
 

ขาวประชาสัมพันธ              11 สิงหาคม 2548 
 

บานปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2548 
กําไรเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาถานหินปรับตัวสงูขึ้น 

 
 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ 2548 (1 เมษายน 2548 - 
30 มิถุนายน 2548)  มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 458 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41 จากงวดเดียวกันของปที่ผานมา  ทั้งนี้เปนผลมา
จากราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น 
  

นายชนินท  วองกุศลกิจ  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปดเผยผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ 2548 วา บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 5,491 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว
กันของปที่ผานมา 1,438 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35   มีกําไรสุทธิรวม 1,588 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปที่ผาน
มา 458 ลานบาท หรือรอยละ 41   มีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 5.84 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 4.16 บาทตอหุนในงวดเดียว
กันของปกอน   โดยในครึ่งแรกของปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 3,157 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 141 จากงวดเดียวกันของป 
2547   

 
ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเพิ่มเติมวา ในไตรมาส 2 ที่ผานมา ปริมาณการขายถานหินของบริษัทฯ ลดลง    

รอยละ 6 จากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาวะฤดูฝนในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่ราคาขายถานหินเฉลี่ยไตรมาส 
2 ของบริษัทฯ สูงขึ้นเปน 34.15 เหรียญสหรัฐตอตันหรือสูงขึ้นรอยละ 47 จากงวดเดียวกันของปกอน  โดยในไตรมาสนี้ 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 5,491 ลานบาท  แบงเปนรายไดจากการจําหนายถานหิน 5,450 ลานบาท หรือรอยละ 99 
เปนรายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4,846 ลานบาท และรายไดจากการขายถานหินจาก
แหลงผลิตในประเทศไทย 604 ลานบาท  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอื่นอีก
จํานวน 41 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดรวม   

 
“ผลประกอบการในรอบครึ่งปที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงผลประกอบการที่ดีของธุรกิจถานหิน  ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ โดยเฉพาะราคาขายถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้น แมวาปริมาณขายในไตรมาสที่ 2 นี้ จะต่ํากวาในไตรมาสเดียวกันของปที่
ผานมาก็ตาม” นายชนินทกลาว 

 
บริษัทฯ รับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมจํานวน 87 ลานบาท  และบันทึกเงินปนผลรับจากการถือหุนในบริษัทจด

ทะเบียนแหงหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจไฟฟาเปนจํานวน 252 ลานบาท และกําไรกอนภาษีจากการขายหลักทรัพยที่ไมใชธุรกิจหลัก
เปนจํานวน 810 ลานบาท สวนฐานะทางการเงินของ  บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 

  



 

41,638 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,100  ลานบาท หรือรอยละ 5 และมีหนี้สินรวมจํานวน 18,040 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,617 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2548 เทากับ 0.24 เทา เทียบกับ 0.22 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 
 

ในสวนของธุรกิจถานหินนั้น บริษัทฯ มีเปาหมายในการผลิตและจําหนายถานหินของป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 18.5 ลาน
ตัน จาก 15.6 ลานตันในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18 โดยคาดวาตนทุนการผลิตโดยรวมในป 2548 จะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 
จากปที่ผานมา เปนผลจากการปรับตัวของราคาน้ํามันดีเซลในประเทศอินโดนีเซีย      อยางไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวม
ของบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากราคาขายถานหินยังอยูในระดับที่ดี ประกอบกับบริษัทฯ มุงใหความ
สําคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและลดตนทุนในทุกสํานักงานและเหมืองของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  นอก
จากนี้ บริษัทฯ ยังอยูระหวางศึกษาระบบการขนสงใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในระยะยาวอีกดวย 

 
สําหรับความคืบหนาของการลงทุนในธุรกิจถานหินของบริษัทฯ ในประเทศจีน  เหมืองตาหนิงที่บริษัทรวมลงทุนผาน

เอเชียน อเมริกัน โคล อิงค จะเริ่มดําเนินการผลิตถานหินไดในเดือนกันยายน 2548  โดยจะมีกําลังผลิตประมาณ 5.5 ลานตัน
ตอป   นอกจากนี้ เหมืองถานหินเฮอป ที่บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับ  Hebi Coal and Electricity Company (HCEC)  คาดวา
จะสามารถเริ่มรับรูรายไดในชวงไตรมาสที่ 4  ซึ่งปจจุบันเหมืองเฮอป มีกําลังการผลิต 0.9 ลานตันตอป  และจะมีการขยาย
กําลังผลิตเปน 1.5 ลานตันตอป 

 
ในสวนของธุรกิจไฟฟา  ขณะนีก้ารกอสรางโรงไฟฟาบีแอลซีพี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ที่บริษัทฯ 

ถือหุนอยูรอยละ 50 แลวเสร็จประมาณรอยละ 70 (ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2548) คาดวาการกอสรางโรงไฟฟาหนวยที่ 1 จะ
แลวเสร็จตามแผนและสามารถผลิตไฟฟาไดในเดือนตุลาคม 2549  และหนวยที่ 2 ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2550 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
ตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ สายสื่อสารองคกร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
โทรศัพท 0 2694-6783-4  โทรสาร 0 2207-0697 
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