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ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีรายได้และกําไรสุทธิอ ยู่ในเกณฑ์ดี
เป็ นทีน่ ่ าพอใจ แม้ราคาถ่านหินในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 เริม่ มีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ชะลอตัว
กอปรกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) โดยกําหนดให้
จําหน่ ายถ่านหินให้กบั ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น ซึ่งราคาถ่านหินที่ขายถูกกว่าราคาส่งออก ส่วนธุรกิจ
เอทานอลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สามารถทํากําไรได้ดี เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึ่งเป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลง
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีร ายได้ในปี 2561 รวมทัง้ สิ้น 12,573.40 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อ น 437.77
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.61 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ
78.25, 21.44 และ 0.31 ตามลําดับ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิในปี 2561 จํานวน 600.68 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 1.14 บาท
ลดลงจากปี ก่อน 41.95 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.53 โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและ
รายได้อ่นื รวมทัง้ ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมคิดเป็ นร้อยละ 66.95, 24.69, และ 8.36 ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไร
สุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 8.33 มีอตั รากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 18.22 และมี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 13.94
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บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันสิ้นปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ท่ดี โี ดยมี
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.61 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับตํ่า
เพียงร้อยละ 38.67 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 63.05 เท่านัน้
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จถ่านหิ นซึ่ งเป็ นธุรกิ จหลักในปี 2561 : มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 9,839.13 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 229.46 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.39 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ
9.22 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 6.25 โดยมีกําไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ จํานวน 402.16 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 142.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.23 เนื่องจากราคาถ่าน
หินในตลาดโลกเริม่ ปรับตัวลดลงในช่วงครึง่ หลังของปี 2561
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิ งซึ่งเป็ นธุรกิ จรองในปี 2561 : มีรายได้รวมทัง้ สิน้
2,696.08 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 225.56 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล
เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 18.09 แต่ ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปี ก่อ นร้อ ยละ 7.58 โดยมีกําไรสุทธิ
ซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ จํานวน 148.31 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 125.42 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 547.92 เนื่องจากปลายปี 2560 ได้เกิดอุทกภัยทําให้บ่อกักเก็บนํ้ากากส่าชํารุดและพังทลายจนต้องหยุดการ
ผลิตและจําหน่ ายเอทานอลไปประมาณ 2 เดือนเศษและมีค่าใช้จ่ายพิเศษทีต่ อ้ งจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้าน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเป็ นเงินประมาณ 73.32 ล้านบาท แต่ปจั จุบนั ได้ปรับปรุงแก้ไขบ่อกักเก็บนํ้ ากากส่าให้มคี วาม
มันคงแข็
่
งแรงและลดระดับการกักเก็บนํ้ากากส่าในแต่ละบ่อให้ต่าํ ลงเพือ่ ให้มรี ะยะทีเ่ ผื่อไว้ (Freeboard) มากขึน้ จึง
ไม่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขีน้ อีกในปี 2561

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อน่ื

รวมทัง้ สิ้น

ปี 2561

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ปี 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

9,839.13
2,696.08
38.19
12,573.40

78.25 9,609.67
21.44 2,470.52
0.31
55.44
100.00 12,135.63

%

79.19
20.36
0.45
100.00

ล้านบาท

229.46
225.56
(17.25)
437.77

%

2.39
9.13
(31.11)
3.61

รายได้ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 12,573.40 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 437.77
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.61 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 9,839.13 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 229.46 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
2.39 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,696.08 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 225.56 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
9.13 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(3) มีรายได้อ่นื 38.19 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 17.25 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 31.11 เนื่องจากดอกเบีย้
รับและรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง
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ค่าใช้จ่าย

ปี 2561
ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ปี 2560

%
ยอดขาย

ล้านบาท

%
ยอดขาย

61.09 5,628.56
27.23 2,295.36
0.23
31.04
4.29 644.15

58.57
23.89
0.32
6.70

ล้านบาท

%
ยอดขาย

381.87
384.05
(8.77)
(222.27)

6.78
16.73
(28.25)
(34.51)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

6,010.43
2,679.41
22.27
421.88

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย

2,257.91
83.75 2,219.66
89.85
38.25
1.72
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
77.38
2.87 171.68
6.95
(94.30) (54.93)
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
40.79
1.51
32.85
1.33
7.94
24.17
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
27.49
1.02
(0.50) (0.02)
27.99
N/A
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 9,133.99
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 534.88 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.22 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 381.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.78 เนื่องจากปริมาณการขาย
ถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.22 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 2.23
(2) ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 384.05 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.73 เนื่องจากมีการ
จ่ า ยชดเชยส่ ว นแตกต่ า งของปริม าณการขายถ่ า นหิน ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย (TRANSFER QUOTA FEE)
ตามข้อกําหนดของกฎหมายแห่งประเทศอินโดนีเซีย
(3) ค่าใช้จา่ ยการเงินลดลงจากปี ก่อน 8.77 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.25 เนื่องจากดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจากปี ก่อน 222.27 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 34.51 ตามกําไรทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 2,403.57 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 20.12 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.83 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 38.25 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.72 เนื่องจากปริมาณการ
ขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.09 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 13.88 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลลดลงร้อยละ 17.97
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปี ก่อน 94.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 54.93 เนื่องจากมีการจ่าย
ชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้านที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยที่ทําให้บ่อกักเก็บนํ้ ากากส่าชํารุดและพังทลายในปี
2560 จํานวน 73.32 ล้านบาทตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(3) ค่าใช้จา่ ยการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7.94 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.17 เนื่องจากมีการกูย้ มื เงินระยะ
สัน้ มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และ
(4) กําไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพราะได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่ สายการผลิตที่ 1 ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนได้
หมดอายุสน้ิ สุดลงแล้วต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 27.49 ล้านบาท ทัง้ นี้ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
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กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น

ธุรกิ จเอทานอล

ล้านบาท

%

ล้านบาท

9,839.13
6,010.43
3,828.70

100.00
61.09
38.91

2,696.08
2,257.91
438.17

%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท

%

ปี 2561
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

100.00 12,535.21
83.75 8,268.34
16.25 4,266.87

100.00
65.96
34.04

ปี 2560
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

9,609.67 100.00 2,470.52 100.00 12,080.19 100.00
5,628.56
58.57 2,219.66
89.85 7,848.22
64.97
กําไรขันต้
้ น
3,981.11
41.43
250.86
10.15 4,231.97
35.03
กําไรขัน้ ต้ น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 4,266.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
34.04 ของรายได้จากการขายใกล้เคียงกับปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้น 4,231.97 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 35.03 ของ
รายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 38.91 ของรายได้จากการขายลดลงจากปี ก่อนทีม่ อี ตั รา
กําไรขัน้ ต้นร้อยละ 41.43 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 6.25 ในขณะที่
ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเพียงร้อยละ 2.23 และ
(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ ี
อัต รากํา ไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 10.15 ของรายได้จ ากการขาย แม้ร าคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย ลดลงร้อ ยละ 7.58
แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงถึงร้อยละ 13.88 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่
ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงร้อยละ 17.97
ปี 2561
ปี 2560
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

กําไรสุทธิ

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

402.16 66.95 545.15 84.83 (142.99) (26.23)
148.31 24.69
22.89
3.56 125.42 547.92
50.21
8.36
74.59 11.61 (24.38) (32.69)
600.68 100.00 642.63 100.00 (41.95)
(6.53)
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น
1.14
1.22
(0.08)
(6.53)
กํา ไรสุท ธิ : บริษัทฯ และบริษัท ย่ อ ยมีกํา ไรสุท ธิใ นปี 2561 รวมทัง้ สิ้น 600.68 ล้า นบาทคิด เป็ น กํ า ไรสุท ธิ
หุน้ ละ 1.14 บาทลดลงจากปี ก่อน 41.95 ล้านบาทหรือลดลงหุน้ ละ 0.08 บาทคิดเป็ นร้อยละ 6.53 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 402.16 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 66.95 ของกําไรสุทธิรวมลดลงจากปี ก่อน 142.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.23 เนื่องจากราคาถ่านหิน
ปรับตัวลดลงและมีการจ่ายชดเชยส่วนแตกต่างของปริมาณการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย (TRANSFER
QUOTA FEE) ตามข้อกําหนดของกฎหมายแห่งประเทศอินโดนีเซียตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีกําไรสุทธิจากธุร กิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัด ส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ 148.31 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24.69 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 125.42 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 547.92 เนื่องจากราคา
วัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลง กอปรกับปี 2560 มีการจ่ายชดเชย
ค่าเสียหายให้ชาวบ้านที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยที่ทําให้บ่อกักเก็บนํ้ ากากส่าชํารุดและพังทลายตามที่ช้แี จง
ข้างต้นแล้วและ
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อน่ื
กําไรสุทธิ
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(3) มีรายได้อ่นื และส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 50.21 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.36 ของกําไรสุทธิรวม
ลดลงจากปี ก่อน 24.38 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 32.69 เนื่องจากส่วนแบ่งกําไรในบริษทั ร่วมรวมทัง้ ดอกเบีย้ รับและ
รายได้เบ็ดเตล็ดลดลง

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี EBITDA (กํ า ไรก่ อ นหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิน ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน้ ) ในปี 2561 จํานวน 2,291.31 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 230.11 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 9.13 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 18.22 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 12.29
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อ ยมีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 8.33
ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.65
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ 13.94 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 9.19
(4) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีอั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในปี 2561 คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.38 ลดลงจากปี ก่ อ นร้อ ยละ 13.04 และมีอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ถ าวร
(RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 45.83 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.31

งบแสดงฐานะการเงิน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

หน่ วย : ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท

%

9,645.72
3,729.87
5,915.85

8,774.60
2,966.40
5,808.20

871.12
763.47
107.65

9.93
25.74
1.85

8.31

8.10

0.21

2.59

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2561 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 871.12 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 9.93 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 84.79 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.93 ซึง่ ประกอบด้วย
(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 710.66 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 36.21 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลดลง 178.69 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.09 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 23.11 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.88 และ
(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้ า ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 827.67
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 106.02 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และ
ค่ารับโอนสิทธิ ์ในค่าตอบแทนจากการให้บริการเพิม่ ขึน้ 955.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.87
หนี้ สิน : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันสิน้ ปี 2561 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนจํานวน 763.47 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 25.74 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 59.84 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.74 (2) เงินกู้
ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั ย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดบิ สําหรับผลิตเอทานอลและใช้เป็ นเงิน
ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยนํ้ากากส่าเพิม่ ขึน้ 981.56 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 96.53 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 214.92 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.90 และ(4) หนี้สนิ อื่นส่วนใหญ่
เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองของบริษทั ย่อยและ
สํารองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 63.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.62

6

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันสิ้นปี 2561 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
107.65 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 1.85 ทําให้มูลค่าหุน้ ตาม
บัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 8.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 8.31 บาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.21 บาทคิดเป็ นร้อยละ 2.59 เนื่องจาก
(1) มีกําไรสะสมเพิม่ ขึน้ 120.03 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
4.01 ตามกํ า ไรสุ ท ธิท่ีเ พิ่ม ขึ้น 600.68 ล้ า นบาทและ
จ่ า ยเงิน ป นั ผล 483 ล้า นบาทและมีร ายการเบ็ด เตล็ด
เพิม่ ขึน้ 2.35 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินลดลง 8.37 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.42 และ
(3) มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 4.01 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.26

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
ปี 2561
ปี 2560
1,071.15
2,615.61
(1,464.32)
(817.54)
(120.86)
(1,381.37)
(8.68)
13.20
(522.71)
429.90
1,128.07
698.17

605.36

1,128.07

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 1,071.15 ล้านบาท
ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 1,497.23 ล้านบาท (ข) รายการทีไ่ ม่กระทบ
เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อย
ในประเทศอินโดนีเซีย 845.20 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 559.76 ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จาก
การดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 137.13 ล้านบาท (จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 24.92 ล้านบาทและ(ฉ) มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
อากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 873.57 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 รวมทัง้ สิ้น 1,464.32 ล้านบาท
ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษทั ฯ และค่าก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 669.77 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จา่ ยโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อย
ในประเทศอิน โดนี เ ซีย เพิ่ม ขึ้น 551.23 ล้า นบาท และ(ค) เงิน ลงทุ น ระยะสัน้ และรายการอื่น เพิ่ม ขึ้น 243.32
ล้านบาท
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 รวมทัง้ สิน้ 120.86 ล้านบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ 978.21 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการลงทุน 162.26 ล้านบาท
(ค) จ่ายเงินปนั ผล 930.34 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 6.47 ล้านบาท
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อ่ื น ณ วัน สิ้น ปี 2561 คิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.30
ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ การตัง้ สํารองค่าเผื่อ หนี้ ส งสัยจะสูญ ขึ้น อยู่ก ับ การวิเคราะห์อ ายุ ลูกหนี้แ ละประเมิน จาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ทผ่ี า่ นมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 3.83 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่
มีสนิ ค้าเสือ่ มสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในประจําปี 2561 แต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิ้นปี 2561
คิดเป็ นร้อยละ 1.93 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่า
ยังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2561 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอ ัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วัน สิ้ น ปี 2561 เพีย ง 0.63 : 1 ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ ต่ํ า และยั ง มี โ ครงสร้ า งเงิ น ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน
สินเชือ่ ทีจ่ ะใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
(2) ณ วันสิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.61 เท่า
แม้จะมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เพียง 0.87 เท่า แต่ไม่มปี ญั หาสภาพคล่องทางการเงิน
แต่อย่างใด ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชือ่ สําหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2561 เพียง 29 วัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
2 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 33 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 17 วัน ลดลง
จากปี ก่อน 3 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า 21 วัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกําหนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ํา กว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัท
ย่อยสามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ญั หาผิดนัดผิดสัญญาแต่
อย่างใด
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กูก้ ําหนดสัดส่วนการถือหุน้ 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 หนดเงือ่ นไขว่าบริษทั ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ ด้วย
หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขข้อ กํ า หนดในสัญ ญากู้ เ งิน เช่ น การดํ า รงอัต ราส่ ว น D/E และ DSCR,
การดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่งทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคย
มีปญั หาผิดนัดผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
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แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักจะสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562
แม้ราคาขายถ่ านหินมีแ นวโน้ มปรับตัวลดลงอย่างต่ อเนื่อ งตัง้ แต่ ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ที่ผ่านมา ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ชะลอตัวและนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ก็ตาม โดยจะพยายามบริหารงาน
และแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่ําทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
เพือ่ ให้มผี ลการดําเนินงานทีด่ ี
ธุร กิ จ เอทานอล : คาดว่ า ธุ ร กิจเอทานอลซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจรองจะสามารถทํากํา ไรได้ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปี 2562 เช่นเดียวกัน เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลง
และคาดว่าโครงการก่อสร้างโรงงานระบบระเหยนํ้ากากส่าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเป็ นโครงการจัดการนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีม่ ปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มที่ย ัง่ ยืน นอกจากนี้ ย ัง ได้ผ ลิต ภัณ ฑ์พ ลอยได้ เ ป็ น POTASSIUM HUMATE ปี ล ะ
ประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึง่ สามารถจําหน่ายและทําให้มรี ายได้และกําไรเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
ธุรกิ จในภาพรวม : คาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็ นธุรกิจรองยังสามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่องในปี 2562 และสามารถจะจ่ายเงินปนั ผลให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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