คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(สําหรับงบการเงิ นรวมประจําไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562)
ผลการดําเนิ นงานในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในภาพรวมในไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยังมีรายได้และกําไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดเี ป็ นที่น่าพอใจ แม้ราคาถ่านหินเริม่ ชะลอตัวกอปรกับนโยบายของรัฐบาล
อินโดนีเซีย (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) ทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ โดยกําหนดให้จําหน่ ายถ่านหินให้กบั ลูกค้า
ในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ราคาถ่านหินทีข่ ายถูกกว่าราคาถ่านหินทีส่ ง่ ออก ส่วนธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้อเพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจรองก็ยงั สามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึง่ เป็ นต้นทุน
ส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงและมีผลผลิตเอทานอล (YIELD) อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 2,268.25
ล้านบาทและ 5,069.79 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1,118.64 ล้านบาทและ 1,393.06 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 33.03 และ 21.55 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อ่นื ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 72.38, 27.10 และ 0.52 ตามลําดับ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จํานวน 106.20
ล้านบาทและ 273.03 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 151.29 ล้านบาทและ 206.81 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 58.76 และ 43.10 และมีกําไรสุทธิหนุ้ ละ 0.20 บาทและ 0.52 บาท โดยมีสดั ส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน,
ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ
29.51, 59.28, 11.21 ตามลําดับและมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 10.15 มีอตั รากําไรในรูป
เงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 21.94 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (RETURN ON EQUITY)
ร้อยละ 6.22
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
โดยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.93 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ใน
ระดับตํ่าเพียงร้อยละ 31.60 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 46.20 เท่านัน้
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จถ่านหิ นซึ่งเป็ นธุรกิ จหลัก : มีรายได้ในไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2562 จํ า นวน 1,638.56 ล้านบาทและ 3,669.27 ล้า นบาทลดลงจากงวดเดีย วกันของปี ก่อ น 1,020.12
ล้านบาทและ 1,446.06 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 38.37 และ 28.27 ตามลําดับ เนื่องจากปริม าณการขายถ่านหิน
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.76 และ 9.50 และราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 16.98 และ 20.74 ตามลําดับ โดยมีกําไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในไตรมาส
ที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จํานวน 25.03 ล้านบาทและ 80.56 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 182.99 ล้านบาทและ 304.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 87.97 และ 79.09 ตามลําดับ เนื่องจากราคาถ่านหิน
ปรับตัวลดลงตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังของปี 2561 เป็ นต้นมา
ผลการดําเนิ นงานธุรกิ จเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิ งซึ่งเป็ นธุรกิ จรอง : มีรายได้ในไตรมาสที่ 2/2562
จํานวน 620.52 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 94.89 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 13.26 เนื่องจากปริมาณ
และราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.58 และ 7.16 ตามลําดับ โดยมีรายได้ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จํานวน 1,373.93 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 52.23 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 3.95 เนื่องจากปริม าณการขายเอทานอลเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 14.03 แต่ราคาขาย
เอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 8.87 โดยมีกําไรสุทธิซง่ึ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จํานวน 70 ล้านบาทและ 161.85 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น จากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 37.62 ล้านบาทและ 99.89 ล้านบาทคิดเป็ น ร้อ ยละ 116.18 และ 161.22
ตามลําดับ ซึง่ ยังสามารถทํากําไรได้ดอี ย่างต่อเนื่องเป็ นทีน่ ่าพอใจอย่างยิง่

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
รายได้

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

รายได้จากการขายถ่านหิน
รายได้จากการขายเอทานอล
รายได้อ่นื

1/2562
2,030.71
753.41
27.78

2/2562
1,638.56
620.52
9.17

2/2561
YoY (%)
2,658.68 (38.37)
715.41 (13.26)
12.80 (28.36)

รวมทัง้ สิ้ น

2,811.90

2,268.25

3,386.89

(33.03)

QoQ (%)
(19.31)
(17.64)
(66.99)

(19.33)

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2562
ปี 2561
3,669.27 5,115.33 (28.27)
1,373.93 1,321.70
3.95
26.59
25.82
2.98

5,069.79

6,462.85

(21.55)

รายได้
(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ใ นไตรมาสที่ 2/2562 รวมทัง้ สิ้น 2,268.25 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 1,118.64 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.03 เนื่องจาก
(1.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 1,638.56 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,020.12 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 38.37 ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 620.52 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 94.89 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.26 ทัง้ นี้ตามปริมาณขายและราคาขายเอทานอลทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(1.3) มีรายได้อ่นื 9.17 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3.63 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.36
เนื่องจากมีดอกเบีย้ รับลดลง
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(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 5,069.79 ล้านบาทลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อน 1,393.06 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.55 เนื่องจาก
(2.1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 3,669.27 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,446.06 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 28.27 ทัง้ นี้ตามปริมาณและราคาขายถ่านหินทีล่ ดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีร ายได้จ ากธุ ร กิจ เอทานอล 1,373.93 ล้า นบาทเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 52.23
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.95 ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้วและ
(2.3) มีรายได้อน่ื 26.59 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 0.77 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 2.98
เนื่องจากมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่าย

(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่
1/2562

2/2562

2/2561

YoY (%)

QoQ (%)

งวด 6 เดือนแรก
(ม.ค. – มิ .ย.)
ปี 2562
ปี 2561

เพิ่ ม (ลด)
(%)

ธุรกิ จถ่านหิ น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

1,220.56
647.92
27.53
52.98

977.62
530.27
2.38
56.07

1,517.76
644.59
6.73
178.42

(35.59)
(17.74)
(64.64)
(68.57)

(19.90)
(18.16)
(91.35)
5.83

2,198.16
1,167.84
29.91
109.06

2,879.44
1,201.25
12.91
353.21

(23.66)
(2.78)
131.68
(69.12)

528.53
16.62
9.55
17.94

450.66
25.36
8.97
(3.59)

621.91
19.49
10.74
4.79

(27.54)
30.12
(16.48)
(174.95)

(14.73)
52.59
(6.07)
(120.01)

979.20
41.97
18.52
14.35

1,131.03
43.20
19.22
5.79

(13.42)
(2.85)
(3.64)
147.84

ธุรกิ จเอทานอล
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จถ่านหิ น
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทัง้ สิน้ 1,566.34 ล้านบาทลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 781.16 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 33.28 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุนขายถ่านหินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 540.14 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 35.59 เนื่องจาก
ปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 25.76 และ 13.23 ตามลําดับ
(1.2) ค่า ใช้จ่ า ยขายและบริหารลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 114.32 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ17.74
ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีล่ ดลง
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 4.35 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 64.64 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(1.4) ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 122.35 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 68.57 ทัง้ นี้ตาม
กําไรทีล่ ดลง
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 3,504.97 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 941.84 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 21.18 เนื่องจาก
(2.1) ต้นทุนขายถ่านหินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 681.28 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 23.66 เนื่องจาก
ปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 9.50 และ 15.65 ตามลําดับ
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(2.2) ค่าใช้จ่ ายขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี ก่ อน 33.41 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 2.78
ทัง้ นี้ตามปริมาณการขายถ่านหินทีล่ ดลง
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 17 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 131.68 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ และ
(2.4) ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุค คลลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 244.15 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 69.12
ทัง้ นี้ตามกําไรทีล่ ดลง

ค่าใช้จ่ายธุรกิ จเอทานอล

(1) บริษทั ย่อ ยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทัง้ สิ้น 481.40 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 175.53 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.72 เนื่องจาก
(1.1) ต้นทุ นขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน 171.25 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 27.54
เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 6.58 และ 22.43 ตามลําดับ กอปรกับราคาวัตถุดบิ
กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลลดลงร้อยละ 25.32
(1.2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.87 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 30.12
เนื่องจากมีคา่ ขนส่งและสวัสดิการพนักงานเพิม่ ขึน้
(1.3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.77 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 16.48 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(1.4) ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุค คลลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 8.38 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 174.95
เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมเพราะได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(2) บริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 1,054.04 ล้านบาทลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 145.20 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.11 เนื่องจาก
(2.1) ต้น ทุ น ขายเอทานอลลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 151.83 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 13.42
แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.03 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 24.09 กอปรกับ
ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลลดลงร้อยละ 26.48
(2.2) ค่า ใช้จ่ า ยขายและบริหารลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 1.23 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 2.85
เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเพิม่ เติมให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากบ่อกักเก็บนํ้า
กากส่าทีช่ าํ รุดพังทลายเนื่องจากเกิดอุทกภัยจํานวน 2.25 ล้านบาทแต่ไม่มคี า่ ใช้จ่ายดังกล่าวอีกในปี 2562
(2.3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อ น 0.70 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.64 เนื่องจาก
มีดอกเบีย้ จ่ายลดลงและ
(2.4) ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุค คลเพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 8.56 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อยละ 147.84
ทัง้ นี้ตามกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้
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กําไรขัน้ ต้น
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิ ถนุ ายน)
ปี 2562
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2561
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
งวด 6 เดือน (มกราคม – มิ ถนุ ายน)
ปี 2562
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ปี 2561
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น

ธุรกิ จถ่านหิ น
ล้านบาท

%

ธุรกิ จเอทานอล
ล้านบาท
%

รวมทัง้ สิ้ น
ล้านบาท
%

1,638.56
977.62

100.00
59.66

620.52
450.66

100.00
72.63

2,259.08
1,428.28

100.00
63.22

660.94

40.34

169.86

27.37

830.80

36.78

2,658.68
1,517.76

100.00
57.09

715.41
621.91

100.00
86.93

3,374.09
2,139.67

100.00
63.41

1,140.92

42.91

93.50

13.07

1,234.42

36.59

3,669.27
2,198.16

100.00
59.91

1,373.93
979.20

100.00
71.27

5,043.20
3,177.36

100.00
63.00

1,471.11

40.09

394.73

28.73

1,865.84

37.00

5,115.33
2,879.44

100.00
56.29

1,321.70
1,131.03

100.00
85.57

6,437.03
4,010.47

100.00
62.30

2,235.89

43.71

190.67

14.43

2,426.56

37.70

กําไรขัน้ ต้น
(1) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทัง้ สิ้น 830.80 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
36.78 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ําไรขัน้ ต้น 1,234.42 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
36.59 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(1.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 40.34 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 42.91 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 16.98 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเพียงร้อยละ 13.23 และ
(1.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุร กิจเอทานอลร้อ ยละ 27.37 ของรายได้จ ากการขายเพิม่ ขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 13.07 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 7.16 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 22.43 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิ้น 1,865.84 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มกี ําไรขัน้ ต้น 2,426.56 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 37.70 ของรายได้จากการขาย เนื่องจาก
(2.1) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 40.09 ของรายได้จากการขายลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 43.71 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 20.74 ในขณะทีต่ น้ ทุนขายถ่านหินโดยเฉลีย่ ลดลงเพียงร้อยละ 15.65 และ
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(2.2) มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากธุร กิจเอทานอลร้อ ยละ 28.73 ของรายได้จ ากการขายเพิม่ ขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 14.43 ของรายได้จากการขาย แม้ราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ ลดลง
ร้อยละ 8.87 แต่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 24.09 เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลซึ่งเป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
กําไรสุทธิ

(หน่ วย : ล้านบาท)

กําไรจากธุรกิ จถ่านหิ น
กําไรจากธุรกิ จเอทานอล
รายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่วม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1/2562
45.16
91.85
29.81

2/2562
25.03
70.00
11.17

2/2561 YoY (%) QoQ (%)
208.02 (87.97)
(44.57)
32.38
116.18
(23.79)
17.09 (34.64)
(62.53)

งวด 6 เดือนแรก
เพิ่ ม (ลด)
(ม.ค. – มิ .ย.)
(%)
ปี 2562 ปี 2561
80.56
385.31
(79.09)
161.85
61.96
161.22
30.62
32.57
(5.99)

166.82
0.32

106.20
0.20

257.49
0.49

273.03
0.52

เพิ่ ม (ลด)

ไตรมาสที่

(58.76)
(58.76)

(36.34)
(36.34)

479.84
0.91

(43.10)
(43.10)

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

กําไรสุทธิ
(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทัง้ สิ้น 106.20 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 151.29 ล้านบาทและมีกําไรสุทธิหนุ้ ละ 0.20 บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหุน้ ละ 0.29
บาทคิดเป็ นร้อยละ 58.76 เนื่องจาก
(1.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 25.03 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 23.57 ของกําไรสุทธิรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 182.99 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 87.97 เนื่องจาก
ปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(1.2) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 70 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อ ยละ 65.91 ของกํา ไรสุ ท ธิร วมเพิม่ ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น 37.62 ล้านบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 116.18
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงตามทีช่ ้แี จงข้างต้นแล้ว
และ
(1.3) มีรายได้อ่นื และส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 11.17 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 10.52 ของกําไรสุทธิ
รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5.92 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 34.64 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับและส่วนแบ่งกําไร
จากบริษทั ร่วมลดลง
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิ้น 273.03 ล้านบาทลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 206.81 ล้านบาท โดยมีกําไรสุทธิหุน้ ละ 0.52 บาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หุน้ ละ 0.39 บาทคิดเป็ นร้อยละ 43.10 เนื่องจาก
(2.1) มีกาํ ไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึง่ คํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 80.56 ล้านบาทคิดเป็ น
ร้อยละ 29.51 ของกําไรสุทธิรวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 304.75 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 79.09 เนื่องจาก
ปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงตามทีช่ แ้ี จงข้างต้นแล้ว
(2.2) มีกําไรสุทธิจากธุ รกิจเอทานอลซึ่งคํานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 161.85 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 59.28 ของกําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 99.89 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 161.22
เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงตามทีช่ ้แี จงข้างต้นแล้ว
และ
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(2.3) มีรายได้อ่นื และส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม 30.62 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 11.21 ของกําไรสุทธิ
รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.95 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 5.99 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับและส่วนแบ่งกําไร
จากบริษทั ร่วมลดลง

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร

(1) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมี EBITDA (กํ า ไรก่ อ นหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิน ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จํานวน 1,112.17 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 416.13 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 27.23 โดยมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 21.94 ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 7.23
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั รากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562
คิดเป็ นร้อยละ 10.15 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.31
(3) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 6.22 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 43.18
(4) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในช่วง
6 เดือ นแรกของปี 2562 คิด เป็ น ร้อ ยละ 5.56 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 37.93 และมีอ ัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ
22.22 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.16

งบแสดงฐานะการเงิ น

รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

%

8,869.18
2,802.86
6,066.32

9,645.72
3,729.87
5,915.85

(776.54)
(927.01)
150.47

(8.05)
(24.85)
2.54

8.40

8.31

0.09

1.08

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สิ นทรัพย์ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 8,869.18 ล้านบาทลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 776.54 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 8.05 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 776.25
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.97 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 219.55 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.54 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื ลดลง 346.83 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 31.83 (ค) สินค้าคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ 252.50 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 68.31 และ(ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 462.37 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 28.75 และ(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง
เล็กน้อย 0.29 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.01
หนี้ สิน : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 2,802.86 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดีย วกัน ของปี ก่ อ น 927.01 ล้า นบาทคิด เป็ น ร้อ ยละ 24.85 เนื่ อ งจาก (1) เจ้า หนี้ ก ารค้า และเจ้า หนี้ อ่นื ลดลง
109.23 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 17.71 (2) เงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั ย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในการจัดซื้อ
วัตถุดบิ สําหรับการผลิตเอทานอลและใช้เป็ นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยนํ้ ากากส่าลดลง 496.62 ล้านบาท
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คิดเป็ นร้อยละ 24.85 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าเปิ ด
หน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ ลดลง 255.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
43.72 และ(4) หนี้สนิ อื่นส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อ
ท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและสํารองค่าฟื้ นฟูสภาพเหมืองของ
บริษทั ย่อยและสํารองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 65.80
ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวม ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2562 จํ า นวน 6,066.32 ล้า นบาท
เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ง วด เ ดี ย วกั น ข อ ง ปี ก่ อ น 150. 47 ล้ า น บ า ท
คิดเป็ นร้อยละ 2.54 ทําให้มูล ค่าหุ้นตามบัญชีเ พิม่ ขึ้นจากหุ้นละ
8.31 บาท เป็ นหุน้ ละ 8.40 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ หุน้ ละ 0.09 บาทคิดเป็ นร้อยละ 1.08 เนื่องจาก (1) มีกําไรสะสมเพิม่ ขึน้
115.53 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 3.71 เนื่องจากมีกาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 273.03 ล้านบาทแต่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล 157.50
ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 70.85 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 166.28 และ(3) มีส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเพิม่ ขึน้ 105.79 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 6.82

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 6 เดือนแรก
งวด 6 เดือนแรก
ของ ปี 2562
ของปี 2561

1,184.90
(461.84)
(879.16)
20.98
(135.12)
605.36

375.92
(680.19)
124.03
8.54
(171.70)
1,128.07

470.24

956.37

(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีเ งิน สดสุท ธิจ ากกิจ กรรมดําเนิน งานในช่ วง 6 เดือ นแรกของปี 2562 รวม
ทัง้ สิน้ 1,184.90 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 683.22 ล้านบาท
(ข) รายการทีไ่ ม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการเกีย่ วกับเหมือง
ถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเ ซีย 460.89 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง 569.79
ล้า นบาท (ง) หนี้ ส ิน จากการดํา เนิ น งานลดลง 314.70 ล้า นบาท (จ) ดอกเบี้ย รับ เพิ่ม ขึ้น 8.05 ล้า นบาทและ
(ฉ) มีดอกเบีย้ จ่ายและภาษีอากรเพิม่ ขึน้ สุทธิ 222.35 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิ้น
461.84 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษทั ฯ
และค่าก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 340.58 ล้านบาท (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทําเหมืองถ่านหิน
ของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึ้น 195.53 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสัน้ และรายการอื่นลดลง
74.27 ล้านบาท
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(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 รวมทัง้ สิน้
879.16 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 487.58 ล้านบาท (ข) มีเงินสดจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการลงทุน
98.08 ล้านบาท (ค) มีการจ่ายเงินปนั ผล 253.93 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง 39.57 ล้านบาท

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน

(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็ นร้อยละ 8.37
ของสิน ทรัพย์ร วม ทัง้ นี้ ก ารตัง้ สํา รองค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสูญขึ้น อยู่ก ับการวิเ คราะห์อ ายุ ลูก หนี้ แ ละประเมิน จาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ทผ่ี า่ นมา โดยไม่มกี ารตัง้ สํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสที่ 2/2562 แต่อย่างใด
(2) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็ นร้อยละ 7.01 ของสินทรัพย์
รวมโดยไม่มีส ิน ค้า เสื่อมสภาพหรือ ด้อ ยค่า ลง จึง ไม่ มีการตัง้ สํา รองการด้อ ยค่า ของสิน ค้า คงเหลือในไตรมาส
ที่ 2/2562 แต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ มีคา่ ความนิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 คิดเป็ นร้อยละ 2.10 ของสินทรัพย์รวมซึง่ ได้พจิ ารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้ว
เห็นว่ายังไม่มเี หตุตอ้ งตัง้ สํารองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในไตรมาสที่ 2/2562 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุน

(1) บริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี้ส นิ รวมต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RATIO) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพียง 0.46 : 1 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ต่ํา โดยมีโครงสร้างเงิน ทุน (CAPITAL
STRUCTURE) ทีเ่ หมาะสม และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อทีจ่ ะ
ใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
(2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO)
สูงถึง 1.93 เท่า แม้จะมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) เพียง 0.93 เท่า แต่ไม่มปี ญั หาสภาพ
คล่องทางการเงินแต่อย่างใด ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสําหรับใช้หมุนเวียนในอนาคตอย่าง
เพียงพอ
(3) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในไตรมาสที่ 2/2562 เพียง 33 วัน ซึง่ ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 4 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 31 วัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 วันและ
มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 28 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 3 วัน แต่มรี ะยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้า
26 วัน เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้ สิน

บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกําหนด
ในสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้
(1) จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดํารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า
และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ ต่ํ า กว่ า 1.10 เท่ า จนกว่ า สัญ ญากู้ เ งิน จะสิ้น สุ ด ลง
ซึง่ บริษทั ย่อยสามารถดํารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากูเ้ งินโดยไม่มปี ญั หาผิดนัดผิด
สัญญาแต่อย่างใด
(2) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ ําหนดสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญากูเ้ งิน ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ดังกล่าวให้ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดแต่อย่างใด
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(3) ธนาคารผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดเงือ่ นไขว่าบริษทั ย่อยจะไม่สามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ ด้วย
หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขข้อ กํ า หนดในสัญ ญากู้ เ งิน เช่ น การดํ า รงอัต ราส่ ว น D/E และ DSCR,
การดํารงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นต้น ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เคย
มีปญั หาผิดนัดผิดสัญญาทีท่ าํ ไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด โดยได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินจากธนาคารผูใ้ ห้กู้
เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้ มในอนาคต

ธุรกิ จถ่ านหิ น : คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักจะสามารถทํากําไรในปี 2562 ได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ราคาขายถ่านหินจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ ตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ช ะลอตัวและนโยบายของรัฐ บาลอินโดนี เ ซีย ที่เ ข้มงวดมากขึ้น โดยบริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยจะพยายาม
ั
บริหารงานและแก้ไขปญหาที
เ่ กิดขึน้ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพือ่ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ต่าํ ทีส่ ุดเท่าที่
จะทําได้เพือ่ ให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จเอทานอล : คาดว่าธุ ร กิจเอทานอลซึ่งเป็ นธุร กิจรองจะสามารถทํากําไรในปี 2562 ได้ดอี ย่า ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลปรับตัวลดลงและมีผลผลิต
เอทานอล (YIELD) อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี ป จั จุ บนั โรงงานระบบระเหยนํ้ ากากส่า ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เ มตรต่ อวัน
(EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED) ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการ
ทดสอบเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING) ซึ่งเป็ นโครงการจัดการนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีย่ ั ่งยืนและยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรนํ้าได้มากกว่า
ร้อยละ 90 จากการนํ านํ้ าควบแน่ น ที่ไ ด้จากกระบวนการระเหยนํ้ า กากส่า กลับมาใช้ในการผลิต เอทานอลและ
มีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินทีผ่ ลิตจากโครงการนี้ ซึง่ สามารถนําไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลทําให้สามารถประหยัด
การใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยงั ได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นโพแทสเซียม ฮิวเมท (POTASSIUM HUMATE) ปี ละ
ประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึง่ สามารถจําหน่ายและทําให้มรี ายได้และกําไรเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
ธุรกิ จในภาพรวม : คาดว่าผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเอทานอลซึง่ เป็ นธุรกิจรองยังสามารถทํากําไรในปี 2562 ได้ดอี ย่างต่อเนื่อง และสามารถจะจ่ายเงินปนั ผลให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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