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บานปูรายงานผลประกอบการปงบประมาณ  2547 
กําไรเพิ่มข้ึน รอยละ 78  จากปริมาณขายและราคาถานหินท่ีสูงข้ึน 

 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลดําเนินงานประจําป 2547 วามีกําไรสุทธิทั้งสิ้น  
3,645 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอน 1,599 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 78  ทั้งนี้ เปนผล
จากปริมาณการขายและราคาถานหินที่เพิ่มขึ้น   สําหรับป  2548  บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการผลิตถานหิน
เพิ่มขึ้นเปน 18.5 ลานตัน  พรอมพิจารณาโอกาสในการดําเนินธุรกิจไฟฟาในจีน และอินโดนีเซีย 

 
นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปดเผยผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปงบประมาณ 2547 (1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2547) วา 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 17,227 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปที่ผานมา 4,744 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 38 มีกําไรสุทธิรวม 3,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 1,599 ลานบาท 
หรือประมาณรอยละ 78 โดยมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 13.42 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
ซึ่งมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 7.75 บาทตอหุน   

 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นเปนผลมาจากราคาและปริมาณขายถานหินที่เพิ่มขึ้น สืบ

เนื่องจากความตองการใชถานหินในประเทศตางๆ ปรับตัวสูงขึ้น   โดยในป 2547 บริษัทฯ มีปริมาณ
ขายถานหิน จํานวน 15.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 14  จาก 13.72 ลานตัน ในป 2546 และมีรายไดจาก
การจําหนายถานหิน 17,062 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99 ของรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้แบงเปนราย
ไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 15,489 ลานบาท และจากแหลงผลิตใน
ไทย 1,573 ลานบาท  สวนรายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอื่น ๆ มีมูลคา 165 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวม  สําหรับราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 
2547 เทากับ 25.63 เหรียญสหรัฐตอตัน  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 21  

 
“ ในป 2547 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญตางๆ เติบโตอยางตอเนื่อง สงผล

ใหความตองการพลังงาน และเชื้อเพลิงอุปทาน รวมถึงถานหินปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีน ทําใหผูสงออกถานหินของจีน มีความจําเปนตองตอบสนองความ
ตองการใชในประเทศ  สงผลใหการเติบโตของปริมาณถานหินในภูมิภาคอยูในวงจํากัด และทําให          
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อุตสาหกรรมถานหินในปที่ผานมาประสบกับสภาวะตึงตัว  นอกจากนี้ราคาถานหินในตลาดโลกไดปรับ
ตัวสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณ  จากสภาวการณดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ ซึ่งเปนหนึ่งในผูสงออก         
ถานหินไปยังภูมิภาคตางๆ มีผลประกอบการที่ดี ” นายชนินทกลาวเพิ่มเติม 
 

สวนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 นั้น  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม
จํานวน 39,538 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 5,545 ลานบาท หรือรอยละ 16  มีหนี้สินรวมจํานวน 16,423 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 4,785 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41   อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2547 เทากับ 0.22 เทา เทียบกับ 0.28 เทาในป 2546 สําหรับการจายเงินปนผลนั้น คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2548 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ใหจายเงินปนผลใน
รอบครึ่งปหลัง 2547 ในอัตรา 3.25 บาท/ หุน ซึ่งเปนการจายจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
0.75 บาท และกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 2.50 บาท ตอหุน ทั้งนี้จะนําเสนอตอที่ประชุม
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ในเดือนเมษายนตอไป สําหรับครึ่งปแรกของป 2547 บริษัทฯ ไดจายเงิน
ปนผลไปแลวในอัตรา 2.25 บาท/ หุน รวมเปนจายเงินปนผลประจําป  5.50 บาท/ หุน  

 
นายชนินทยังไดกลาวถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2548  วายังคงมีแผนที่

จะขยายการลงทุนในธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจถานหิน และธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและ
สามารถเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน โดยมีสัดสวนธุรกิจถานหิน ตอธุรกิจไฟฟาที่ประมาณ 70 : 30 ขณะ
เดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายขายเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจหลัก  ซึ่งรายไดจากการขายธุรกิจ        
ดังกลาว จะนํามาสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตอไป 

 
สําหรับธุรกิจถานหินในป 2548 บริษัทฯ มีแผนผลิตถานหินเพิ่มจาก 15.6 ลานตันในป 2547 

เปน 18.5 ลานตัน เพิ่มขึ้น 2.9 ลานตัน หรือรอยละ 18  ซึ่งปริมาณท ี่เพิ่มขึ้นมาจากการผลิตถานหิน
จํานวน 2.1 ลานตัน ของเหมืองทรูบาอินโด ในอินโดนีเซียและการเพิ่มปริมาณจากเหมืองอื่นๆดวย โดย
บริษัทฯ มีปริมาณสํารองถานหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ 300.8 ลานตัน สวนสถานการณราคา
ถานหินนั้น คาดการณวาราคาเฉลี่ยของถานหินในปนี้จะยังคงสูงขึ้นกวาปที่ผานมา เพราะความตองการ
ใชพลังงานในภูมิภาคเอเชียยังคงอยูในระดับสูง    

 
ในสวนของธุรกิจไฟฟา บริษัทฯ ยังคงเนนการลงทุนและการมีสวนรวมในการบริหารงานใน

ธุรกิจไฟฟาที่ใชถานหินเปนหลัก  ขณะเดียวกัน ยังพิจารณาโอกาสขยายธุรกิจไฟฟาในจีนและ            
อินโดนีเซียอีกดวย  สําหรับโครงการกอสรางโรงไฟฟาบีแอลซีพี  ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จ.ระยอง ที่บริษัทฯ รวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 นั้น   ขณะนี้การกอสรางแลวเสร็จประมาณรอยละ 27  
คาดวาการกอสรางโรงไฟฟาหนวยที่ 1 จะแลวเสร็จตามแผนและจะสามารถผลิตไฟฟาไดในเดือนตุลาคม 
2549 และหนวยที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ 2550   โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพี มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่ 
1,434 เมกะวัตต  
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