คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงิ นรวมประจําปี 2563)

ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม

เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 (“COVID-19”) ทํ า ให้ค วามต้ อ งการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงลดลง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2563 ทัง้ สิ้น 9,569.14 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อ น
228.48 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.45 และมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, เอทานอลและรายได้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 74.26,
25.14 และ 0.60 ตามลําดับ

บริษัทฯ และบริษัทย่ อยมีกําไรสุทธิใ นปี 2563 ทัง้ สิ้น 292.62 ล้านบาทหรือหุ้น ละ 0.56 บาทลดลงจากปี ก่ อน
127.96 ล้านบาทหรือลดลงหุ้นละ 0.24 บาทคิดเป็ นร้อยละ 30.42 และมีสดั ส่ว นกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและอื่น ๆ,
เอทานอลและส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรจากบริษั ท ร่ ว มคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.02, 12.23 และ 2.75 ตามลํ า ดั บ โดยมี อ ั ต รา
กําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 4.30 อัตรากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 15.11 และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 6.67

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ด ี มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
(CURRENT RATIO) สูงถึง 1.74 เท่า และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) 1.07 เท่า โดยมีสดั ส่วน
หนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 34.86 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 53.51 เท่านัน้

ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จถ่านหิ นซึ่งเป็ นธุรกิ จหลัก : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2563
ทัง้ สิน้ 7,105.88 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 386.07 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.75 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนร้อยละ 11.27 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 4.99 โดยมีกาํ ไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ 248.78 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี กอ่ น 97.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 64.23
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิ งซึ่งเป็ นธุรกิ จรอง : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จาก
ธุรกิจเอทานอลในปี 2563 ทัง้ สิ้น 2,405.99 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 128.01 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.05 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.80 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 6.42
โดยมีกําไรสุทธิซ่งึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ 35.79 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 226.16 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 86.34

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้
รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื
รวมทัง้ สิ้น

ปี 2563
ล้านบาท
7,105.88
2,405.99
57.27
9,569.14

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)

ปี 2562
%
74.26
25.14
0.60
100.00

ล้านบาท
6,719.81
2,534.00
86.85
9,340.66

%
71.94
27.13
0.93
100.00

ล้านบาท
386.07
(128.01)
(29.58)
228.48

%
5.75
(5.05)
(34.06)
2.45

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2563 ทัง้ สิ้น 9,569.14 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 228.48 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 2.45 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก 7,105.88 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 386.07 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 5.75 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 11.27 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจาก
ปี กอ่ นร้อยละ 4.99
(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรอง 2,405.99 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 128.01 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 5.05 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.80 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนร้อยละ 6.42
(3) มีรายได้อ่นื 57.27 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 29.58 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 34.06 เนื่องจากในปี 2562
บริษทั ย่อยได้รบั เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากอุทกภัยจํานวน 40 ล้านบาท
ปี 2563
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
ปี 2562
ค่าใช้จ่าย
%
%
%
ล้านบาท

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย

ล้านบาท

ยอดขาย

4,433.71
2,218.43
4.52
170.54

62.39
31.22
0.06
2.40

4,163.84
2,135.67
16.70
176.85

61.96
31.78
0.25
2.63

269.87
82.76
(12.18)
(6.31)

6.48
3.88
(72.93)
(3.57)

2,206.71
85.64
40.01
6.07

91.72
3.56
1.66
0.25

1,924.47
86.22
36.79
16.12

75.95
3.40
1.45
0.64

282.24
(0.58)
3.22
(10.05)

14.67
(0.67)
8.75
(62.34)
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ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จา่ ยธุรกิจถ่านหินในปี 2563 รวมทังสิ
้ น้ 6,827.20 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 334.14
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.15 เนื่องจาก
(1) ต้น ทุน ขายถ่ า นหิน เพิม่ ขึ้น จากปี ก่ อ น 269.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อ ยละ 6.48 เนื่อ งจากปริมาณการขาย
ถ่านหินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.27
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 82.76 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.88 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขาย
ถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(3) ค่าใช้จา่ ยการเงินลดลงจากปี ก่อน 12.18 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 72.93 เนื่องจากดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(4) ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงจากปี ก่อน 6.31 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.57 เนื่องจากภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
สําหรับเงินปั นผลทีร่ บั จากบริษทั ย่อยลดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล

บริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยธุรกิจเอทานอลในปี 2563 รวมทัง้ สิน้ 2,338.43 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 274.83 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.32 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 282.24 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.67 เนื่องจากราคากากนํ้ าตาล
ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.77
(2) ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารลดลงจากปี กอ่ น 0.58 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.67
(3) ค่าใช้จา่ ยการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3.22 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.75 เนื่องจากดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(4) ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลลดลงจากปี ก่อน 10.05 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 62.34 เนื่องจากกําไรลดลง
ธุรกิ จถ่านหิ น
ธุรกิ จเอทานอล
รวมทัง้ สิ้ น
กําไรขัน้ ต้น
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2563
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

7,105.88
4,433.71
2,672.17

100.00
62.39
37.61

2,405.99
2,206.71
199.28

100.00
91.72
8.28

9,511.87
6,640.42
2,871.45

100.00
69.81
30.19

6,719.81
4,163.84
2,555.97

100.00
61.96
38.04

2,534.00
1,924.47
609.53

100.00
75.95
24.05

9,253.81
6,088.31
3,165.50

100.00
65.79
34.21

ปี 2562
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

กําไรขัน้ ต้น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในปี 2563 รวมทัง้ สิ้น 2,871.45 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 30.19 ของรายได้
จากการขายลดลงจากปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรขันต้
้ น 3,165.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 34.21 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1) มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้น จากธุ ร กิจ ถ่ า นหิน ร้อ ยละ 37.61 ของรายได้จากการขายลดลงเล็ก น้ อ ยจากปี ก่ อ น
ทีม่ อี ตั รากําไรขันต้
้ นร้อยละ 38.04 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 4.99
(2) มีอ ตั รากํา ไรขัน้ ต้น จากธุ ร กิจเอทานอลร้อ ยละ 8.28 ของรายได้จากการขายลดลงจากปี ก่ อ นที่มอี ัตรา
กํา ไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 24.05 ของรายได้จากการขาย เนื่ องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพีย งร้อยละ 6.42
แต่ตน้ ทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 28.51 เนื่องจากราคากากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิต
เอทานอลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
3

กําไรสุทธิ
กําไรจากธุรกิจถ่านหินและเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดแท่ง
กําไรจากธุรกิจเอทานอล
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น

ปี 2563
ล้านบาท

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

ปี 2562
%

ล้านบาท

248.78 85.02
35.79 12.23
8.05
2.75
292.62 100.00
0.56

%

ล้านบาท

151.48
36.02
97.30
261.95
62.28 (226.16)
7.15
1.70
0.90
420.58 100.00 (127.96)
0.80
(0.24)

%

64.23
(86.34)
12.59
(30.42)
(30.42)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิในปี 2563 รวมทัง้ สิ้น 292.62 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 127.96 ล้านบาทและ
มีกาํ ไรสุทธิหนุ้ ละ 0.56 บาทลดลงจากปี ก่อนหุน้ ละ 0.24 บาทคิดเป็ นร้อยละ 30.42 เนื่องจาก
(1) มีกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากธุ ร กิ จ ถ่ า นหิน และเชื้อ เพลิ ง ชีว มวลอัด แท่ ง ซึ่ ง คํ า นวณตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของ
บริษทั ฯ 248.78 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 97.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 64.23 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 11.27
(2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 35.79 ล้านบาทลดลงจาก
ปี กอ่ น 226.16 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 86.34 เนื่องจากราคากากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัว
เพิม่ ขึน้ กอปรกับปี 2562 ได้รบั เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจากอุทกภัยจํานวน 40 ล้านบาท
(3) มีสว่ นแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 8.05 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี ก่อน 0.90 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.59

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเ งินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
และค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2563 จํานวน 1,445.95 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 314.19 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.85 โดยมี
EBITDA MARGIN ร้อยละ 15.11 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 19.67
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ลดลงจาก
ปี กอ่ นร้อยละ 49.13
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (RETURN ON EQUITY) ในปี 2563 คิดเป็ น
ร้อยละ 6.67 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 30.75
(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ ัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพ ย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2563
คิดเป็ นร้อยละ 4.33 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 46.92 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED
ASSETS) ในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 28.04 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 19.71
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

หน่ วย : ล้านบาท
รายละเอียด

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
9,257.16
3,226.86
6,030.30

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น
8.39
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
9,735.48
3,754.83
5,980.65

8.31

ล้านบาท

%

(478.32)
(527.97)
49.65

(4.91)
(14.06)
0.83

0.08

0.96
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สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี 2563 จํานวน 9,257.16 ล้านบาทลดลงจากวันสิน้ ปี 2562
จํา นวน 478.32 ล้า นบาทคิด เป็ นร้อ ยละ 4.91 เนื่ อ งจาก (1) สิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนลดลง 550.62 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.89 ซึ่งประกอบด้วย
(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 294.57 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 27.04 (ข) ลูกหนี้ก ารค้าและลูกหนี้อ่ืน เพิ่มขึ้น 229.68 ล้า นบาท
คิดเป็ น ร้อ ยละ 32.53 (ค) สิน ค้า คงเหลือ ลดลง 427.03 ล้า นบาทคิด เป็ น
ร้อยละ 58.55 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้ า ฯลฯ ลดลง 647.84 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 37.05 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 72.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.32
หนี้ สิน : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันสิน้ ปี 2563 จํานวน 3,226.86 ล้านบาทลดลงจากวันสิน้ ปี 2562 จํานวน
527.97 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 14.06 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 37.91 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 7.30
(2) เงิน กู้ร ะยะสัน้ และระยะยาวของบริษัทย่ อ ยลดลง 699.44 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 29.63 (3) ค่ า ใช้จ่า ยค้า งจ่า ย
ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า เปิ ด หน้ า ดิน และค่า ขนส่ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 84.95 ล้า นบาทคิด เป็ นร้อ ยละ 23.48 และ(4) หนี้ ส ิน อื่น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินรวมทัง้ สํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองของบริษทั ย่อย
และสํารองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 124.43 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันสิน้ ปี 2563 จํานวน 6,030.30 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
จากวันสิ้นปี 2562 จํานวน 49.65 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.83 ทําให้มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเ พิม่ ขึน้ จากหุน้ ละ 8.31 บาท
เป็ นหุน้ ละ 8.39 บาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.08 บาทคิดเป็ นร้อยละ 0.96 เนื่องจาก (1) กําไรสะสมเพิม่ ขึน้ 51.92 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 1.62 เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิในปี 2563 จํานวน 292.62 ล้านบาท แต่มกี ารจ่ายเงินปั นผล 236.25 ล้านบาทและ
มีรายการเบ็ดเตล็ด 4.45 ล้านบาท (2) ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 11.09 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.57
และ(3) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 8.82 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.55

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
ปี 2563
2,217.74
(686.33)
(1,173.64)
(2.69)
355.08
477.62

ปี 2562
1,122.32
(935.18)
(346.95)
32.07
(127.74)
605.36

832.70

477.62

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2563 ทัง้ สิน้ 2,217.74 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบีย้ จ่าย 588.18 ล้านบาท (ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึ่งส่วนใหญ่ เ ป็ นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่ านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 930.38
ล้ า นบาท (ค) สิน ทรัพ ย์ จ ากการดํ า เนิ น งานลดลง 846.26 ล้ า นบาท (ง) หนี้ ส ิน จากการดํ า เนิ น งานลดลง 8.47
ล้านบาท (จ) ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 13.90 ล้านบาท และ(ฉ) มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 152.51 ล้านบาท
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(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 ทัง้ สิน้ 686.33 ล้านบาท ประกอบด้วย
(ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของบริษัทย่อยเพิม่ ขึ้น 255.49 ล้านบาท
(ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเ ซียเพิ่มขึ้น 388.13 ล้านบาท (ค) เงินลงทุน
ซื้อหุน้ สามัญในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 74.71 ล้านบาท (ง) เงินปั นผลรับ 6.87 ล้านบาทและ (จ) เงินลงทุนระยะสัน้ และรายการ
อืน่ ลดลง 25.13 ล้านบาท
(3) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีเ งิน สดสุ ท ธิใ ช้ไ ปในกิจ กรรมจัด หาเงิน ในปี 2563 ทัง้ สิ้น 1,173.64 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 829.63 ล้านบาท (ข) จ่ายเงินปั นผล 336.71 ล้านบาท และ(ค) ส่วนของผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อย
ลดลง 7.30 ล้านบาท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันสิน้ ปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 10.11 ของสินทรัพย์รวม
ทัง้ นี้การตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึน้ อยู่กบั การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้
ทีผ่ า่ นมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 3.27 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มสี นิ ค้า
เสือ่ มสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มกี ารตัง้ สํารองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2563 แต่อย่างใด
(3) บริษั ท ฯ มีค่ า ความนิ ย มที่เ กิด ขึ้น จากการลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ย ณ วัน สิ้น ปี 2563 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.54
ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ายังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารอง
การด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2563 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)
ณ วันสิน้ ปี 2563 เพียง 0.54:1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนทีต่ ่าํ โดยมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม และ
มีก ระแสเงิน สดจากการดํ า เนิ น งาน (CASH GENERATION) และวงเงิน สิน เชื่อ ที่จ ะใช้ใ นโครงการลงทุน ในอนาคต
ได้อย่างเพียงพอ
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ วันสิน้ ปี 2563 สูงถึง 1.74 เท่า แม้จะ
มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เพียง 1.07 เท่า แต่ไม่มปี ั ญหาสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด ทัง้ นี้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชือ่ สําหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตอย่างเพียงพอ
(3) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2563 จํานวน 35 วันลดลงจากปี ก่อน 3 วัน
โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 30 วัน ลดลงจากปี ก่อน 4 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 28 วัน ลดลงจากปี ก่อน 4 วัน
แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า 23 วัน ลดลงจากปี ก่อน 5 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษัท ย่ อ ยที่ป ระกอบธุ ร กิจ ผลิต และจํ า หน่ า ยเอทานอลเป็ นเชื้อ เพลิง มีภ าระผู ก พัน ตามเงื่อ นไขข้อ กํ า หนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้อ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่ว น D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เ กินกว่า 2.5 เท่า และ
DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ ต่ํา กว่ า 1.10 เท่า จนกว่ า สัญ ญากู้เ งิน จะสิ้น สุด ลง ซึ่ง บริษัท ย่ อ ย
สามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ั ญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผู้ ใ ห้กู้ 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
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากู้เงิน ซึ่งบริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
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(3) ธนาคารผู้ใ ห้กู้กํา หนดเงื่อนไขว่ า บริษัทย่อ ยจะไม่สามารถจ่า ยปั น ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง รวมถึงบริษัทฯ ด้ว ย
หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญากู้เงินเช่น การดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดํารงสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่งทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญา
ทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กเู้ ป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้ มในอนาคต

ธุรกิ จถ่านหิ น : คาดว่าผลการดําเนินงานในปี 2564 จะดีขน้ึ เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกเริม่ ปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้ าติดตามสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชดิ แม้สถานการณ์ ในประเทศจีน
จะดีขน้ึ แต่ป ระเทศอินเดีย ซึ่งเป็ น ลูกค้าหลักยังมีก ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่า งต่อ เนื่ อง ทัง้ นี้ บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยจะต้องบริหารงานและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ําทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะทําได้เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : มีแนวโน้มว่าในปี 2564 ราคากากนํ้ าตาลซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลและเป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในการผลิตเอทานอลจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตามผลผลิตอ้อยทีค่ าดว่าจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ ภยั แล้ง ทัง้ นี้บริษัทย่อย
ได้ปรับกลยุทธ์โดยจัดซื้อวัตถุดิบอื่นมาใช้ทดแทนกากนํ้ าตาล คาดว่าราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกในปี 2564 จะปรับตัว
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลีค่ ลายลงและคาดว่าเศรษฐกิจจะเริม่ ฟื้ นตัวดีขน้ึ
ทําให้ราคาขายเอทานอลในปี 2564 มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ เช่นเดียวกัน
ธุรกิ จในภาพรวม : คาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ ประเทศไทย
อย่ า งมีนั ย สํา คัญ และส่ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยในปี 2564 อย่ า งไรก็ต ามคาดว่ า
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องและจ่ายเงินปั นผล
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างต่อเนื่องและสมํา่ เสมอ
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