คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงิ นรวมประจําไตรมาสที่ 1/2563)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม
ผลการดําเนิ นงานในภาพรวมในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อยยังมีร ายได้แ ละกํา ไรสุท ธิอ ยู่ใ น
เกณฑ์ท่ดี อี ย่างต่อเนื่องเป็ นที่น่าพอใจ โดยถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักมีราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ในขณะที่เอทานอล
เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจรองยังสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2563 ทัง้ สิน้ 3,019.57 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
207.67 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.39 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ
75.16, 24.44 และ 0.40 ตามลําดับ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 ทัง้ สิน้ 184.52 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.35 บาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 17.70 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.61 โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจ
เอทานอลและส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 69.70, 22.82 และ 7.48 ตามลําดับและมีอตั รากําไร
สุ ท ธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อ ยละ 9.78 อัต รากํ า ไรในรู ป เงิน สด (EBITDA MARGIN) ร้อ ยละ 21.25 และอัต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 4.09

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อยู่ในเกณฑ์ดี
มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.72 เท่า โดยมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ
37.07 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 58.89 เท่านัน้
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จถ่านหิ นซึ่งเป็ นธุรกิ จหลัก : ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้
จากธุรกิจถ่านหินทัง้ สิน้ 2,269.59 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 238.88 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.76
และมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ จํานวน 128.61 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 83.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 184.79 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่ านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.14 และ 6.30 ตามลําดับ
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิ งซึ่งเป็ นธุรกิ จรอง : ในไตรมาสที่ 1/2563 มีรายได้
จากธุรกิจเอทานอลทัง้ สิน้ 738.06 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 15.35 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.04 และ
มีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ จํานวน 42.10 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
49.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 54.16 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 4.64 แต่ราคาขายเอทานอลโดย
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.31 ซึง่ ยังสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่อง

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้

ไตรมาสที่ 1/2563

ไตรมาสที่ 1/2562

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%

รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

2,269.59
738.06
11.92

75.16
24.44
0.40

2,030.71
753.41
27.78

72.22
26.79
0.99

238.88
(15.35)
(15.86)

11.76
(2.04)
(57.09)

รวมทัง้ สิ้น

3,019.57

100.00

2,811.90

100.00

207.67

7.39

รายได้ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 3,019.57 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 207.67 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.39 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 2,269.59 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 238.88 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 11.76 ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 738.06 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 15.35 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 2.04 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายเอทานอลทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(3) มีรายได้อ่นื 11.92 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 15.86 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 57.09
เนื่ อ งจากมีกํ า ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 19.74 ล้า นบาท
แต่ดอกเบีย้ รับและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 3.88 ล้านบาท
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ไตรมาสที่ 1/2563
ค่าใช้จ่าย
ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ล้านบาท

%
ยอดขาย

ไตรมาสที่ 1/2562
ล้านบาท

%
ยอดขาย

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท

%
ยอดขาย

1,252.99
702.61
3.73
111.94

55.21
30.96
0.16
4.93

1,220.56
647.92
27.53
52.98

60.11
31.91
1.36
2.61

32.43
54.69
(23.80)
58.96

2.66
8.44
(86.45)
111.29

621.40
19.39
12.24
1.93

84.19
2.63
1.66
0.26

528.53
16.62
9.55
17.94

70.15
2.21
1.27
2.38

92.87
2.77
2.69
(16.01)

17.57
16.67
28.17
(89.24)

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 2,071.27
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 122.28 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.27 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 32.43 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.66 เนื่องจาก
ปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.14 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.36
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 54.69 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.44 ทัง้ นี้
ตามปริมาณการขายถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 23.80 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 86.45 เนื่องจากเงินกู้
ลดลงทําให้ดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 58.96 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 111.29 เนื่องจาก
มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล : บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 654.96 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 82.32 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.38 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 92.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.57 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 4.64 แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.25 เพราะราคาวัตถุดบิ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.86
(2) ค่ า ใช้จ่ า ยขายและบริห ารเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 2.77 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 16.67
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานระเหยนํ้ากากส่าซึง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องจักร
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.69 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.17 เนื่องจากเงินกู้
เพิม่ ขึน้ ทําให้ดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 16.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 89.24 เนื่องจากมี
กําไรลดลง
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กําไรขัน้ ต้น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

2,269.59
1,252.99
1,016.60

100.00
55.21
44.79

2,030.71
1,220.56
810.15

100.00
60.11
39.89

รวมทัง้ สิ้น

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

738.06
621.40
116.66

100.00
84.19
15.81

3,007.65
1,874.39
1,133.26

100.00
62.32
37.68

753.41
528.53
224.88

100.00
70.15
29.85

2,784.12
1,749.09
1,035.03

100.00
62.82
37.18

ไตรมาสที่ 1/2563
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ไตรมาสที่ 1/2562
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

กําไรขัน้ ต้ น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 1,133.26 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 37.68 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี กอ่ นทีม่ กี าํ ไรขัน้ ต้น 1,035.03 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 37.18 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 44.79 ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 39.89 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.30 แต่ตน้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.36 และ
(2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 15.81 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 29.85 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.31 แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 23.25 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วน
ใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 1/2562
ล้านบาท

%

128.61 69.70
42.10 22.82
13.81
7.48
184.52 100.00
0.35

ล้านบาท

%

45.16 27.07
91.85 55.06
29.81 17.87
166.82 100.00
0.32

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท

%

83.45
(49.75)
(16.00)
17.70
0.03

184.79
(54.16)
(53.67)
10.61
10.61

กําไรสุทธิ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 184.52 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 17.70 ล้านบาทและมีกาํ ไรสุทธิหุน้ ละ 0.35 บาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหุน้ ละ 0.03
บาทคิดเป็ นร้อยละ 10.61 เนื่องจาก
(1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 128.61 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 69.70 ของกํา ไรสุท ธิร วมเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 83.45 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 184.79
เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(2) มีกํ า ไรสุ ท ธิจ ากธุ ร กิจ เอทานอลซึ่ง คํ า นวณตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้ น ของบริษั ท ฯ 42.10 ล้ า นบาท
คิดเป็ น ร้อ ยละ 22.82 ของกําไรสุท ธิร วมลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 49.75 ล้านบาทคิด เป็ นร้อยละ 54.16
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ ้แี จงข้างต้นแล้ว
และ
(3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื 13.81 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.48 ของกําไรสุทธิรวม
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 16 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 53.67 เนื่องจากมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคา
และค่าเสื่อมสิน้ ) ในไตรมาสที่ 1/2563 จํานวน 641.64 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 19.50 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.13 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 21.25 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.96
(2) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในไตรมาสที่ 1/2563 คิดเป็ นร้อยละ
9.78 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.94
(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในไตรมาสที่
1/2563 คิดเป็ นร้อยละ 4.09 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 8.74
(4) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในไตรมาส
ที่ 1/2563 คิดเป็ นร้อยละ 2.96 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.56 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
(RETURN ON FIXED ASSETS) ในไตรมาสที่ 1/2563 คิดเป็ นร้อยละ 11.46 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
6.49

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

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

%

10,245.74
3,797.62
6,448.12

9,735.48
3,754.83
5,980.65

510.26
42.79
467.47

5.24
1.14
7.82

8.87

8.31

0.56

6.74

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 10,245.74 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อน 510.26 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.24 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 110.12 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
2.58 ซึง่ ประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 110.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.17 (ข) ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 152.57 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.61 (ค) สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 396.36 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 54.34 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง
549.54 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 31.43 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 400.14 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.33

5

หนี้ สิ น : บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีห นี้ สิน รวม ณ วัน ที่ 31 มีน าคม
2563 จํานวน 3,797.62 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 42.79 ล้านบาท
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.14 เนื่ อ งจาก (1) เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อ่ื น
ลดลง 24.49 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.72 (2) เงินกู้ระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริ ษั ท ย่ อ ยลดลง 170.01 ล้ า นบาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.20
(3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ
เพิ่ม ขึ้น 131.40 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 36.32 และ(4) หนี้ ส ิน อื่น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน
และสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองของบริษทั ย่อยและสํารองผลประโยชน์
พนักงาน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 105.89 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 6,448.12
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 467.47 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.82 ทําให้มลู ค่าหุน้ ตามบัญชีเพิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 8.31 บาท
เป็ นหุน้ ละ 8.87 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.56 บาทคิดเป็ นร้อยละ 6.74 เนื่องจาก (1) กําไรสะสมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีกําไร
สุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 จํานวน 184.52 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.74 (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เพิม่ ขึน้ 108.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 200.89 และ(3) ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 174.65 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 10.81

กระแสเงิ นสด
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 1/2563
ไตรมาสที่ 1/2562

690.48
(115.75)
(223.56)
(59.88)
291.29
477.62

520.01
(457.28)
(357.13)
9.96
(284.44)
605.36

768.91

320.92

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิ้น 690.48
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 409.10 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่
กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษัท
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 278.96 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง 39 ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 39.50 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึน้ 2.82 ล้านบาท และ(ฉ) มีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากร
เพิม่ ขึน้ สุทธิ 78.90 ล้านบาท
(2) บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีเ งินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิ้น 115.75
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และค่า
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 99.93 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษทั
ย่ อ ยในประเทศอิน โดนี เ ซีย เพิ่ม ขึ้น 113.88 ล้า นบาท (ค) เงิน ลงทุ น ซื้อ หุ้น สามัญ ในบริษัท ย่ อ ยเพิ่ม ขึ้น 65.09
ล้านบาท และ(ง) เงินลงทุนระยะสัน้ และรายการอื่นลดลง 163.15 ล้านบาท
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(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที่ 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 223.56
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกูล้ ดลง 287.50 ล้านบาท และ(ข) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 63.94 ล้านบาท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 8.38 ของ
สินทรัพย์รวม ทัง้ นี้การตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั การวิเคราะห์อายุลกู หนี้และประเมินจากประสบการณ์การ
เรียกเก็บหนี้ทผ่ี ่านมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 1/2563 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 10.99 ของสินทรัพย์รวม
โดยไม่มีสนิ ค้า เสื่อมสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มีการตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 1/2563
แต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 2.29
ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ายังไม่มเี หตุต้องตัง้
สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 1/2563 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน
(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีอ ัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 เพีย ง 0.59:1 ซึ่ง เป็ นอัต ราส่ ว นที่ต่ํ า โดยมีโ ครงสร้ า งเงิ น ทุ น (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อทีจ่ ะใช้
ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
(2) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อ ั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563
สูงถึง 1.72 เท่า แม้จะมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เพียง 0.80 เท่า แต่ไม่มปี ั ญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินแต่อย่างใด ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสที่ 1/2563 จํานวน 47 วัน เพิม่ ขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 14 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 23 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 13 วันและ
มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 45 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 23 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า
21 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 4 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน
บริษัทย่ อยที่ป ระกอบธุร กิจ ผลิตและจํา หน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภาระผูก พัน ตามเงื่อนไขข้อ กํา หนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า และ
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ํากว่า 1.10 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิน้ สุดลง ซึง่ บริษทั ย่อย
สามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ั ญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผู้ให้กู้กําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากู้เงิน ซึ่งบริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
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(3) ธนาคารผู้ให้กู้กําหนดเงื่อนไขว่าบริษทั ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษทั ฯ ด้วย
หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญากูเ้ งินเช่น การดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดํารงสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญา
ทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กเู้ ป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิ จถ่านหิ น : คาดว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2/2563 จะลดลงเนื่องจากลูกค้าในประเทศจีนและอินเดียซึง่
เป็ นลูกค้าหลักประกาศปิ ดประเทศและระงับการนํ าเข้าและส่งออกตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา ทําให้
บริษทั ย่อยส่งออกถ่านหินได้ลดลงจําเป็ นต้องลดกําลังการผลิตถ่านหินและเฝ้ าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ คาดว่า
ความต้องการใช้ถ่านหินจะกลับมาฟื้ นตัวในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบริหารงานและ
แก้ไ ขปั ญ หาที่เ กิดขึ้น อย่า งรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อลดต้น ทุ น และค่ าใช้จ่ ายต่ า งๆ ให้ต่ํ า ที่สุด เท่า ที่จ ะทํา ได้
เพื่อให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ดี อี ย่างต่ อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เอสอาร์ที
เพาเวอร์ เพลเลท จํา กัด ในไตรมาสที่ 1/2563 คิด เป็ น ร้อ ยละ 99.99985 ของทุ น จดทะเบีย นที่เ รีย กชํา ระแล้ว
เพื่อลงทุนในโครงการผลิตและจําหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) คาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ
และมีรายได้เชิงพาณิชย์ประมาณกลางปี 2563
ธุรกิ จเอทานอล : เนื่ องจากอุป สงค์น้ํ า มันเชื้อ เพลิงลดลงอย่ างมาก ทําให้บริษัทย่ อยมียอดขายเอทานอลลดลง
กอปรกับต้นทุนวัตถุดบิ กากนํ้าตาลมีราคาเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ภยั แล้งในปี ทผ่ี ่านมาทําให้ผลประกอบการ
ธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ปรับตัวโดยจัดซื้อวัตถุดบิ อื่นมาใช้ทดแทน
กากนํ้ า ตาลบางส่ ว น กอปรกับ โรงงานระบบระเหยนํ้ า กากส่ า หรื อ นํ้ า เสี ย ขนาด 3,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ
วัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH) ซึ่ง เป็ น โครงการจัด การนํ้ า เสีย จาก
กระบวนการผลิตเอทานอลทีม่ ปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นโดยสามารถลดการใช้น้ํา
ได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากสามารถนํ านํ้ าควบแน่ นที่ได้จากกระบวนการระเหยนํ้ ากากส่ากลับมาใช้ในการผลิต
เอทานอลและมีพลังงานไฟฟ้ าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ ซึ่งสามารถนํ าไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลได้ทําให้
สามารถประหยั ด การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า นอกจากนี้ ย ั ง ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ เ ป็ นโพแทสเซี ย ม ฮิ ว เมท
(POTASSIUM HUMATE) ปี ละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึง่ สามารถจําหน่ ายและทําให้มรี ายได้และกําไรเพิม่ มาก
ขึน้ อีกด้วย คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์ในการจําหน่ ายโพแทสเซียมฮิวเมทประมาณกลางปี 2563 คาดว่าผลการ
ดําเนินงานธุรกิจเอทานอลในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 น่ าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งแรก
ของปี 2563 เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ดีขน้ึ และคาดว่าเศรษฐกิจจะ
กลับมาฟื้ นตัวซึง่ จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้มกี ารใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงเพิม่ มากขึน้
ธุรกิ จในภาพรวม : จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสําคัญ แม้จะยังไม่ชดั เจนในไตรมาสที่ 1/2563 ก็ตาม คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ อผลการ
ดําเนินงานมากขึน้ ในไตรมาสที่ 2/2563 อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับธุรกิจถ่ านหิน
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักและธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิจรองยังสามารถทํากําไรในปี 2563 ได้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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