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Listed share (M.)

453.23

412.03

1,933.79

1,812.93

1,648.12

0.25

0.25

0.25

1,972.46

1,559.12

3,081.98

1.02

0.81

1.59

0.08

0.07

0.07

Price (B./share)

Company Background

EPS (B.)

บริษัทฯ ประกอบกิจการจัดจําหน่ายเชือเพลิงถ่านหินบิทูมินัส ซึงเปนถ่านหินสะอาดคุณภาพสูง โดยนําเข้ามาจาก
ประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย เพื อจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และประกอบธุรกิจให้บริการแบบ Business to
Business ครบวงจร ซึงประกอบด้วย บริการท่าเรือ บริการคลังสินค้าและการคัดแยกถ่านหิน ซึงตังอยู่ที จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริการการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุก และบริการขนส่งทางนําโดยเรือลําเลียง
กลุ่มลูกค้าเปาหมายในประเทศของบริษัทฯ จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟา อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม อุตสาหกรรมสิงทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ เปนต้น
กลุ่มลูกค้าเปาหมายต่างประเทศของบริษัทฯ มีตังแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประเทศกําลังพั ฒนาที
มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพู ชา จีน และตลาดต่างประเทศอืนๆ ซึงลูกค้าส่วนใหญ่เปนโรง
ไฟฟา และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เปนต้น

Key Development of Company
2018 ลงทุนพั ฒนา พื นทีคลังสินค้าทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ มเติมจํานวน 40 ไร่ และลงทุนเรือลําเลียง เพิ ม
เติมจํานวน 16 ลํา
2017 จัดตังคลังสินค้าทีประเทศเวียดนาม และลงทุนเรือลําเลียงเพื อให้บริการขนส่งทางนํา จํานวน 8 ลํา
2011 จัดตังคลังสินค้า และท่าเรือ ทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2010 First shipment to China
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P/E
AGE (x)

P/BV

Div.Yield

11.23

1.21

0.17

RESOURC - mai (x)

342.20

1.40

0.98

RESOURC - SET (x)

16.76

1.72

3.37

mai (x)

43.01

1.79

2.73

SET (x)

18.53

1.87

2.98

Shareholder Structure

46.3%

Revenue Structure

2017

453.23

Par (B.)
Market Cap (MB.)

2018

(15/03/2019)

53.7%

(Unit : MB)

รอบบัญชี : 31 มี.ค.

3M/2019
รายได้จากการขายถ่านหินในประเทศ
รายได้จากการขายถ่านหินในต่างประเทศ
Logistic Services
รายได้รวม

%

3M/2018

%

2018

%

2017

%

1,508.00

91.40

1,358.00

85.30

6,827.00

86.40

5,162.00

87.00

32.00

1.90

151.00

9.50

656.00

8.30

623.00

10.50

109.00

6.70

83.00

5.20

418.00

5.30

147.00

2.50

1,650.00

100.00

1,592.00

100.00

7,901.00

100.00

5,932.00

100.00

กลุ่มควรสถาพร (53.7%)

ผู้ถือหุ้นรายอืนๆ (46.3%)

Financial Ratios
3M/2019

3M/2018

2018

2017

ROE (%)

11.42

9.85

8.60

8.50

ROA (%)

6.14

5.44

4.73

4.76

D/E (x)

1.90

1.97

2.20

1.95

14.06

10.87

9.09

10.27

EBIT Margin (%)

6.69

3.06

2.71

3.31

NP Margin (%)

4.87

2.00

1.60

2.03

GP Margin (%)

Business Plan
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) เปนผู้บริการเชือเพลิงถ่านหินครบวงจร โดยมีการทําตลาดทังในและ
ต่างประเทศ ด้วยผู้บริหารทีมีความเชียวชาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวและมีการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมันคงโดยเฉพาะในช่วงทีราคาพลังงานมีความผันผวนสูง
บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายลดต้นทุนตลอด Supply Chain ทังจาก คลังสินค้า การขนส่ง และเพิ มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ในส่วนของรายได้ เน้นการขยายตลาดกลุ่มในประเทศ และการขยายตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยบริษัทฯ ได้จัดตังบริษัทในประเทศเวียดนาม เพื อขยายตลาดในเวียดนามเพิ มขึน รวมทังหารายได้เพิ มเติมจาก
ทรัพย์สินทีมีอยู่ โดยการให้บริการจากท่าเรือและคลังสินค้า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื อการเติบโตอย่างยังยืน ซึงบริษัทฯ มีความมันใจว่านโยบายทีดําเนินอยู่จะช่วย
เพิ มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างมันคง
บริษัทฯ มีแผนทีจะยกระดับจากการทีเปนบริษัท Trading ซือมาขายไป ไปเปนผู้ให้บริการท่าเรือ คลังสินค้า และ
ขนส่งครบวงจร ทีมีรายได้ทีมันคงและแน่นอนไม่ขึนอยู่กับภาวะตลาด โดยตังเปาเปนผู้นําเข้าและขนส่งถ่านหินถึงมือ
ลูกค้าอย่างตรงเวลา ได้คุณภาพและต้นทุนทีแข่งขันได้

Capital Structure

Current Liabilities

3M/2019

3M/2018

2018

2,648.43

2,704.74

2,917.16

2,623.69

449.71

147.94

474.22

139.63

1,626.65

1,450.66

1,542.08

1,416.22

Non-Current
Liabilities
Shareholders' Equity

(Unit : MB)

2017

Company Structure

Investment Highlight
บริษัทฯ มีฐานการเงินทีแข็งแกร่ง มีชือเสียงในธุรกิจถ่านหินทีดีรักษาสัญญา ไม่เคยผิดนัดในการส่งมอบถ่านหิน มี
การกํากับกิจการทีดี และดูแลสิงแวดล้อมอย่างสมําเสมอ โดยทีผ่านมาบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนิน
นโยบายคุณภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการในป 2561 ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 7,900.8 ล้านบาท เพิ มขึนร้อยละ
33 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปก่อน และยอดขายถ่านหินทีระดับ 3.4 ล้านตัน ขณะทีธุรกิจการให้บริการโลจิสติ
กส์ และคลังสินค้า มีรายได้ 418 ล้านบาท เพิ มขึนร้อยละ 185 มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวม เติบโตขึนจากปที
ผ่านมาทีมีรายได้ ร้อยละ 2.5 ของรายได้รวม บริษัทฯตังเปาการเติบโต ของรายได้รวมในป 2562 ที 9,000 ล้าน
บาท และปริมาณการขายถ่านหินที 4 ล้านตัน ตังเปาการเติบโตของ ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ทีร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม บริษัทฯ มีความมุ่งมันเปนอย่างมากในการเพิ มประสิทธิภาพการทํางาน การลงทุนอย่างต่อเนืองเพื อ
ปรับปรุงท่าเรือและคลังสินค้า รวมทังการลงทุนในธุรกิจเรือลําเลียง พร้อมมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบด้าน ส่งผลให้ใน
ระยะยาวบริษัทฯ จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด Supply Chain อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และ
ตรงต่อเวลา ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทํากําไรและการดําเนินกิจการอย่างยังยืน

Company Image

Risk Factor
ความเสียงจากข้อร้องเรียนเรืองสิงแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนทีอยู่อาศัยในบริเวณรอบพื นทีคลังสินค้าและ
โรงคัดแยกทัง 3 แห่งจึงได้จัดตัง หน่วยมวลชนสัมพั นธ์ด้านชุมชนและสิงแวดล้อม เพื อทําหน้าทีต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงหน้าทีเกียวกับการรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน และการแก้ไขปญหาเกียวกับด้านสิงแวดล้อมทีอาจส่งผลก
ระทบต่อพื นทีชุมชนทีอาศัยอยู่ในบริเวณนันอย่างทันท่วงที รวมทังการปรับปรุง คลังสินค้าและท่าเรืออย่าง
สมําเสมอ เพื อให้เปนไปตามมาตรฐานและเปนมิตรต่อสิงแวดล้อม
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เนืองจากบริษัทฯ สังซือถ่านหินจากผู้จัดจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเปนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทําให้มี
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เทียบกับค่าเงินบาท สําหรับกรณีการสังซือถ่านหินเพื อ
นําเข้ามาจําหน่ายให้ลูกค้าในประเทศซึงขายเปนสกุลเงินบาท บริษัทจะบริหารความเสียงด้วยวิธีการทําสัญญาซือเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ล่วงหน้า (Forward Contract) โดยสัดส่วนการซือเงินดอลลาร์ สรอ. จะปรับเปลียนไปตามการ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางอัตราแลกเปลียนในช่วงเวลานันๆ ในกรณีของการสังซือถ่านหินเพื อส่งออก
ไปจําหน่ายลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จะบริหารความเสียงด้วยวิธี Natural Hedge
ความเสียงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน
เนืองจากราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการเปลียนแปลงตามกลไกตลาด สะท้อนปจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจ อุปสงค์
และอุปทาน ในช่วงเวลานันๆ ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาถ่านหินในประเทศ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยเฉพาะในช่วงทีราคาถ่านหินโลกมีความผันผวน
ความผันผวนของราคาถ่านหินจึงถือเปนความเสียงทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กําหนด
แนวทางปองกันโดยการทําสัญญาซือถ่านหินล่วงหน้าไว้บางส่วนเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือน กับผู้
จัดจําหน่ายและผู้ผลิต โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก เพื อให้มีปริมาณสินค้าเพี ยงพอสําหรับจําหน่ายในต้นทุนที
สอดคล้องกับราคาทีเสนอขายให้กับลูกค้า ทังนี บริษัทฯ จะพิ จารณาการทําสัญญาซือถ่านหินล่วงหน้า โดยอาศัย
การติดตามและการประเมินทิศทางและแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงแผนการจัดจําหน่ายให้
กับลูกค้าในประเทศและปริมาณสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าทีมีอยู่ เพื อลดความเสียงจากความผันผวนของราคา
ถ่านหินในตลาดโลก ซึงเปนอีกนโยบายของบริษัทฯ ทีมีความยืดหยุ่น เพื อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความ
ผันผวนของราคาถ่านหินโลกในปจจุบัน

Awards
เดือนสิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินิล จํากัด (บริษัท
ย่อย) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2018 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีส่วน
ร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility)
เดือนสิงหาคม 2561 บริษัท เอจีอี เทอร์มินิล จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล Green Industry 4 ประจําป
Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูล2561
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มีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
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4 วัฒดสินธรรมสี
เขีย้ลวงทุน(Green
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใCulture)
ดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
เดือนตุลาคม 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนทีเริมมีการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยังยืนได้โดดเด่น” หรือ Rising Star Sustainability Awards 2018 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนตุลาคม 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชือหุ้นยังยืน หรือ
Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึงมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนทีมีการดําเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social
and Governance : ESG)

