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บานปูฯ แถลงผลประกอบการครึ่งปแรกของป 2550 

กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นรอยละ 90  
 

บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการครึ่งปแรกประจําปงบประมาณ 2550 มีกําไร

สุทธิจาํนวนทัง้สิ้น 2,953 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 90 เมื่อเทียบกับคร่ึงปแรกของป 2549 เปนผลจากการรับรู

กําไรของโรงไฟฟาบีแอลซีพใีนประเทศไทย หลงัจากสามารถผลิตกระแสไฟฟาในเชงิพาณิชยไดเต็มกําลงั

ในชวงเดือนกมุภาพนัธที่ผานมา และกาํไรจากธุรกิจถานหนิซึง่มรีาคาที่ดีข้ึน 

นายชนนิท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร บริษทั บานปู จาํกัด (มหาชน) เปดเผยวา ในชวง

คร่ึงปแรกของป 2550 ที่ผานมา (1 มกราคม 2550 – 31 กรกฎาคม 2550) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมทั้งสิน้ 

2,953 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากครึ่งปแรกของป 2549 จํานวน 1,402 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 90 ซึ่งเปนผล

จากการรับรูสวนแบงของโรงไฟฟาบีแอลซีพีในประเทศไทย ที่เปดดําเนินการเชงิพาณิชยทัง้สองหนวยการ

ผลิตเมื่อเดือนกุมภาพนัธที่ผานมา รวมทัง้รายไดจากธุรกิจไฟฟาในประเทศจนี และธุรกิจถานหินในประเทศ

อินโดนีเซยี โดยบริษัทฯ มีการรับรูกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพี จาํนวน 2,580 ลานบาทในชวงครึ่งปแรกที่ผาน

มา      

 ในชวงครึ่งปแรก ของป 2550 บานปฯู มีรายไดจากการขายรวมจาํนวน 14,616 ลานบาท ลดลง 159 

ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 1 จากชวงเดยีวกนัของปกอน  เปนผลมาจากปริมาณการขายถานหนิจากแหลง

ผลิตในประเทศไทยปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกนัของปกอน เนื่องจากปริมาณถานหินสาํรองของเหมืองถาน

หินในไทยไดทยอยลดลงจากอายุสัมปทานเหมืองถานหนิทีก่ําลงัจะหมดลงในปนี้และปหนา  ทั้งนี้รายไดจาก

การขายรวมในชวงครึ่งปแรกแบงออกเปนรายไดจากการจําหนายถานหินจาํนวน 12,793 ลานบาท หรือรอย

ละ 88 ของรายได ซึ่งมาจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 12,441 ลานบาท ลดลง

จากครึ่งปแรกของป 2549 จํานวน 100 ลานบาท หรือ รอยละ 4 เปนผลกระทบจากการหยุดขนสงถานหนิ

เปนการชั่วคราวที่ทาเรือบอนตังในชวงปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา สวนรายไดจากแหลงถานหนิในไทยมี

จํานวน 352 ลานบาท ลดลง 723 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน สําหรับรายไดจากธุรกิจไฟฟาและ  

ไอน้ําจากประเทศจีนมีจํานวน 1,753 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของรายไดรวม  
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“แมวาปริมาณการขายถานหนิโดยรวมของบริษัทฯ ในชวงครึ่งปแรกจะลดลง แตไมไดสงผลกระทบตอรายได

โดยรวมของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากในชวงครึ่งปที่ผานมาปริมาณการขายถานหนิคุณภาพดีจากเหมือง

ถานหนิในอนิโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกบัราคาตลาดที่ทรงตัวในระดับดี สงผลใหราคาถานหินเฉลี่ยของ

บริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นเปน 39.97 เหรียญสหรัฐตอตัน ในชวงไตรมาส 2 ที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดปรับราคา

ถานหนิเฉลี่ยในป 2550 จาก 38 เหรียญสหรัฐตอตัน เปน 39 เหรียญสหรัฐตอตัน” นายชนนิท กลาวชี้แจง 

สําหรับปริมาณการขายถานหนิในครึ่งปแรก 2550 ที่ผานมามีจาํนวน 9.20 ลานตนั ปรับตัวลดลง

รอยละ 7 จากจากครึ่งปแรก 2549 ที่มีจาํนวน 9.84 ลานตัน โดยมาจากแหลงผลิตในอินโดนีเซีย  8.3 ลานตัน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 90 ของปรมิาณถานหินที่ผลิตไดทั้งหมด ทัง้นี้บริษทัฯ ไดปรับเปาหมายการผลิตและ

จําหนายถานหินในปนี้จาก 21 ลานตนัเปน 20 ลานตนั โดยคาดวาการปรับลดเปาหมายการผลิตและ

จําหนายถานหินในปนี้ลง 1 ลานตัน อาจจะสงผลกระทบบางเลก็นอยตอรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ 

ที่เคยคาดการณไววาจะสงูกวา 3.3 หมื่นลานบาทประมาณรอยละ 10  

  “เนื่องจากปรมิาณการผลิตถานหนิที่ลดลงนี้สวนใหญจะเปนถานหนิที่ผลิตไดภายในประเทศ ซึ่ง

เปนถานหนิคุณภาพต่ํา ในขณะที่ปริมาณการผลิตถานหนิคุณภาพดีจากเหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซีย 

ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากเปาหมายทีต่ั้งไว 19 ลานตัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากราคาขายถานหินเฉลีย่ของ

ปนี้ที่เพิ่มข้ึน 1 เหรียญสหรัฐตอตัน รายไดจากการขายรวมของบริษทัฯ ในป 2550 ซึ่งไดเคยคาดการณไวกอน

หนานีว้าจะสูงกวา 3.3 หมืน่ลานบาทก็อาจจะไดรับผลกระทบบางเล็กนอย” นายชนนิท กลาวเพิ่มเติม 

บานปฯู เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานชัน้นําของเอเชียที่มีฐานการผลิตใน 3 ประเทศ คอื ไทย 

อินโดนีเซยี และ จีน โดยฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2550  มีสินทรพัยรวมจาํนวน 

53,589 ลานบาท เพิม่ข้ึน 4,203 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และมีหนี้สินรวมจาํนวน  

28,651 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 6 เมื่อเทยีบกับ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  สวนอัตราสวนหนี้สินสทุธิ

ตอทุนของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 0.68เทา เทยีบกับ 0.66 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 
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