คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

(สําหรับงบการเงิ นรวมประจําไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม

บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ายได้ แ ละกํ า ไรสุ ท ธิใ นไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากสถานการณ์ แ พร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า (“COVID-19”) ทําให้
ความต้องการใช้พลังงานลดลงแต่ยงั สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ทน่ี ่าพอใจ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิน้ 2,016.13 ล้านบาท
และ 7,001.16 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 332.67 ล้านบาทและ 417.43 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.16 และ
5.63 โดยมี ส ัด ส่ ว นรายได้ จ ากธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น , ธุ ร กิ จ เอทานอลและรายได้ อ่ื น ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2563
คิดเป็ นร้อยละ 72.19, 27.20 และ 0.61 ตามลําดับ

บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 จํานวน 6.51 ล้านบาท
หรือหุ้นละ 0.01 บาทและ 224.87 ล้านบาทหรือหุน้ ละ 0.43 บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 98.62 ล้านบาทและ
153.28 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 93.81 และ 40.53 โดยมีส ดั ส่ ว นกํา ไรสุท ธิจ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน , ธุ ร กิจ เอทานอลและ
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 56.09, 22.23 และ 21.68
ตามลํา ดับ โดยมีอ ัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อ ยละ 4.66 อัตรากําไรในรูปเงิน สด (EBITDA MARGIN)
ร้อยละ 15 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 5.08

บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยมีฐ านะการเงิน และสภาพคล่ อ งโดยรวม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 อยู่ใ นเกณฑ์ท่ีดี
มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.70 เท่า โดยมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 35.15
และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 54.21 เท่านัน้

ผลการดํา เนิ นงานธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ซึ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ หลัก : บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้จ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน
ในไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น 1,336.03 ล้านบาทและ 5,053.92 ล้านบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 333.91 ล้านบาทและ 285.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20 และ 5.34 เนื่องจากปริมาณการขาย
ถ่านหินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.84 และ 2.09 และราคาขายถ่ านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 11.28 และ 3.33 ตามลํา ดับ โดยมีผ ลขาดทุ น สุท ธิซ่ึง คํา นวณตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ของบริษัท ฯ
ในไตรมาสที่ 3/2563 จํานวน 23.22 ล้านบาทโดยมีกําไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 31.45 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 382.14 จึงทําให้มผี ลขาดทุนสุทธิดงั กล่าวข้างต้นและมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 จํานวน 126.12 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 37.33 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 42.04
ผลการดํา เนิ นงานธุ ร กิ จ เอทานอลเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ รอง : บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย
มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิ้น 657.40 ล้า นบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 36.16
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.82 และมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิน้ 1,904.49 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 90.67 ล้า นบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.54 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจาก
งวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 0.31 และ 9.66 แต่ ร าคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น
ร้อยละ 6.13 และ 5.65 ตามลําดับ โดยมีกาํ ไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 3/2563 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 จํานวน 4.63 ล้านบาทและ 49.98 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 33.31 ล้านบาท
และ 149.80 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 87.80 และ 74.98 ตามลําดับ

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน

รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

1,336.03
657.40
22.70

1,669.94
621.24
57.62

(20.00)
5.82
(60.60)

5,053.92
1,904.49
42.75

5,339.22
1,995.16
84.21

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)
(5.34)
(4.54)
(49.23)

รวมทัง้ สิ้ น

2,016.13

2,348.80

(14.16)

7,001.16

7,418.59

(5.63)

รายได้

(หน่ วย : ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
(%)

งวด 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

ปี 2562

รายได้

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้ใ นไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิ้น 2,016.13 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกัน
ของปี ก่อน 332.67 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.16 เนื่องจาก
(1.1) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน 1,336.03 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 333.91 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 20 ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ เอทานอล 657.40 ล้า นบาทเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 36.16 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.82 ทัง้ นี้ตามราคาขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีร ายได้อ่ืน 22.70 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 34.92 ล้านบาทคิดเป็ น ร้อยละ 60.60
เนื่ อ งจากในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัท ย่ อ ยได้ร ับ เงิน ชดเชยค่ า ประกัน ความเสีย หายจากเหตุ การณ์ อุ ท กภัย ที่เ กิด ขึ้น
เมื่อปี 2560
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ายได้ใ นงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น 7,001.16 ล้า นบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 417.43 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.63 เนื่องจาก
(2.1) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน 5,053.92 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 285.30 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.34 ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(2.2) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ เอทานอล 1,904.49 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 90.67 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 4.54 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายเอทานอลทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีร ายได้อ่ืน 42.75 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 41.46 ล้านบาทคิดเป็ น ร้อยละ 49.23
เนื่ อ งจากในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2562 บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร ับ เงิน ชดเชยค่ า ประกัน ความเสีย หายจากเหตุ ก ารณ์
อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ เมื่อปี 2560
ค่าใช้จ่าย

(หน่ วย : ล้านบาท)

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)

งวด 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

932.00
470.46
4.82
(23.94)

1,101.50
518.83
1.19
29.19

(15.39)
(9.32)
305.04
(182.01)

3,133.49
1,619.11
13.98
109.07

3,299.66
1,686.67
31.11
138.24

(5.04)
(4.01)
(55.06)
(21.10)

620.20
18.90
9.39
(0.73)

474.38
24.10
7.95
1.45

30.74
(21.58)
18.11
(150.34)

1,694.99
65.94
32.21
11.79

1,453.58
66.07
26.47
15.80

16.61
(0.20)
21.68
(25.38)

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่ านหินในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิน้ 1,383.34 ล้านบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 267.37 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.20 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่ านหินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 169.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.39 เนื่องจาก
ปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 9.84 และ 6.15 ตามลําดับ
(1.2) ค่ า ใช้ จ่ า ยขายและบริห ารลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 48.37 ล้ า นบาทคิด เป็ นร้ อ ยละ 9.32
ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3.63 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 305.04 เนื่องจาก
ดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(1.4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 53.13 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 182.01 เนื่องจาก
มีกาํ ไรลดลง
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิน้ 4,875.65 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 280.03 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.43 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุน ขายถ่ านหินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน 166.17 ล้านบาทคิด เป็ น ร้อยละ 5.04 เนื่อ งจาก
ปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินลดลงร้อยละ 2.09 และ 3.01 ตามลําดับ
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 67.56 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 4.01 เนื่องจาก
บริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ภาครัฐลดลงตามรายได้จากธุรกิจถ่านหินทีล่ ดลง
(2.3) ค่า ใช้จ่ า ยการเงิน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 17.13 ล้า นบาทคิดเป็ น ร้อ ยละ 55.06 เนื่ อ งจาก
ดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(2.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 29.17 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.10 เนื่องจาก
กําไรลดลง
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล

(1) บริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิ้น 647.76 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 139.88 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 27.54 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 145.82 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 30.74 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.55
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.20 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.58 เนื่องจาก
อัตราค่าขนส่งเอทานอลลดลง
(1.3) ค่า ใช้จ่ า ยการเงินเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกันของปี ก่ อน 1.44 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อยละ 18.11 เนื่ องจาก
มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีใ่ ช้ในการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ ทําให้ดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(1.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.18 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 150.34 เนื่องจาก
กําไรลดลง
(2) บริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยธุ ร กิ จ เอทานอลในงวด 9 เดื อ นแรกของปี 2563 ทั ง้ สิ้ น 1,804.93 ล้ า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น 243.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 15.56 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 241.41 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.61 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.58
(2.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.13 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.20 เนื่องจาก
อัตราค่าขนส่งเอทานอลลดลง
(2.3) ค่า ใช้จ่ า ยการเงินเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกันของปี ก่ อน 5.74 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อยละ 21.68 เนื่ องจาก
มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีใ่ ช้ในการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ ทําให้ดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(2.4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน 4.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 25.38 เนื่องจาก
มีกาํ ไรลดลง
กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 3/2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม – กันยายน 2562)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

1,336.03
932.00

100.00
69.76

657.40
620.20

100.00
94.34

1,993.43
1,552.20

100.00
77.87

404.03

30.24

37.20

5.66

441.23

22.13

1,669.94
1,101.50

100.00
65.96

621.24
474.38

100.00
76.36

2,291.18
1,575.88

100.00
68.78

568.44

34.04

146.86

23.64

715.30

31.22

5,053.92
3,133.49

100.00
62.00

1,904.49
1,694.99

100.00
89.00

6,958.41
4,828.48

100.00
69.39

1,920.43

38.00

209.50

11.00

2,129.93

30.61

5,339.22
3,299.66

100.00
61.80

1,995.16
1,453.58

100.00
72.86

7,334.38
4,753.24

100.00
64.81

2,039.56

38.20

541.58

27.14

2,581.14

35.19
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กําไรขัน้ ต้น

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยมีกํา ไรขัน้ ต้น ในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิ้น 441.23 ล้านบาทคิดเป็ น ร้อยละ 22.13
ของรายได้จ ากการขายลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่มีกํ า ไรขัน้ ต้ น 715.30 ล้ า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 31.22
ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1.1) มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น จากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน ร้อ ยละ 30.24 ของรายได้จ ากการขายลดลงจากงวดเดีย วกัน
ของปี ก่ อ นที่ มี อ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ร้ อ ยละ 34.04 ของรายได้ จ ากการขาย เนื่ อ งจากราคาขายถ่ า นหิ น โดยเฉลี่ ย
ลดลงร้อยละ 11.28 แต่ตน้ ทุนขายโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 6.15
(1.2) มี อ ั ต ร ากํ า ไ รขั ้น ต้ น จ าก ธุ ร กิ จ เอ ทา นอ ลร้ อ ย ละ 5 .6 6 ขอ งร าย ได้ จ า กก าร ขา ยลดลงจ า ก
งวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 23.64 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ร้ อ ยละ 6.13 แต่ ต้ น ทุ น ขายเอทานอลโดยเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 31.18 เนื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ กากนํ้ า ตาล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีกํา ไรขัน้ ต้น ในงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น 2,129.93 ล้า นบาทคิด เป็ น
ร้อ ยละ 30.61 ของรายได้จ ากการขายลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่มีกํา ไรขัน้ ต้ น 2,581.14 ล้า นบาทคิด เป็ น
ร้อยละ 35.19 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(2.1) อัตรากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่ านหินร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายลดลงเล็กน้ อยจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 38.20 ของรายได้จากการขาย
(2.2) มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น จากธุ ร กิจ เอทานอลร้อ ยละ 11 ของรายได้จ ากการขายลดลงจากงวดเดีย วกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.14 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.65
แต่ ต้น ทุน ขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น ถึง ร้อ ยละ 29.08 เนื่อ งจากราคาวัต ถุ ดิบกากนํ้ า ตาลซึ่งเป็ น ต้น ทุน ส่ว นใหญ่
ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรสุทธิ

(หน่ วย : ล้านบาท)

กําไร(ขาดทุน)จากธุรกิจถ่านหิน
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

ปี 2562

(23.22)
4.63
25.10
6.51
0.01

8.23
37.94
58.96
105.13
0.20

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)

(382.14)
(87.80)
(57.43)
(93.81)
(93.81)

งวด 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.)
ปี 2563

126.12
49.98
48.77
224.87
0.43

ปี 2562

88.79
199.78
89.58
378.15
0.72

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
(%)

42.04
(74.98)
(45.56)
(40.53)
(40.53)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้ สิน้ 6.51 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
98.62 ล้านบาทและมีกําไรสุทธิหุ้นละ 0.01 บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหุน้ ละ 0.19 บาทคิดเป็ นร้อยละ 93.81
เนื่องจาก
(1.1) มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 23.22 ล้านบาทเนื่องจาก
กําไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 31.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 382.14 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหิน
โดยเฉลีย่ ลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
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(1.2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 4.63 ล้านบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 33.31 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 87.80 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่
ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและรายได้อ่นื 25.10 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 33.86
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 57.43 เนื่องจากในไตรมาส 3/2562 บริษัทย่อยได้รบั เงินชดเชยจากการประกันความเสียหาย
ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีกํ า ไรสุ ท ธิใ นงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น 224.87 ล้า นบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 153.28 ล้านบาทและมีกาํ ไรสุทธิหุน้ ละ 0.43 บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหุน้ ละ 0.29 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 40.53 เนื่องจาก
(2.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 126.12 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
56.09 ของกําไรสุทธิรวมเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 37.33 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 42.04 เนื่องจากสามารถ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินได้มากกว่ารายได้จากการขายถ่านหินทีล่ ดลง
(2.2) มีกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากธุ ร กิ จ เอทานอลซึ่ ง คํ า นวณตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ 49.98 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของกําไรสุทธิรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 149.80 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 74.98 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีสว่ นแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื 48.77 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.68 ของกําไรสุทธิรวมลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 40.81 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 45.56 เนื่องจากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทย่อย
ได้รบั เงินชดเชยจากการประกันความเสียหายตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
และค่าเสื่อมสิน้ ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 จํานวน 1,050.19 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 454.10
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 30.19 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 15 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 26.02
(2) บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมีอ ัต รากํ า ไรสุ ท ธิ ( NET PROFIT MARGIN) ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2563
คิดเป็ นร้อยละ 4.66 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 51.01
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 5.08 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 40.45
(4) บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมีอ ัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในช่ ว ง
9 เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 3.40 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 54.64 และมีอตั ราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 19.94 ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 34.06
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งบแสดงฐานะการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม
9,481.68
9,735.48
หนี้สนิ รวม
3,333.21
3,754.83
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
6,148.47
5,980.65
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น
8.56
8.31
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
(253.80)
(421.62)
167.82
0.25

%
(2.61)
(11.23)
2.81
3.01

สิ นทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 9,481.68 ล้านบาทลดลงจาก
วัน สิ้น ปี 2562 จํ า นวน 253.80 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 2.61
เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 602.42 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 14.10 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิม่ ขึน้ 289.28 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.56 (ข) ลูกหนี้
การค้ า และลู ก หนี้ อ่ื น เพิ่ม ขึ้น 47.15 ล้ า นบาทคิ ด เป็ นร้ อ ยละ
6.68 (ค) สิน ค้า คงเหลือ ลดลง 150.24 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ
20.60 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 788.61 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 45.10 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 348.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.38
หนี้ สิน : บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จํานวน 3,333.21 ล้านบาทลดลงจากวันสิน้ ปี
2562 จํานวน 421.62 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.23 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 96.54 ล้านบาทคิด
เป็ นร้อยละ 18.60 (2) เงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั ย่อยลดลง 488.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.68 (3) ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ เพิม่ ขึน้ 39.61 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.95 และ(4) หนี้สนิ อื่น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซือ้ ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองของบริษทั ย่อยและ
สํารองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 123.61 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.08
ส่ ว นของผู้ถื อหุ้น : บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยมีส่ว นของผู้ถือ หุ้น รวม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 จํา นวน 6,148.47
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ ปี 2562 จํานวน 167.82 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.81 ทําให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิม่ ขึ้นจาก
หุน้ ละ 8.31 บาทเป็ นหุน้ ละ 8.56 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.25 บาทคิดเป็ นร้อยละ 3.01 เนื่องจาก (1) กําไรสะสมเพิม่ ขึน้
67.37ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.10 เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิ 224.87 ล้านบาท แต่มกี ารจ่ายเงินปั นผล 157.50 ล้านบาท (2) ผล
แตกต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 62.35 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 115.66 และ(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
เพิม่ ขึน้ 38.10 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.36
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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
งวด 9 เดือนแรก
งวด 9 เดือนแรก
ของ ปี 2563
ของปี 2562

1,796.00
(319.16)
(842.49)
(35.88)
598.47
477.62

1,559.02
(924.06)
(796.66)
24.53
(137.17)
605.36

1,076.09

468.19

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น 1,796
ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 447.46 ล้านบาท (ข) รายการทีไ่ ม่กระทบ
เงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศ
อินโดนีเซีย 636.29 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง 886.21 ล้านบาท (ง) หนี้สนิ จากการดําเนินงานลดลง
82.83 ล้านบาท (จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 10.61 ล้านบาท และ(ฉ) มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 101.74 ล้านบาท
(2) บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิใ ช้ ไ ปในกิจ กรรมลงทุ น ในงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น
319.16 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และ
ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยนํ้ ากากส่าของบริษัทย่อยเพิม่ ขึ้น 231.19 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหิน
ของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ 298.47 ล้านบาท (ค) เงินลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 74.48
ล้านบาท (ง) เงินปั นผลรับ 6.87 ล้านบาทและ (จ) เงินลงทุนระยะสัน้ และรายการอื่นลดลง 278.11 ล้านบาท
(3) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมจัด หาเงิน ในงวด 9 เดือ นแรกของปี 2563 ทัง้ สิ้น
842.49 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย (ก) เงิน กู้ ล ดลง 621.36 ล้ า นบาท (ข) จ่ า ยเงิน ปั น ผล 257.96 ล้ า นบาท และ
(ค) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 36.83 ล้านบาท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อ่ืน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 คิด เป็ น ร้ อ ยละ 7.94
ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้การตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์
การเรียกเก็บหนี้ท่ผี ่านมา โดยไม่มีการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2563 แต่อย่างใด
(2) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็ นร้อยละ 6.11 ของสินทรัพย์รวม
โดยไม่มีสนิ ค้าเสื่อมสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มีการตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 3/2563 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 แต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คิดเป็ นร้อยละ 2.47
ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ายังไม่มเี หตุต้องตัง้ สํารอง
การด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 3/2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 แต่อย่างใด
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพียง 0.54:1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ต่ํา โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE)
ที่เหมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุน
ในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สูงถึง 1.70
เท่า แม้จะมีอตั ราส่ว นสภาพคล่อ งหมุ นเร็ว (QUICK RATIO) เพีย ง 0.98 เท่า แต่ ไ ม่มีปัญ หาสภาพคล่องทางการเงิน
แต่อย่างใด ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 จํานวน 43 วัน เพิม่ ขึน้
จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 5 วัน โดยมีร ะยะเวลาเรีย กเก็บ หนี้ 28 วัน ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 7 วัน และ
มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 37 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 9 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า 22 วัน
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษั ท ย่ อ ยที่ป ระกอบธุ ร กิจ ผลิต และจํ า หน่ า ยเอทานอลเป็ น เชื้อ เพลิง มีภ าระผู ก พัน ตามเงื่อ นไขข้อ กํ า หนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้อ งปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขการดํารงอัต ราส่ว น D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่ เกินกว่า 2.5 เท่า และ
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ ต่ํ า กว่ า 1.10 เท่ า จนกว่ า สัญ ญากู้เ งิน จะสิ้น สุ ด ลง ซึ่ง บริษัท ย่ อ ย
สามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ั ญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผู้ ใ ห้ กู้ กํ า หนดสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ในบริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่ า วไม่ ใ ห้ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 50
ของจํานวนหุ้นทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากู้เงิน ซึ่งบริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
ดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
(3) ธนาคารผู้ให้กู้กํา หนดเงื่อนไขว่า บริษัท ย่ อยจะไม่ ส ามารถจ่ า ยปั น ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง รวมถึง บริษัท ฯ ด้ว ย
หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดํารงสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษัทฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่งทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญา
ทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กเู้ ป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้ มในอนาคต

ธุรกิ จถ่านหิ น : คาดว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 จะดีขน้ึ เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกเริม่ ปรับตัวสูงขึน้
อย่ า งไรก็ต ามยัง ต้ อ งเฝ้ าติด ตามสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรน่ า (“COVID-19”) อย่ า งใกล้ชิด
แม้สถานการณ์ในประเทศจีนจะดีขน้ึ แต่ประเทศอินเดียซึง่ มีลูกค้าหลักยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยจะต้องบริหารงานและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ให้ต่ําทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้เพื่อให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : มีแนวโน้มว่าในปี 2563 ราคากากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลและเป็ นวัตถุดบิ หลัก
ทีใ่ ช้ในการผลิตเอทานอลของบริษทั ฯ จะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตามผลผลิตอ้อยทีล่ ดลงเนื่องจากภัยแล้ง ทัง้ นี้บริษทั ย่อยได้ปรับ
กลยุทธ์โดยจัดซือ้ วัตถุดบิ อื่นมาใช้ทดแทนกากนํ้าตาล กอปรกับโรงงานระบบระเหยนํ้ากากส่าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH) ทีอ่ ยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักร
(COMMISSIONING) ซึ่งเป็ นโครงการจัดการนํ้ า เสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีป ระสิทธิภ าพประสิทธิผ ลและ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นสามารถลดการใช้น้ําได้มากกว่าร้อยละ 90 จากการนํานํ้าควบแน่นทีไ่ ด้จากกระบวนการ
ระเหยนํ้ากากส่ากลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลและมีพลังงานไฟฟ้ าส่วนเกินทีผ่ ลิตจากโครงการนี้ นําไปใช้ในโรงงาน
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ผลิตเอทานอลทําให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ า รวมทัง้ ยัง ได้ผลิตภัณฑ์พ ลอยได้เป็ น โพแทสเซียมฮิวเมท
(POTASSIUM HUMATE) ปี ละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึง่ สามารถจําหน่ ายและทําให้มรี ายได้และกําไรเพิม่ ขึน้ โดย
คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์ในการจําหน่ายโพแทสเซียมฮิวเมทประมาณไตรมาสที่ 4/2563 ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการ
รัก ษาคุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์แ ละการบริห ารต้ น ทุ น การผลิต เอทานอลอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ล เพื่อ ให้บ ริษัท ฯ
มีผ ลการดํา เนิ น งานที่ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี 2563 และสามารถจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ผู้ถือ หุ้น ได้ต ามนโยบายที่กํา หนดไว้
อย่างสมํ่าเสมอ
ธุร กิ จ ในภาพรวม : เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่ า (“COVID-19”) ส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสําคัญและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 อย่างไรก็ตาม
คาดว่ า ผลการดํา เนิ น งานในภาพรวมสํา หรับธุ ร กิจ ถ่ านหิน ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจ หลัก และธุร กิจ เอทานอลเพื่อ ใช้เ ป็ นเชื้อ เพลิง
ซึง่ เป็ นธุรกิจรองยังสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นได้ตามนโยบาย
ทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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