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1.

ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่ม สิน ค้าโภคภัณฑ์ด า้ นพลังงาน (Energy Commodities)

ราคาตลาดของถ่านหินเริมปรับตัวเพิมขึนอย่างต่อเนืองตังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 จากรูปแสดงด้านล่าง ทีแสดงให้
เห็นถึงดัชนีราคาตลาดถ่านหินในช่วงทีผ่านมา
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2559 – 26 กรกฎาคม 2562

*

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2559 – 29 กรกฎาคม 2562

**

* ดัชนีราคา ณ วันที 26 กรกฎาคม 2562
**ดัชนีราคา ณ วันที 29 กรกฎาคม 2562
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2.

สรุ ป ความเห็น ของฝ่ ายบริห าร

งบการเงินในไตรมาส 2/2562 รายงานกําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสือมราคา (EBITDA) จํานวน 168 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 105 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้า 47
ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA จากธุรกิจก๊าซ 16 ล้านเหรียญสหรัฐ ทังนี EBITDA รวมได้ลดลงร้อยละ 27 จากไตร
มาสก่อนหน้าจาก EBITDA ทีลดลงจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 32 จากไตรมาสก่อนหน้าเนื องจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกทีอ่อนตัวลงและจากการทีไตรมาสก่อนหน้ามีการบันทึกกําไรจากการขายเหมืองแห่งหนึงจํานวน 42 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
กําไรสุทธิก่อนอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสนี
ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่าขึนอย่างรวดเร็วเทียบกับ ดอลล่าร์สหรัฐ ยังผลให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบ
การเงินจํานวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนันกําไรสุทธิจึงคิดเป็ น 2.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเมือเทียบกับกําไรสุทธิ
จํานวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียรายงานปริมาณขายถ่านหินในระดับทีดีจาํ นวน 6.5 ล้านตัน ปรับสูงขึนร้อย
ละ 11 จากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีราคาขายถ่านหินเฉลียปรับลดลงร้อยละ 8 เป็ น 66.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน
สะท้อ นถึ งสภาวะตลาดที อ่อ นตัว ลงหลังผ่านพ้น ฤดูห นาว ต้น ทุน ขายอยู่ในระดับ ค่อ นข้า งคงที จากการดํา เนิ น
มาตรการปรับลดต้นทุนหน้าดินด้วยการลดอัตราการขุดหน้าดินเป็ น 11.5 เท่าจากระดับ 13 เท่าในไตรมาสก่อนหน้า
ในขณะทีราคาดีเซลปรับเพิมขึนร้อยละ 7 ผลจากราคาขายเฉลียทีลดลงดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้อตั รากําไรขันต้น
ปรับลดลงเป็ นร้อยละ 29 เทียบกับร้อยละ 35 ในไตรมาสก่อนหน้า
ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ในออสเตรเลี ย ในไตรมาสนี ยัง อยู่ในช่ ว งของการพัฒ นาปรับ ปรุ ง พื นที การทํา เหมื อ งใต้ดิ น เพื อ
เตรียมพร้อมรองรับแผนการผลิตทีจะเพิมขึนในช่วงครึงปี หลัง ปริมาณขายถ่านหินไตรมาสนีคิดเป็ น 2.9 ล้านตัน
เพิมขึนร้อยละ 42 จากไตรมาสก่อนหน้า ราคาขายถ่านหินเฉลียทรงตัวในระดับสูงที 99 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
ในขณะทีต้นทุนขายลดลงร้อยละ 4 เป็ น 88.5 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน อัตรากําไรขันต้นจึงปรับเพิมขึนเป็ นร้อยละ
11 เทียบกับร้อยละ 8 ในไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิมขึนร้อยละ 25
จากไตรมาสก่อนหน้าจากการผลิตทีดีท่ามกลางสภาวะราคาถ่านหินในประเทศทียังคงอยูใ่ นระดับสูง
ธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานกําไร
สุทธิจาํ นวน 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี โรงไฟฟ้า BLCP รายงานประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าทีดีดว้ ยอัตรา
การจ่ายไฟฟ้าทีสูงต่อเนือง ส่งผลให้รายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าหงสารายงานส่วน
แบ่งกําไรจํานวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการเดินเครืองจักรทีดีเช่นกันด้วยอัตราการจ่ายไฟฟ้า
ทีสูงถึงร้อยละ 102 และด้วยอัตราค่าไฟฟ้าทีสูงในช่วงฤดูรอ้ น
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3.

การวิเ คราะห์ผ ลการดําเนิน งานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบสําหรับไตรมาสที 2 สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 และ 2561 สรุปได้ดงั นี
งบกําไรขาดทุน รวมสําหรับ ไตรมาสที 2 สินสุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2562 และ 2561
สรุปผลการดํา เนิน งาน
(หน่ว ย : ล้านเหร ยี ญสหรัฐ)

รายได้จ ากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กํา ไรขันต้น
ค่าใช้จ ่ายในการขาย
ค่าใช้จ ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายได้(ค่าใช้จ ่าย)อืน
ต้นทุนทางการเงิน
กํา ไรก่อ นภาษีเ งิน ได้
ภาษีเงินได้
กํา ไรสุท ธิสาํ หรับงวด
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
เปลียนแปลง
ปี 2562
ปี 2561
จํานวนเงิน
%
731
813
(82)
-10%
(569)
(521)
(48)
-9%
162
292
(130)
-45%
(41)
(53)
12
23%
(56)
(53)
(3)
-5%
(63)
(64)
1
1%
77
93
(16)
-18%
(13)
40
(53)
133%
(47)
(45)
(2)
-4%
19
210
(191)
-91%
1
(59)
60
102%
20
151
(131)
87%
3
17
0.001

124
27
0.024

(121)
(10)
(0.023)

98%
-37%
96%

ผลการดําเนินงานของ กลุม่ บริษัทบ้านปู ในไตรมาสที 2 มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน จํานวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากราคาขายถ่านหินทีลดลง ซึงเป็ นไปตามราคาตลาดของ
และต้น ทุน ขาย
ถ่3.1
านหิรายได้
น ตลอดจนผลกระทบจากอั
ตราแลกเปลียน ซึงเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐ เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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(หน่ว ย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

ไตรมาส 2
ปี 2562

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจก๊าซ
ธุรกิจไฟฟ้าและไอนํา
อืนๆ

645
25
41
20

รวมรายได้

731

รายได้ จากการขาย

รายได้
ไตรมาส 2 เพิม(ลด)
%
ปี 2561
706
-9%
35
-29%
42
-2%
30
-33%
813

-10%

497
17
34
21

ต้น ทุน ขาย
ไตรมาส 2
ปี 2561
444
19
36
22

569

521

ไตรมาส 2
ปี 2562

เพิม(ลด)
%
12%
-11%
-6%
-5%
9%

รายได้จ ากการขายรวมจํานวน 731 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ (เที ย บเท่า 23,088 ล้า นบาท)
ลดลงจํานวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รายได้จากธุรกิจถ่าน
หิ น ลดลง 63 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากธุรกิ จไฟฟ้ าและไอนําลดลง 1 ล้านเหรีย ญ
สหรัฐ และรายได้จากธุรกิจก๊าซลดลง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จํานวน 645 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 88 ของรายได้จากการขายรวม โดยแยกเป็ นแหล่งผลิตดังนี
 แหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 434 ล้านเหรียญสหรัฐ
 แหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 196 ล้านเหรียญสหรัฐ
 แหล่งผลิตอืนๆ จํานวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. รายได้จากธุรกิจก๊าซจากแหล่งผลิตในประเทศอเมริกา จํานวน 25 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้รวม
3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอนําจํานวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ
6 ของรายได้ร วม เป็ นรายได้จ ากโรงไฟฟ้ า พลัง ความร้อ นร่ว มและพลัง งาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. รายได้อืนๆ จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้รวม
ลดลงจํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากธุรกิจซือขายนํามัน
ของบริษัทย่อยแห่งหนึงในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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1. ธุร กิจ ถ่านหิน
รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จํานวน 645 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 63 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 9 เป็ นผลสุทธิจาก
การเพิมขึนของปริมาณการขายและการลดลงของราคาขายเฉลียของถ่านหิน โดยมีรายละเอียดดังนี
เหมือ งในสาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2562
ปี 2561
6.52
5.34

เพิม(ลด)
%
22%

ปริมาณการขายถ่านหิน

ล้านตัน

ราคาขายเฉลียต่อตัน

เหรียญสหรัฐต่อตัน

66.67

78.10

-15%

ต้นทุนขายเฉลียต่อตัน

เหรียญสหรัฐต่อตัน

47.25

49.79

-5%

ธุรกิจถ่านหินของเหมือง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 ปริม าณขาย
สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2562 จํานวน 6.52 ล้านตัน เพิมขึน 1.18 ล้านตัน หรือคิด
เป็ นร้อยละ 22 เนืองจากเพิมกําลังการผลิต โดยการเพิมจํานวนเครืองจักรมากขึน
ตลอดจนสภาพอากาศในปี นีปริม าณฝนตกน้อยกว่าเมือเที ยบกับปี ก่อน ทําให้
เอืออํานวยต่อการขุดขนถ่านหิน
 ราคาขายเฉลีย
ราคาขายเฉลียเท่ากับ 66.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน 11.43 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 15 ซึงเป็ นผลจากราคาตลาดของ
ถ่านหินทีลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ต้นทุนขายเฉลีย
ต้นทุนขายเฉลียต่อตัน 47.25 เหรียญสหรัฐ ลดลง 2.54 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 5 โดยต้นทุนเฉลียดังกล่าวรวมต้นทุนซือถ่านหินจากแหล่งผลิตอืน เพือนํามาปรับ
คุณภาพถ่านหินให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยในไตรมาสนีต้นทุนซือ
ถ่านหินจากแหล่งอืนลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นไปตามราคา
ตลาดของถ่านหินในปี นี จึงทําให้ตน้ ทุนเฉลียต่อตันลดลง 28.64 เหรียญสหรัฐ ในขณะ
ที ต้นทุนเฉลี ยต่ อตันในส่วนที ผลิ ตเองสูงขึน 0.32 เหรียญสหรัฐ ซึงเป็ นผลจากการ
เพิมขึนของอัตราการเปิ ดหน้าดินทีขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.83 เป็ น 11.58
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2562
ปี 2561
2.82
3.78

เหมือ งในประเทศออสเตรเลีย

เพิม(ลด)
%
-25%

ปริมาณการขายถ่านหิน

ล้านตัน

ราคาขายเฉลียต่อตัน

เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

99.39

94.36

5%

ต้นทุนขายเฉลียต่อตัน

เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

88.57

60.53

46%

ธุรกิจถ่านหินของเหมือง
ในประเทศออสเตรเลีย

 ปริม าณขาย
สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2562 จํานวน 2.82 ล้านตัน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อนจํานวน 0.96 ล้านตัน หรือร้อยละ 25 เนืองจากปริมาณการผลิตทีลดลง
 ราคาขายเฉลีย
ราคาขายเฉลี ยต่ อ ตัน เท่ า กับ 99.39 เหรีย ญออสเตรเลี ย เพิ มขึน 5.03 เหรีย ญ
ออสเตรเลีย ต่อตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 เมื อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน
โดยเฉพาะส่วนของการขายส่งออก โดยเป็ นผลสุทธิจากการลดลงของราคาตลาด
ของถ่านหิน และผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลียต่อเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐ มีผลทําให้รายได้เพิมขึนเมือแปลงค่ารายได้จากการขายส่งออก
ในสกุลเหรียญสหรัฐ มาเป็ นเงินเหรียญออสเตรเลีย อัตราแลกเปลียนเฉลียของเงิน
สกุลเหรียญออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนี เท่ากับ 0.6992 (ไตร
มาส 2/61 : 0.7508)
เหมือ งในประเทศออสเตรเลีย

ปริม าณขายถ่านหิน

ราคาขายเฉลียต่อ ตัน

(หน่วย : ล้านตัน)

( เหรียญออสเตรเลียต่อตัน)

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

เพิม(ลด)
%

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

เพิม(ลด)
%

ขายในประเทศ

1.50

2.48

-40%

78.87

80.96

-3%

ขายส่งออก

1.32

1.30

2%

122.72

120.00

2%

รวม

2.82

3.78

-25%

99.39

94.36

5%

ราคาขายเฉลียในประเทศและขายส่งออก
ราคาขายเฉลียของถ่านหินในประเทศที 78.87 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง
จํานวน 2.09 เหรียญออสเตรเลีย จากราคาตลาดของถ่านหินทีปรับตัวลดลงเมือ
เที ยบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ขณะที การขายถ่านหินส่งออกมีราคาขาย
เฉลียที 122.72 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิมขึนจํานวน 2.72 เหรียญออสเตรเลีย
จากการอ่อนค่าของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลียต่อเงิน สกุลเหรียญสหรัฐ ตามที
กล่าวไว้ขา้ งต้น ทําให้ราคาขายเฉลียในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียอยู่ในระดับสูง
 ต้นทุนขายเฉลีย
ต้นทุนขายเฉลีย 88.57 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิมขึน 28.04 เหรียญออสเตรเลียต่อ
ตัน เนื องจากปริม าณการผลิต ที ลดลง โดยไตรมาสนี เหมื อ ง Mandalong มี การ
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เคลือนย้ายเครืองจักร Longwall กอปรกับปั ญหาด้านธรณีวิทยาของเหมืองใต้ดิน
อืน มีผลให้ปริมาณการผลิตในไตรมาสนีลดลง 1.15 ล้านตัน เมือเทียบกับปี ก่อน

. ธุร กิจ ก๊าซ
ธุร กิจก๊าซ

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

เพิม(ลด)
%

17.09

18.40

-7%

ปริมาณการขาย

พันล้านลูกบาศก์ฟุต

ราคาขายเฉลีย

เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต

1.40

1.90

-26%

ต้นทุนขายเฉลีย

เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต

1.00

1.02

-2%

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รายได้จ ากธุ ร กิ จ ก๊ า ซ ในไตรมาสที 2 ปี 2562 จํา นวน 25 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ลดลง
จํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 29 ตามรายละเอียดดังนี
 ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในไตรมาสที 2 จํานวน 17.09 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ลดลง
ร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากมีการขุดเจาะหลุมใหม่
เพิ มเติ ม เพื อรองรับ แผนการผลิ ต ที เพิ มขึน และเพื อเป็ น การบริห ารความ
ปลอดภัย สํา หรับ หลุม ผลิต ในบริเวณที ใกล้เคี ยงกัน จึงมี ค วามจํา เป็ น ต้อ ง
ชะลอการผลิตลงเป็ นการชัวคราวในไตรมาสนี
 ราคาขายเฉลีย
ราคาขายเฉลีย 1.40 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 26 จาก
การลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ของประเทศอเมริกา สุทธิ กับ
การเพิมปริมาณความสามารถของท่อส่งและการขยายไปยังตลาดที มีราคา
สูงขึน
 ต้นทุนขายเฉลีย
ต้น ทุนขายเฉลีย 1.00 เหรียญสหรัฐต่อพัน ลูกบาศก์ฟุต ลดลง 0.02 เหรีย ญ
สหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ จากประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนทีดีขนึ
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. ธุร กิจ ไฟฟ้ า
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จํานวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จาก
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี
โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้อ นร่วม (CHP)
รายได้จ ากธุร กิจ ไฟฟ้ า

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

347.91

325.22

โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์
ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

7%

59.64

53.13

12%

เพิม(ลด)
%

เพิม(ลด)
%

ปริมาณการขายไฟฟ้า

กิกะวัตต์ช ัวโมง

ปริมาณการขายไอนํา

ล้านตัน

0.99

0.98

1%

N/A

N/A

N/A

ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย

หยวนต่อกิโลวัตต์ช ัวโมง

0.37

0.39

-5%

0.83

0.82

1%

ราคาขายไอนําเฉลีย

หยวนต่อตัน

100.35

99.89

0%

N/A

N/A

N/A

ต้นทุนขายเฉลีย

หยวนต่อกิโลวัตต์ช ัวโมง

0.63

0.67

-7%

0.83

0.82

1%

โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้ อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้ า ไอนําและอืนๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี
 ปริมาณการขายไฟฟ้ า
ปริมาณขายไฟฟ้ าเพิ มขึน จํานวน 22.69 กิ กะวัตต์ชัวโมง จากการเติ บโตของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าทีเพิมมากขึนในเขตพื นที ทีโรงไฟฟ้าตังอยู่ และความสามารถในการ
ผลิตทีเพิมขึนของโรงไฟฟ้า Luannan เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ราคาขายไฟฟ้ าเฉลีย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลียลดลง จํานวน 0.02 หยวนต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั
จากการปรับลดราคา
ขายตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิน (HEBEI) ตังแต่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
 ต้น ทุน ขายเฉลีย
ต้นทุนขายเฉลียลดลง 0.04 หยวนต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั
มาจากต้นทุนทีลดลงของราคา
ถ่านหินทีเป็ นเชือเพลิงหลัก ต้นทุนเฉลียถ่านหินในไตรมาสนีเท่ากับ 605 หยวนต่อตัน
(ไตรมาส 2/61: 641 หยวนต่อตัน) ลดลง 36 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6
เมือเทียบกับปี ก่อน
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โรงไฟฟ้ าพลัง
แสงอาทิตย์ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี
 ปริมาณการขาย
การเพิมขึนของปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื องจาก
จากสภาวะอากาศทีเอืออํานวย และความเข้มข้นของแสงแดดทีสูงในช่วงฤดูรอ้ น ทํา
ให้การผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าปี ก่อน และมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิมขึนอีกหนึง
โครงการ ซึงไม่มีในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ราคาขายไฟฟ้ าเฉลีย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลียอยู่ทีระดับ 0.83 หยวน สูงกว่ากับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ซึงปี ก่อนอยู่ทีระดับ 0.82 หยวน
 ต้น ทุน ขายเฉลีย
ต้นทุนการขายเพิมขึน จํานวน 0.01 หยวนต่อกิกะวัตต์ชวโมง
ั

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 22
ส่วนใหญ่ เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่าย Domestic Market Obligation (DMO) ของเหมืองใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงเป็ นไปตามการลดลงของราคาตลาด
ของถ่านหิน

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึนจํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เป็ นค่าทีปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนๆ ทีเกิดจากการ
ขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนามและประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าภาคหลวง

ค่ า ภาคหลวง 63 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ลดลง 1 ล้า นเหรี ย ญ สหรัฐ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 1
ประกอบด้วยค่าภาคหลวงทีเพิมขึนจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ของเหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย จากการเพิมขึนของปริมาณขายถ่านหินสุทธิกับราคาขายของถ่านหินทีลดลง
เมื อเที ย บกับ ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ในขณะที ค่า ภาคหลวงของเหมื อ งในประเทศ
ออสเตรเลียลดลงจํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงส่วนใหญ่ มาจากปริมาณขายถ่านหิน ที
ลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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ส่วนแบ่ง กํา ไรจากการลงทุน
(หน่ว ย: ล้านเหรียญสหร ฐั )

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

เพิม(ลด)
%

บริษัทร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศ
เหมืองถ่านหินในประเทศจีน

11
33
(0)
34

18
43
(1)
33

-39%
-23%
-50%
3%

รวม

77

93

-17%

การรับรู้ส่วนแบ่งกําไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้ าและบริษัทร่วม

การรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 77 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 17 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีจากรายละเอียดดังนี
1) รับ รู ้ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรลดลงของ โรงไฟฟ้ า หงสาและเหมื อ งภู ไ ฟในสาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงเกิดจากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลียน ในขณะทีผลประกอบการด้านการผลิตดีขึนเมือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
2) รับ รู ส้ ่วนแบ่งกําไรที ลดลงของ BLCP จํา นวน 7 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ซึงเป็ นไปตาม
ั ญาซือขายไฟฟ้าและการปรับเพิมของอัตรา
โครงสร้างของรายได้ทีลดลงภายใต้สญ
ภาษี เงินได้ซงเป็
ึ นไปตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

ค่าใช้จา่ ยอืนๆ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี

1) รายได้ดอกเบียรับ จํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) กําไรสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน จํานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
 กําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงิน ณ วันสินงวดจํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงเกิดจากการรับรู ้
ผลกํา ไรจากสัญ ญาซื อขายถ่ า นหิ น และนํามัน ล่ ว งหน้า จํา นวน 5 ล้า น
เหรีย ญสหรัฐ และรับ รู ก้ ํา ไรจากสัญ ญา Cross Currency Swap สัญ ญา
ขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าและสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5 ล้านเหรียญสหรัฐ
 กําไรสุทธิทีเกิดขึนจริง จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสัญญาซือขาย
ถ่า นหิน สัญ ญาสัญ ญาซื อขายเงิน ตราต่า งประเทศล่ว งหน้า และสัญ ญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบีย
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3) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลียน จํานวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผล
ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่าเงินกูย้ ืมทีเป็ นสกุลเงินบาทเป็ นสกุล
เงิน เหรีย ญสหรัฐ ซึงเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงิน สกุลบาทต่อเงิน สกุลเหรีย ญ
สหรัฐ เที ย บกับ ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น (อัต ราแลกเปลียนเฉลี ย ณ วัน ที 30
มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 30.74 บาท (ณ วันที 31 มีนาคม 2562: 31.81 บาท)
4) รายได้คา่ บริหารจัดการและอืนๆ จํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายดังนี
 การกลับรายจ่ายที สํารองไว้ตอนซือแหล่งก๊ าซธรรมชาติ จํานวน 4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
 การได้รบั เงินคืนจากการเคลมประกันภัย จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศจีนสําหรับการผลิตไอร้อนให้แก่
ชุมชน จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 อืนๆ จํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

ภาษี เงินได้นิติบคุ คลจํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 60 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ
102 ส่วนใหญ่มาจาก
1) การลดลงของภาษี เงินได้นิติบุคคล จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงเป็ นไปตามผล
กําไรจากการดําเนินงานทีลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
2) การเพิมขึนของภาษี เงินได้หกั ณ ทีจ่าย จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเพิมขึน
ของภาษี หกั ณ ทีจ่าย ทีมีการจ่ายชําระดอกเบียเงินกูย้ ืมของบริษัทย่อยในกลุม่ บริษัท
3) การลดลงจากการรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีสทุ ธิ จํานวน 56 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เป็ น การรับรู ส้ ิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอตัด บัญ ชี เพิ มขึนสุท ธิ จํานวน 22 ล้าน
าจะได้ใช้ในอนาคต รวมถึงการเพิมขึน
เหรียญสหรัฐ จากผลประโยชน์ทางภาษี ทคาดว่
ี
ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี จํานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการปรับมูลค่า
จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่า ณ วันสินงวด
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4. งบแสดงฐานะการเงิน รวม
งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2562 เปรีย บเทียบกับ งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ
วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561
รายการ
(หน่ว ย: ล้านเหร ยี ญสหร ฐั )

สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของเจ้าของ

ข้อ มูล ทางการเงิน
30 มิถนุ ายน 2562 31 ธัน วาคม 2561
8,518
8,454
5,367
5,279
3,151
3,175

เพิม(ลด)
จํานวนเงิน
%
64
1%
88
2%
(24)
-1%

4.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 8,518 ล้านเหรียญสหรัฐเพิมขึน ล้านเหรียญสหรัฐเมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิมขึนและลดลงทีมีสาระสําคัญดังนี
ข้อ มูล ทางการเงิน
(หน่ว ย: ล้านเหรียญสหร ฐั )

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและตัวเงินรับ สุทธิ
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการทีเกียวข้องกันทีคาดว่าจะได้รับชําระภายในหนึงปี

สิน ทรัพ ย์ร วม
30 มิถนุ ายน 2562 31 ธัน วาคม 2561
794
607
22
8
286
395

เพิม(ลด)
จํานวนเงิน
%
187
31%
14
175%
(109)
-28%

25

10

15

150%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

419
1,546

375
1,395

44
151

12%
11%

เงินปั นผลค้างรับจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนอืน สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ค่าใช้จ ่ายในการสํารวจ พัฒนาและค่าเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

34
1,401
153
1,884
858
1,690
524
428
6,972

210
1,374
148
1,859
869
1,711
524
364
7,059

(176)
27
5
25
(11)
(21)
64
(87)

-84%
2%
3%
1%
-1%
-1%
0%
18%
-1%

รวมสินทรัพย์

8,518

8,454

64

1%

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 794 ล้านเหรียญสหรัฐเพิมขึน 187 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็ นร้อยละ 31 (คําอธิบายในข้อ 5 เรืองงบกระแสเงินสดรวม)
 เงินปั นผลค้างรับจากกิจการทีเกียวข้องทีคาดว่าจะได้รบั ชําระภายในหนึงปี และส่วนทีเกินกว่า
หนึ งปี จากกิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน จํา นวน 25 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ และ 34 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ
ตามลําดับ ลดลง 161 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นเงินปั นผลค้างรับจากการร่วมค้าซึงดําเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศและธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลงจากการได้รบั เงินปั นผล
จํานวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะทีเพิมขึนจากการรับรูร้ ายได้จากการประกาศจ่ายปั นผล
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ในระหว่างงวดจํานวน 174 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิมขึนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนที
ยังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสินงวด จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงิน ลงทุน ในการร่ว มค้า และบริษั ท ร่ว มจํา นวน 1,401 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เพิ มขึน 27 ล้า น
เหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 2 จากการลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ
ญี ปุ่ นจํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการเพิมทุนในบริษั ทร่วมทุน ในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ทีประเทศสิงคโปร์ จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ การรับรู ส้ ่วนแบ่งกําไรจาก
การร่วมค้าจํานวน 126 ล้านเหรียญสหรัฐ สุทธิกบั การรับรูเ้ งินปันผลในระหว่างงวดจํานวน 174
ล้านบาทและเพิมขึนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วันสินงวด จํานวน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงลดลงจากรายการปรับปรุ งที เกิ ด
จากผลกระทบของมาตรฐานใหม่ ฉบับที 15 เรืองรายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า ทีเริมนํามา
ถือปฏิบตั ิในปี นี จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินลงทุนอืนสุทธิ จํานวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี ปุ่ นจํา นวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในพันธบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมถึงการเพิมขึนจากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นราคา
ยุติธรรม ณ วันสินงวด จํานวน 4 ล้านบาท
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจาํ นวน 1,884 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการลงทุนเพิมในเครืองจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม
จํานวน 134 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการรับรู ค้ ่าเสือมราคาในระหว่างงวด จํานวน 105
ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจาก
การแปลงค่างบการเงินและอืนๆ จํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน จํานวน 428 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก
การเพิมขึนของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีจาํ นวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิมขึนภาษี
เงินได้จ่ายล่วงหน้าและเงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ของกลุม่ บริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียจํานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ และจํานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับและการ
เพิมขึนของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ และอืนๆรวมจํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
4.2 หนีสินรวมจํานวน 5,367 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 88 ล้านเหรียญสหรัฐ เมือเทียบกับหนีสินรวม ณ วันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิมขึนและลดลงทีมีสาระสําคัญดังนี
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ข้อ มูล ทางการเงิน
(หน่ว ย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

หนีสิน รวม
30 มิถนุ ายน 2562 31 ธัน วาคม 2561
311
512
69
116

เพิม(ลด)
จํานวนเงิน
%
(201)
-39%
(47)
-41%

271

370

(99)

-27%

-

88

(88)

-100%

184

143

41

29%

6

5

1

20%

382

475

(93)

-20%

1,223

1,709

(486)

-28%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

1,836

1,655

181

11%

หุ้นกู้ สุทธิ

1,789

1,397

392

28%

26

18

8

44%

493

500

(7)

-1%

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

4,144

3,570

574

16%

รวมหนีสิน

5,367

5,279

88

2%

ส่วนของหุ้นกู้ทีถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึงปี สุทธิ
ค่าเปิ ดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่าย
หนีสินอนุพันธ์การเงินทีถึงกําหนดภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีสินหมุนเวียน

หนีสินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ



เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน จํานวน 311 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 201 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
การกูเ้ งินเพิมจํานวน 427 ล้านเหรียญสหรัฐ ชําระคืนเงินกูจ้ าํ นวน 639 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึนจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง จํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิมขึนจากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสินงวด จํานวน 9 ล้านเหรียญ
สหรัฐ



ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี จํานวน 271 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 99 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 27 โดยมีรายการทีเพิมขึนจากการจัดประเภทเงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินกู้
ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จาํ นวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ และการจัดประเภทรายการ
จากการรีไฟแนนซ์สัญ ญาจากเงินกูร้ ะยะยาวที ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เป็ นเงินกู้ระยะยาว
จํานวน 145 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดจํานวน 70
ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิมขึนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่า
งบการเงิน ณ วันสินงวดจํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ



ส่วนของหุน้ กูท้ ีถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึงปี ลดลง 88 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ัง
จํานวนในระหว่างงวด



ค่าเปิ ดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจํานวน 184 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็ นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่ มาจากค่าเปิ ดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย



เงินกูย้ ืมระยะยาวสุทธิจาํ นวน 1,836 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 181 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 11 โดยเป็ นการกูเ้ พิมในระหว่างปี จํานวน 215 ล้านเหรียญสหรัฐ การจัดประเภทรายการเงินกู้
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ระยะยาวเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี จาํ นวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากการ
รีไฟแนนซ์สญ
ั ญาจากเงินกูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 145
ล้า นเหรีย ญสหรัฐ และมี ก ารชําระคื น เงิ น กู้ก่อ นถึง กํา หนดชํา ระจํา นวน 70 ล้านเหรีย ญสหรัฐ
รวมทังเพิมขึนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ
วันสินงวด จํานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ ืมสกุลบาท ทีเกิดจากการแข็งค่า
ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลียนเฉลียของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุล
เหรียญสหรัฐ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2562 เท่ากับ 30.74 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 : 32.45)


หุน้ กูส้ ทุ ธิ จํานวน 1,789 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึน 392 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 28 เป็ น
การออกหุน้ กูใ้ หม่จาํ นวน 314 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิมขึนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลียนที
ยังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสินงวดจํานวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ



หนี สิน อนุพัน ธ์การเงิน ที ถึงกํา หนดภายในหนึงปี และหนี สินอนุพัน ธ์การเงิน สุท ธิ จ าํ นวน 6 ล้า น
เหรียญสหรัฐ และ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผล
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสินงวด ประกอบด้วยสัญญา
Cross Currency Swap จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียจํานวน 24
ล้านเหรียญสหรัฐ สัญ ญาการขายนํามัน จํานวน 1 ล้า นเหรีย ญสหรัฐและสัญ ญาซือขายอัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 3,151 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
ข้อ มูล ทางการเงิน
(หน่ว ย: ล้านเหรียญสหร ฐั )

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ







เพิม(ลด)

ส่วนของเจ้าของรวม
30 มิถนุ ายน 2562

31 ธัน วาคม 2561

2,544
607

2,560
615

จํานวนเงิน
(16)
(8)

%
-1%
-1%

3,151

3,175

(24)

-1%

เพิมขึนจากกําไรสุทธิสาํ หรับงวด 6 เดือน ปี 2562 จํานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิมขึนจากส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 53 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิมขึนจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยทีแสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศและ
อืนๆ จํานวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากรายการปรับปรุงทีเกิดจากของผลกระทบของมาตรฐานใหม่ ฉบับที 15 เรืองรายได้จาก
สัญญาทีทํากับลูกค้า ทีเริมนํามาถือปฏิบตั ิในปี นี จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจํานวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.4 อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1.08 เท่า (ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 1.07 เท่า)
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5.

งบกระแสเงิน สดรวม
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิมขึนรวม
187 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมผลกําไรของอัตราแลกเปลียนที ยังไม่เกิด ขึนจริงจากการแปลงค่า ณ วันสินงวด
จํานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดงั นี
งบกระแสเงิน สดรวม
(หน่ว ย: ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ)

จํานวนเงิน

เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

102
97
(28)

เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดเพิมขึ นสุท ธิ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด ณ วัน ปลายงวด

171
16
607
794

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสําคัญดังนี
 รับเงินจากการขายถ่านหิน จํานวน 1,143 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายชําระเจ้าหนี จํานวน 727 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายดอกเบียจํานวน 94 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายภาษี เงินได้นิติบคุ คลจํานวน 71 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน 119 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายอืนๆจํานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.2 เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จํานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระสําคัญดังนี
 ลงทุนในเครืองจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี ปุ่ น จํานวน 25
ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินสดจ่ายสําหรับค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี จํานวน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินลงทุนระยะสัน จํานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน จํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วมค้า จํานวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ
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5.3 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย
 เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กู้ จํานวน 956 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กู้ จํานวน 869 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 115 ล้านเหรียญสหรัฐ

6.

ปริม าณสํารองถ่านหิน คงเหลือ

ปริมาณการจําหน่ายและปริมาณสํารองของถ่านหินคงเหลือ สําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
แหล่ง ผลิต
(หน่วย: ล้านตัน)

.

ปริม าณการจําหน่าย และปริม าณสํา รองถ่านหิน คงเหลือ
ปริมาณสํารองต้นงวด ปริมาณการขาย
31 มีนาคม 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562

ปริมาณสํารองคงเหลือ
30 มิถุนายน 2562

1. อิน โดนีเ ซีย
1.1 Jorong
1.2 Indominco
1.3 Kitadin
1.4 Trubaindo
1.5 Bharinto
2. ออสเตรเลีย

4.65
54.33
1.87
32.72
133.22
319.15

0.49
3.43
0.39
1.07
0.64
2.83

4.16
50.90
1.48
31.65
132.58
316.32

3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai

132.58
16.81

2.25
0.32

130.33
16.49

รวม

695.33

11.42

683.91

ปริม าณสํารองก๊าซธรรมชาติค งเหลือ

ปริมาณการจําหน่ายและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติคงเหลือ สําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ปริม าณการจําหน่าย และปริม าณสํา รองก๊าซธรรมชาติค งเหลือ
รายการ
(หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต)

ปริมาณสํารองต้นงวด
31 มีนาคม 2562

ปริมาณการขาย
ไตรมาส 2 ปี 2562

ปริมาณสํารองคงเหลือ
30 มิถุนายน 2562

ก๊าซธรรมชาติ

1,237,953

17,094

1,220,859

รวม

1,237,953

17,094

1,220,859
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