบั สัมปทานเหมืองถ่านหินมีกําหนด 30 ปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2552 ถึง 2582 มีปริมาณสํารองถ่านหิน
ในเชิงพาณิชย์คงเหลืออีกประมาณ 47 ล้านตัน (เหมืองถ่านหินแห่งใหม่เป็ นเหมืองที่ 3 ปั จจุบนั มีเหมืองถ่านหิน
ทีเ่ ปิ ดดําเนินการผลิตและจําหน่ ายถ่านหินอยู่แล้ว 2 เหมือง ซึง่ มีปริมาณสํารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์คงเหลืออีก
ประมาณ 77 ล้านตัน) ทัง้ นี้เหมืองถ่านหิน PKN ได้ผลิตถ่านหินออกจําหน่ ายแล้วตัง้ แต่ปี 2552 เป็ นต้นมา คาดว่า
บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้และผลการดําเนินงานจากแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่น้ีได้ในไตรมาส
ที่ 1/2562
ธุรกิ จเอทานอล : คาดว่าธุรกิจเอทานอลซึ่ง เป็ นธุรกิจรองจะสามารถทํากําไรได้ดีอย่างต่ อเนื่องใน
ปี 2561 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามที่ช้แี จงข้างต้นแล้วและมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้น้ําตาลดิบมาผสมเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลทําให้ได้ผลผลิต (Yield) ทีด่ ี
และมีตน้ ทุนทีต่ ่าํ กอปรกับปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยทําให้บ่อกักเก็บนํ้ากากส่าชํารุดและพังทลายจนต้องหยุดการผลิต
และจําหน่ายเอทานอลไปประมาณ 2 เดือนเศษและมีค่าใช้จ่ายพิเศษทีต่ อ้ งจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเป็ นเงินประมาณ 73.32 ล้านบาท แต่ ปัจจุบนั ได้ปรับปรุงแก้ไขบ่อกักเก็บนํ้ ากากส่าให้มีความมันคง
่
แข็งแรงและลดระดับการกักเก็บนํ้ากากส่าในแต่ละบ่อให้ต่ําลงเพื่อให้มรี ะยะ Freeboard ทีเ่ ผื่อไว้มากขึน้ คาดว่าจะ
ไม่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขีน้ อีกในปี 2561
ธุรกิ จในภาพรวม : คาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมในปี 2561 จะสามารถทํากําไรเติบโตเพิม่ ขึน้
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะธุรกิจถ่ านหินซึ่งเป็ นธุร กิจ หลักที่มีกํา ไรสุทธิเพิ่ม ขึ้นตามปริม าณและราคาขายถ่ านหิน
ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ และยังมีแนวโน้มที่ดอี ย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สามารถทํากําไรได้ดี
อย่างต่ อเนื่องเช่นเดียวกันตามที่ช้แี จงข้างต้นแล้ว คาดว่าจะสามารถจ่ายเงิน ปั นผลให้ผู้ถือหุ้น ได้ตามนโยบาย
ทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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