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 ขาวประชาสัมพันธ             28 กุมภาพันธ 2550
 

บานปูฯ คาดรายไดป 50 โตเกินกวา 3.3 หมื่นลานบาท 
   

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2549 วามีรายไดจากการขายรวม
จํานวน 33,378 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 8,170 ลานบาท  หรือรอยละ 32  เปนผลจาก
ผลผลิตถานหินที่เพิ่มข้ึนจากเหมืองอินโดมินโค-บอนตัง และเหมืองทรูบาอินโด ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
รวมทั้งการรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนครั้งแรก   อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกําไร
สุทธิ 3,610 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,948 ลานบาท หรือ รอยละ 35  ทั้งนี้ เปนผลจากกําไรที่ลดลงใน
ธุรกิจถานหินที่ไดรับผลกระทบจากตนทุนที่สูงขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ํามัน รวมทั้งภาษีสงออกถานหิน
ที่เพิ่มข้ึนจากมาตรการเรียกเก็บภาษีสงออกถานหินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในชวงระยะเวลาหนึ่ง นอก
จากนี้กําไรจากการจําหนายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักไดลดลงเชนเดียวกัน     

ในป 2549 บริษัทฯ มีปริมาณขายถานหิน จํานวน 21.7 ลานตัน เพิ่มข้ึน 4.7 ลานตัน คิดเปนรอยละ 
28   และมีรายไดจากการจําหนายถานหิน 30,434 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 91 ของรายไดจากการขายรวม 
ทั้งนี้แบงเปนรายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 28,767 ลานบาท และจาก
แหลงผลิตในไทย 1,667 ลานบาท  รายไดจากการจําหนายไฟฟาและ   ไอน้ํา จํานวน 2,808 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวม  สวนรายไดอ่ืน ๆ มีมูลคา 136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.4 ของ
รายไดจากการขายรวม  สําหรับราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 2549 เทากับ 35.82 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน  เพิ่มข้ึน 0.60 เหรียญสหรัฐตอตัน คิดเปนรอยละ 2  

สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 นั้น  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 
49,386 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 4,298 ลานบาท หรือรอยละ 10  มีหนี้สินรวมจํานวน 27,043 ลานบาท เพิ่มข้ึน  
3,755 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16   อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทา
กับ 0.66 เทา เทียบกับ 0.34 เทาในป 2548   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ เทากับ 13.29 บาทตอหุน 
เทียบกับ 20.46 บาทตอหุนในป 2548 ที่ผานมา 
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 ในป 2550 บริษัทฯ ยังคงตั้งเปาหมายการผลิตถานหินเทากับป 2549 ที่ประมาณ 21 ลานตัน 
โดยคาดวารายไดจากการขายรวมจะสูงกวาป 2549 เนือ่งจากผลผลติที่เพิ่มข้ึนจากเหมืองทรูบาอินโด  
ซึ่งถือเปนปจจยับวกตอราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ เพราะถานหนิจากเหมืองดงักลาวเปนถานหนิ 
ที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของตลาดระดับสูง   ซึ่งผลผลิตของถานหินคุณภาพดีที่เพิม่ข้ึนนั้นจะทดแทน 
ผลผลิตที่ลดลงจากเหมืองในประเทศไทยที่ใกลหมดสัมปทานในอกี 1-2 ปขางหนา    

“บริษัทฯ คาดวารายไดของบริษัทฯ ในปนี้ (2550) จะดีข้ึนกวาป 2549  ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตถาน
หินคุณภาพสูงจากทรูบาอินโดจะเพิ่มข้ึน และการรับรูกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีจะเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  
โดยคาดวาในอีก 3-5 ปขางหนา กําไรของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจไฟฟา ประมาณรอยละ 40  และจากธุรกิจ
ถานหินประมาณรอยละ 60“ นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานป ูจาํกดั (มหาชน) 
กลาว 
 นายชนินทกลาวตออีกวา จากกลยุทธของบานปูฯ ในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ บริษัทฯ ได
ขยายฐานธุรกิจไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  และเพื่อเปนการสรางความสมดุล
ทางดานรายไดระหวางธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา  บานปูฯ ไดกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจไฟฟาในภูมิ
ภาค  ซึ่งกลยุทธดังกลาวสงผลใหรายไดของธุรกิจไฟฟาพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรู
ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 3 แหงในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งจะเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนในปนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุงใหความสําคัญตอการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  อาทิ   
การดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชในระบบการผลิต (Electrification program) เพื่อทดแทนตนทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงของเหมืองอินโดมินโค-บอนตัง    รวมถึงการพัฒนาศักยภาพระบบการขนสงถานหินของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะการปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพทาเรือบอนตังใหสามารถรองรับการขนถายถานหิน
เพิ่มข้ึนจาก 12.5 ลานตัน เปน 18 ลานตัน ในป 2551 
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รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตดิตอที่ 

คุณเหมือนฝน เชื้อเอี่ยม 

เจาหนาที่ส่ือสารองคกร 

โทรศัพท 02 – 694 - 6783   แฟกซ 02 – 207 - 0697 
 


