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บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

สาหรับงบการเงินรวม
ประจาไตรมาสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สำหรับงบกำรเงินรวมประจำไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561)

ผลการดาเนิ นงานในภาพรวม
ผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยังมีรำยได้และกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดตี ำมปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ กอปรกับธุรกิจเอทำนอล
ซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สำมำรถทำกำไรได้ดีเนื่องจำกวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นับว่ำ
ธุรกิจในภำพรวมมีประสิทธิภำพในกำรทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดเี ป็ นทีน่ ่ำพอใจ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 3,159.67
และ 9,622.52 ล้ ำ นบำทเพิ่ ม ขึ้ น จำกงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น 14.97 และ 759.38 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น
ร้อยละ 0.48 และ 8.57 โดยมีสดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอลและรำยได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 79.34, 20.29 และ 0.37 ตำมลำดับ

บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2561 จำนวน 144.70 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุน้ ละ
0.28 บำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 104.89 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 42.02 และมีกำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2561 จำนวน 624.54 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิหุน้ ละ 1.19 บำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 73.33
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.30 โดยมีสดั ส่วนกำไรสุทธิจำกธุรกิจถ่ำนหิน, ธุรกิจเอทำนอลและรำยได้อ่นื รวมทัง้ ส่วน
แบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 77.10, 15.73, และ 7.17 ตำมลำดับ โดยมี
อัตรำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 11.27 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.12 มีอตั รำ
กำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 21.96 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.82 และมีอตั รำ
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 14.47 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.88
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนะกำรเงินและสภำพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 อยู่ในเกณฑ์
ทีด่ โี ดยมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.52 เท่ำ แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ใน
ระดับต่ำเพียงร้อยละ 38.08 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 61.49
ธุรกิ จถ่านหิ น : มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 2,519.39
ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 68.88 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 2.81 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำย
ถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.47 และ 0.33 ตำมลำดับ โดยมีกำไรสุทธิซง่ึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ในไตรมำสที่ 3/2561 จำนวน 96.24 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 111.97 ล้ำนบำทคิดเป็ น
ร้อยละ 53.78 และมีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 7,634.72 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 1,033.41 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.65 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยถ่ำนหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
18.18 แต่รำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.14 โดยมีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษทั ฯ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 481.54 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 67.61
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.33 ซึง่ ยังสำมำรถทำกำไรได้ดอี ย่ำงต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็นธุรกิจรองในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรก
ของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 630.92 และ 1,952.62 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 54.97 และ 270.03
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.01 และ 12.15 ตำมลำดับ แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในไตรมำสที่ 3/2561 เพิม่ ขึน้ จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.72 แต่ปริมำณกำรขำยเอทำนอลงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 ลดลงร้อยละ 5.50
กอปรกับรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.55 และ 7.02 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจเอทำนอล
มีกำไรสุทธิซ่งึ คำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561
จำนวน 36.31 และ 98.27 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.25 และ 12.85 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
24.95 และ 15.04 ตำมลำดับ เนื่องจำกต้นทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 15.02 และ 11.28 สำเหตุหลัก
เนื่องจำกต้นทุนกำกน้ำตำลซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักลดลงร้อยละ 23.48 และ 14.96 ตำมลำดับ จึงยังสำมำรถทำกำไรได้ดี
อย่ำงต่อเนื่อง

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

รำยได้จำกกำรขำยถ่ำนหิน
รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล
รำยได้อ่นื

2/2561
2,658.68
715.41
12.80

3/2561
2,519.39
630.92
9.36

3/2560 YoY (%) QoQ (%)
2,450.51
2.81
(5.24)
685.89
(8.01)
(11.81)
8.30
12.77
(26.88)

งวด 9 เดือนแรก
เพิ่ มขึน้
(ม.ค. – ก.ย.)
(ลดลง)
ปี 2561
ปี 2560
(%)
7,634.72 6,601.31
15.65
1,952.62 2,222.65 (12.15)
35.18
39.18 (10.21)

รวมทัง้ สิ้ น

3,386.89

3,159.67

3,144.70

9,622.52

รายได้
(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ไตรมาสที่

0.48

(6.71)

8,863.14

8.57

รายได้
(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้ในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 3,159.67 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 14.97 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 0.48 เนื่องจำก
(1.1) มีรำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหิน 2,519.39 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 68.88 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 2.81 ทัง้ นี้ตำมปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(1.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 630.92 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 54.97 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 8.01 แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ แต่ รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จง
ข้ำงต้นแล้วและ
(1.3) มีรำยได้อ่นื 9.36 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.06 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 12.77
เนื่องจำกดอกเบีย้ รับและรำยได้เบ็ดเตล็ดเพิม่ ขึน้
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(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 9,622.52 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 759.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.57 เนื่องจำก
(2.1) มีร ำยได้จ ำกธุ ร กิจ ถ่ ำ นหิน 7,634.72 ล้ำ นบำทเพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 1,033.41
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.65 ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2.2) มีรำยได้จำกธุรกิจเอทำนอล 1,952.62 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 270.03 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 12.15 เนื่องจำกปริมำณและรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(2.3) มีรำยได้อ่นื 35.18 ล้ำนบำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 4 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.21
เนื่องจำกรำยได้เบ็ดเตล็ดลดลง
ค่าใช้จ่าย
(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ไตรมาสที่

YoY (%)

QoQ (%)

งวด 9 เดือนแรก
(ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2561
ปี 2560

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)

2/2561

3/2561

3/2560

1,517.76
644.59
6.73
178.42

1,501.98
731.47
5.03
104.26

1,347.16
593.12
7.41
163.25

11.49
23.33
(32.12)
(36.13)

(1.04)
13.48
(25.26)
(41.56)

4,381.42
1,932.72
17.93
457.49

3,877.06
1,610.86
24.31
359.93

13.01
19.98
(26.24)
27.11

621.91
19.49
10.74
4.79

527.30
15.90
10.01
6.03

609.99
13.18
7.51
(2.17)

(13.56)
20.64
33.29
377.88

(15.21)
(18.42)
(6.80)
25.89

1,658.33
59.09
29.24
11.82

1,978.48
42.37
26.36
6.57

(16.18)
39.46
10.93
79.91

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยกำรเงิน
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหิน ในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 2,342.74 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 231.80 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.98 เนื่องจำก
(1.1) ต้นทุน ขำยถ่ ำนหินเพิ่มขึ้น จำกงวดเดียวกันของปี ก่ อน 154.82 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 11.49
เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.47 และ 8.81 ตำมลำดับ
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 138.35 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.33
ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีกำรตัง้ สำรองค่ำชดเชยส่วนต่ำงปริมำณกำรขำยถ่ำนหินในประเทศ
อินโดนีเซีย (TRANSFER QUOTA FEE) ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยแห่งประเทศอินโดนีเซีย
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 32.12 เนื่องจำก
ดอกเบีย้ จ่ำยลดลงและ
(1.4) ภำษีเ งิน ได้นิติบุ ค คลลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 58.99 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อยละ 36.13
ตำมกำไรทีล่ ดลง
(2) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจถ่ำนหินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 6,789.56
ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 917.40 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.62 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุนขำยถ่ ำ นหิน เพิ่มขึ้น จำกงวดเดียวกัน ของปี ก่อน 504.36 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อ ยละ 13.01
เนื่องจำกปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.18 แต่ตน้ ทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 4.38
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 321.86 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 19.98
ทัง้ นี้ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีกำรตัง้ สำรองค่ำชดเชยส่วนต่ำงปริมำณกำรขำยถ่ำนหินในประเทศ
อินโดนีเซีย (TRANSFER QUOTA FEE) ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยแห่งประเทศอินโดนีเซีย
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(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 26.24 เนื่องจำก
ดอกเบีย้ จ่ำยลดลงและ
(2.4) ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 97.56 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 27.11
ตำมกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล
(1) บริษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเอทำนอลในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 559.24 ล้ำนบำทลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน 69.27 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 11.02 เนื่องจำก
(1.1) ต้น ทุ น ขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 82.69 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 13.56
แม้ปริมำณกำรขำยเอทำนอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.72 แต่ ต้นทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15.02 เนื่องจำก
รำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 23.48
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.72 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 20.64
เนื่องจำกเงินเดือนและค่ำขนส่งเพิม่ ขึน้
(1.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.50 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 33.29 เนื่องจำก
กูย้ มื เงินระยะสัน้ มำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และ
(1.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพรำะได้รบั กำรส่งเสริม
กำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล 6.03
ล้ำนบำทตำมกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้
(2) บริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยธุรกิจ เอทำนอลในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 1,758.48 ล้ำนบำท
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 295.30 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 14.38 เนื่องจำก
(2.1) ต้นทุน ขำยเอทำนอลลดลงจำกงวดเดียวกัน ของปี ก่อ น 320.15 ล้ำ นบำทคิด เป็ น ร้อยละ 16.18
เนื่องจำกปริมำณและต้นทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 5.50 และ 11.28 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ตำมรำคำวัตถุดบิ
กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 14.96
(2.2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 16.72 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 39.46
เนื่องจำกมีเงินเดือนและค่ำขนส่งเพิม่ ขึน้
(2.3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.88 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.93 เนื่องจำก
กูย้ มื เงินระยะสัน้ มำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และ
(2.4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพรำะได้รบั กำรส่งเสริม
กำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สำยกำรผลิตที่ 1 เสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล 11.82
ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.25 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 79.91 ตำมกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้
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กาไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ปี 2561
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

2,519.39
1,501.98

100.00
59.62

630.92
527.30

100.00
83.58

3,150.31
2,029.28

100.00
64.42

กาไรขันต้
้ น
ปี 2560

1,017.41

40.38

103.62

16.42

1,121.03

35.58

รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

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

กาไรขันต้
้ น
งวด 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ปี 2561

1,103.35

45.03

75.90

11.07

1,179.25

37.60

รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

7,634.72
4,381.42

100.00
57.39

1,952.62
1,658.33

100.00
84.93

9,587.34
6,039.75

100.00
63.00

กาไรขันต้
้ น
ปี 2560

3,253.30

42.61

294.29

15.07

3,547.59

37.00

รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย

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

กาไรขันต้
้ น

2,724.25

41.27

244.17

10.99

2,968.42

33.64

กาไรขัน้ ต้น
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรขัน้ ต้นในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 1,121.03 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
35.58 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้น 1,179.25 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
37.60 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(1.1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 40.38 ของรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 45.03 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.33 แต่ตน้ ทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 8.81 และ
(1.2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 16.42 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนทีม่ ี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.07 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.55
แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 15.02
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขัน้ ต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิ้น 3,547.59 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 37 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ำไรขัน้ ต้น 2,968.42 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 33.64 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำก
(2.1) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจถ่ำนหินร้อยละ 42.61 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 41.27 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่องจำกรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 2.14 แต่ตน้ ทุนขำยถ่ำนหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 4.38 และ
(2.2) มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเอทำนอลร้อยละ 15.07 ของรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนทีม่ ี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.99 ของรำยได้จำกกำรขำย เนื่ องจำกรำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.02
แต่ตน้ ทุนขำยเอทำนอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 11.28
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ไตรมาสที่

กาไรสุทธิ
(หน่ วย : ล้านบาท)

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

2/2561
177.29
29.58
15.48

3/2561 3/2560
96.24 208.21
36.31 29.06
12.15 12.32

222.35
0.42

144.70 249.59
0.28 0.48

งวด 9 เดือนแรก
เพิ่ มขึน้
(ม.ค. – ก.ย.)
(ลดลง)
(%)
YoY (%) QoQ (%) ปี 2561 ปี 2560
(53.78)
(45.72) 481.54
413.93
16.33
24.95
22.75
98.27
85.42
15.04
(1.38)
(21.51)
44.73
51.86
(13.75)
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

(42.02)
(42.02)

(34.92)
(34.92)

624.54
1.19

551.21
1.05

13.30
13.30

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กาไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2561 รวมทัง้ สิน้ 144.70 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำไรสุทธิ
หุน้ ละ 0.28 บำทลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 104.89 ล้ำนบำทหรือลดลงหุน้ ละ 0.20 บำทคิดเป็ นร้อยละ 42.02
เนื่องจำก
(1.1) มีก ำไรสุ ท ธิจ ำกธุ ร กิจ ถ่ ำ นหิน ซึ่ง ค ำนวณตำมสัด ส่ว นกำรถือ หุ้น ของบริษัท ฯ 96.24 ล้ำ นบำท
คิดเป็ นร้อยละ 66.51 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 111.97 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 53.78
แม้ปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ แต่บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(1.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจ เอทำนอลซึ่งค ำนวณตำมสัด ส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ 36.31 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 25.09 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.25 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 24.95
เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(1.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วม 12.15 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 8.40 ของกำไรสุทธิรวม
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.17 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 1.38 เนื่องจำกมีสว่ นแบ่งกำไรในบริษทั ร่วมลดลง
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 624.54 ล้ำนบำทคิดเป็ น
กำไรสุท ธิหุ้น ละ 1.19 บำทเพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อน 73.33 ล้ำนบำทหรือเพิ่ม ขึ้น หุ้นละ 0.14 บำท
คิดเป็ นร้อยละ 13.30 เนื่องจำก
(2.1) มีก ำไรสุท ธิจ ำกธุ รกิจถ่ ำ นหิน ซึ่ง คำนวณตำมสัด ส่ว นกำรถือหุ้น ของบริษัท ฯ 481.54 ล้ำ นบำท
คิดเป็ นร้อยละ 77.10 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 67.61 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 16.33
ตำมปริมำณกำรขำยถ่ำนหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
(2.2) มีกำไรสุทธิจำกธุรกิจ เอทำนอลซึ่งค ำนวณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ 98.27 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 15.73 ของกำไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่ อน 12.85 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 15.04
เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ กำกน้ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและ
(2.3) มีรำยได้อ่นื และส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วม 44.73 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 7.17 ของกำไรสุทธิรวม
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 7.13 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.75 เนื่องจำกมีส่วนแบ่งในกำไรจำกกำรลงทุน
ในบริษทั ร่วมและมีรำยได้เบ็ดเตล็ดลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว
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ประสิ ทธิ ภาพในการทากาไร
(1) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี EBITDA (ก ำไรก่ อ นหัก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำเสือ่ มสิน้ ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 2,113.33 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 201.53 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 10.54 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 21.96 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 1.82
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ 11.27 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.12
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอ ัตรำผลตอบแทนต่ อส่ว นของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่ว ง 9
เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 14.47 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.88
(4) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมีอ ัต รำผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 11.79 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.48 และมีอตั รำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ
42.68 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.56

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

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท

%

9,614.07
3,660.76
5,953.31

8,774.60
2,966.40
5,808.20

839.47
694.36
145.11

9.57
23.41
2.50

8.35

8.10

0.25

3.09

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนและเรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปีก่อน
จำนวน 839.47 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 9.57 เนื่องจำก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 0.90 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
0.02 ซึ่ง ประกอบด้ว ย (ก) เงิน สดและรำยกำรเทีย บเท่ำ เงิน สดลดลง 527.34 ล้ำนบำทคิด เป็ น ร้อ ยละ 26.87
(ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ลดลง 173.12 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.65 (ค) สินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึน้ 472.64
ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 120.34 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและค่ำสินค้ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 226.92 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 29.07 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำรับโอนสิทธิในค่
์ ำตอบแทนจำกกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 840.37 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
19.23
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เพิ่มขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
จำนวน 694.36 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 23.41 เนื่องจำก (1) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 108.90 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 19.55 (2) เงินกู้ระยะสัน้ และระยะยำวของบริษทั ย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในกำรจัดซือ้ วัตถุดบิ สำหรับ
ผลิตเอทำนอลและใช้เป็ นเงินลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำเพิม่ ขึน้ 560.06 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 55.08
(3) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่ำเปิ ดหน้ำดิน และค่ำขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึ้น 105.61 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
13.22 และ(4) หนี้สนิ อื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำลงทุนจำกกำรซือ้ ท่ำเทียบเรือขนถ่ำยถ่ำนหินของบริษทั ย่อยและ
สำรองค่ำฟื้ นฟูสภำพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงำน หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ฯลฯ ลดลงสุทธิ
80.21 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 13.51
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 เพิ่ม ขึ้น จำกงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
จำนวน 145.11 ล้ำนบำทคิดเป็ น ร้อยละ 2.50 ทำให้มูลค่ำหุ้นตำม
บัญชีเพิม่ ขึน้ จำกหุน้ ละ 8.10 บำท เป็ นหุน้ ละ 8.35 บำทซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้
ละ 0.25 บำทคิดเป็ นร้อยละ 3.09 เนื่องจำก (1) มีกำไรสะสมเพิม่ ขึน้
141.54 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 4.72 ตำมกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ 624.54
ล้ำนบำทและจ่ำยเงินปนั ผล 483 ล้ำนบำท (2) มีผลแตกต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงินลดลง 11.58 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 22.71 และ
(3) มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 15.15 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ
0.97

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

หน่ วย : ล้านบาท
งวด 9 เดือนแรก
ของ ปี 2561

งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2560

1,023.57
(1,383.57)
(214.39)
(16.46)
(590.85)
1,128.07

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

537.22

1,245.33

(1) บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิ จ ำกกิจ กรรมด ำเนิ น งำนในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2561
รวมทัง้ สิน้ 1,023.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่ำย 1,553.34
ล้ำนบำท (ข) รำยกำรทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจ่ำยทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำรเกีย่ วกับ
เหมืองถ่ ำนหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 619.25 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น
560.75 ล้ำนบำท (ง) หนี้ สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 121.41 ล้ำ นบำท และ(จ) ดอกเบี้ยรับ เพิ่ม ขึ้น 19.97
ล้ำนบำทและมีดอกเบีย้ จ่ำยและภำษีอำกรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 729.65 ล้ำนบำท
(2) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้
1,383.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ 482.01 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรำยกำร
ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของบริษทั ฯ และกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำเสียของบริษทั ย่อย (ข) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทำเหมือง
ถ่ำนหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 408.22 ล้ำนบำท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรำยกำรอื่น
เพิม่ ขึน้ 493.34 ล้ำนบำท
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทัง้ สิน้
214.39 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ 557.50 ล้ำนบำท (ข) มีเงินสดจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรลงทุน
139.75 ล้ำนบำท (ค) จ่ำยเงินปนั ผล 623.71 ล้ำนบำท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 8.43 ล้ำนบำท
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ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 คิดเป็ นร้อยละ 11.39
ของสิน ทรัพย์รวม ทัง้ นี้ก ำรตัง้ สำรองค่ ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสูญ ขึ้น อยู่กบั กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้แ ละประเมิน จำก
ประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่ำนมำ โดยไม่มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด
9 เดือนแรกของปี 2561 แต่อย่ำงใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 คิดเป็ นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม
โดยไม่มสี นิ ค้ำเสื่อมสภำพหรือด้อยค่ำลง จึงไม่มกี ำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือ ในไตรมำสที่ 3/2561
และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 แต่อย่ำงใด
(3) บริษทั ฯ มีค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 กันยำยน
2561 คิดเป็ นร้อยละ 1.93 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ำรณำประมำณกำรงบกำรเงินและผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ แล้ว
เห็นว่ำยังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำควำมนิยมจำกกำรลงทุนในไตรมำสที่ 3/2561 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2561 แต่อย่ำงใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน
(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั รำส่วนหนี้สนิ รวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เพียง 0.61 : 1 ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่ต่ ำ และยังมีโครงสร้ำงเงินทุน (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมำะสม โดยบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน (CASH GENERATION) และวงเงิน
สินเชื่อทีจ่ ะใช้ในโครงกำรลงทุนในอนำคตได้อย่ำงเพียงพอ
(2) ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีอ ัต รำส่ว นสภำพคล่ อ ง (CURRENT RATIO)
สูงถึง 1.52 เท่ำ แม้จะมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เพียง 0.87 เท่ำ แต่ไม่มปี ญั หำสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับใช้หมุนเวียนในอนำคตอย่ำงเพียงพอ
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เพียง 38 วัน
ซึ่งเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 10 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้ 33 วัน เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน 8 วันและมีระยะเวลำหมุนเวียนสินค้ำ 28 วัน เพิม่ ขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 7 วัน แต่มรี ะยะเวลำชำระ
หนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ 23 วัน เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน 5 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภำระผูกพันตำมเงื่อนไข ข้อกำหนด
ในสัญญำกูเ้ งินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ และ
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกู้เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัท
ย่อยสำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกูเ้ งินโดยไม่มปี ญั หำผิดนัดผิดสัญญำแต่
อย่ำงใด
(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่ำวไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของ
จำนวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอำยุสญ
ั ญำกูเ้ งิน ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบำยจะขำยหรือลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ดังกล่ำวให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่ำงใด
(3) ธนำคำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนดเงื่อนไขว่ำบริษทั ย่อยจะไม่สำมำรถจ่ำยปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ ด้วย
หำกไม่ ส ำมำรถปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่ อ นไข ข้ อ ก ำหนดในสัญ ญำกู้ เ งิ น เช่ น กำรด ำรงอัต รำส่ ว น D/E และ DSCR
กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่ำว เป็ นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทย่อยดังกล่ำวยังไม่เคย
มีปญั หำผิดนัดผิดสัญญำทีท่ ำไว้กบั ธนำคำรผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่ำงใด โดยได้รบั กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินจำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่ำงดีมำโดยตลอด
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แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่ านหิ น : คำดว่ ำธุรกิจ ถ่ำนหินซึ่ง เป็ นธุรกิจ หลักจะสำมำรถทำกำไรอย่ำงต่ อเนื่องในปี 2561
ทัง้ นี้ตำมปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้ว โดยบริษทั ฯ ได้เข้ำไปลงทุนในแหล่ง
สัม ปทำนเหมื อ งถ่ ำ นหิ น แห่ ง ใหม่ ข อง PT.PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA ("PKN") ในประเทศ
อินโดนีเซียในไตรมำสที่ 1/2561 ทีผ่ ่ำนมำ โดยถือหุน้ ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้วของ PKN ซึง่ ได้รบั
สัมปทำนเหมืองถ่ำนหินมีกำหนด 30 ปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2552 ถึง 2582 มีปริมำณสำรองถ่ำนหินในเชิงพำณิชย์คงเหลือ
อีกประมำณ 47 ล้ำนตัน (เหมืองถ่ำนหินแห่งใหม่เป็ นเหมืองที่ 3 ปจั จุบนั มีเหมืองถ่ำนหินทีเ่ ปิ ดดำเนินกำรผลิตและ
จำหน่ ำยถ่ ำนหินอยู่แล้ว 2 เหมือง ซึ่งมีปริมำณสำรองถ่ ำนหินในเชิงพำณิชย์คงเหลืออีกประมำณ 77 ล้ำนตัน )
ทัง้ นี้เหมืองถ่ำนหิน PKN ได้ผลิตถ่ำนหินออกจำหน่ำยแล้วตัง้ แต่ปี 2552 เป็ นต้นมำ คำดว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถรับรู้
รำยได้และผลกำรดำเนินงำนจำกแหล่งสัมปทำนเหมืองถ่ำนหินแห่งใหม่น้ไี ด้ในไตรมำสที่ 1/2562
ธุร กิ จ เอทานอล : คำดว่ ำ ธุ ร กิจ เอทำนอลซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจ รองจะสำมำรถท ำก ำไรได้ดีอ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ในปี 2561 เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตำมทีช่ แ้ี จงข้ำงต้นแล้วและมีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเอทำนอลโดยใช้น้ ำตำลดิบมำผสมเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตเอทำนอลทำให้ได้ผลผลิต
(Yield) ทีด่ แี ละมีต้นทุนทีต่ ่ ำ กอปรกับปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยทำให้บ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำชำรุดและพังทลำยจนต้อง
หยุดกำรผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลไปประมำณ 2 เดือนเศษและมีค่ำใช้จ่ำยพิเศษทีต่ ้องจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำยให้
ชำวบ้ำนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเป็ นเงินประมำณ 73.32 ล้ำนบำท แต่ปจั จุบนั ได้ปรับปรุงแก้ไขบ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำให้มี
ควำมมันคงแข็
่
งแรงและลดระดับกำรกักเก็บน้ำกำกส่ำในแต่ละบ่อให้ต่ำลงเพื่อให้มรี ะยะ Freeboard ทีเ่ ผื่อไว้มำกขึน้
คำดว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวขีน้ อีกในปี 2561
ธุรกิ จในภาพรวม : คำดว่ำผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมในปี 2561 ยังอยู่ในเกณฑ์ดเี ป็ นที่น่ำพอใจ
โดยเฉพำะธุรกิจถ่ำนหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักคำดว่ำจะมีกำไรสุทธิทด่ี ตี ำมปริมำณและรำคำขำยถ่ำนหินทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้
ส่วนธุรกิจเอทำนอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สำมำรถทำกำไรได้ดี เนื่องจำกวัตถุดบิ กำกน้ ำตำลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลงคำดว่ำจะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
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