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บานปูฯ รายงานผลประกอบการประจําป 2550  

กําไรเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจไฟฟาและราคาขายถานหินที่ดีขึ้น 
 

 บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 วา มีกําไรสุทธิจํานวนทั้งสิ้น 6,654 

ลานบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนหนาจํานวน 3,044 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84 เปนผลจากการรับรูผลกําไรของ

โรงไฟฟาบีแอลซีพีที่เพิ่มขึ้น และกําไรจากธุรกิจถานหินซึ่งมรีาคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 

17 โดยคาดวารายไดของบริษทัฯ ในปนีจ้ะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณรอยละ 25  เนื่องจากธรุกิจถานหิน

ที่มีราคาขายเฉลี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้น 

 นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กลาววา กําไรสุทธิ จํานวน 

6,654 ลานบาทในป 2550  ประกอบดวยกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักคือถานหินและไฟฟา จํานวน 5,920 ลานบาทซึ่ง

ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 61 จากปกอนหนา และกําไรจากรายการพิเศษจํานวน 734 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการ

รับรูกําไรจากการจําหนายหุนของบริษัทยอย PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM) รวมทั้งการจําหนายเงิน

ลงทุนรอยละ 10 ในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจถานหิน อยางไรก็ตามตนทุนการขายรวมของบริษัทฯ 

ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนกันในอัตรา รอยละ 1 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและการเพิ่มระดับความลึกของ

การทําเหมืองถานหิน  

 ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 32,442 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 

936 ลานบาท หรือรอยละ 3 เปนผลจากปริมาณขายถานหินที่ลดลง 2.4 ลานตัน จาก 21.7 ลานตันในป 2549 เปน 

19.3 ลานตัน  คิดเปนรอยละ 11 และผลกระทบจากการแขง็คาของเงินบาท  ทั้งนี้รายไดจากการขายรวมในป 2550 

แบงออกเปนรายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 28,429 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ของรายไดจากการ

ขายรวม ซึ่งมาจากการขายถานหินจากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 27,712 ลานบาท และ จากเหมือง

ถานหินในประเทศไทย 717 ลานบาท รายไดจากธุรกิจไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน มจีํานวน 3,865 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของรายไดรวม   
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“ปริมาณขายถานหินของบริษัทฯ ในป 2550 ปรับตัวลดลงจากปกอนหนารอยละ 11 และต่ํากวาเปาของ

บริษัทฯ ซึ่งตั้งไวที่ 20 ลานตัน สวนใหญเปนผลจากการผลิตของเหมืองทรูบาอินโดที่ลดลง ซึ่งไดรับผลกระทบจาก

สภาวะฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายป  รวมท้ังปริมาณการผลิตและขายถานหินที่ลดลงจากเหมืองในประเทศไทยซึ่ง

ใกลจะปดตัวลงภายในป 2551 นี้  อยางไรก็ตาม ราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ปรับสูงขึ้นจาก 35.23 เหรียญ

สหรัฐตอตันในป 2549 เปน 41.06 เหรียญสหรัฐตอตันในป 2550 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17 ไดชวยชดเชย

ปริมาณการขายที่ลดลง” นายชนินทกลาว 

นายชนินทยังกลาวอีกวาการผลิตถานหินของบริษัทฯ ในป 2551 จะปรับตัวดีขึ้นโดยตั้งเปาหมายปริมาณ

การผลิตถานหินที่ประมาณ 20 ลานตัน  สวนใหญจะเปนผลผลิตจากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะ

ทดแทนผลผลิตที่ลดลงของเหมืองในประเทศไทยที่ใกลปดตัวลงในปนี้  นอกจากนี ้บริษทัฯ ยังคาดวารายไดจากการ

ขายรวมในปนี้จะเติบโตสูงขึ้นประมาณรอยละ 25 เปนผลจากราคาขายเฉลี่ยถานหินของบริษัทฯ ที่คาดวาจะปรับตวั

สูงขึ้นอยูที่ประมาณ 60 เหรียญสหรัฐตอตันในปนี้  

สําหรับกลยุทธการลงทุนของบานปูฯ ในป 2551 จะยังคงเนนขยายการลงทุนในธุรกิจถานหินและไฟฟาใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสวนใหญ บนพื้นฐานของการปรบัปรุงพัฒนาธุรกิจที่เกิดขึ้น

ในปที่ผานมาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินทรัพยที่มีอยู และแสวงหาการลงทุนใหมๆ  บริษัทฯ มุงขยายธุรกิจถานหิน

และไฟฟาในประเทศจีนในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีเปาหมายใหขนาดธุรกิจในประเทศจีนมีสัดสวนที่ไลเล่ียกับประเทศ

ไทยและอินโดนีเซียภายในสิ้นปนี้  สวนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บานปูฯ ยังคงใหความสําคัญตอการบริหารตนทุน

อยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง อาทิ การกอสรางโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงมีกําลังการผลิตรวม 14 เมกะ

วัตต ที่ทาเรือบอนตัง สําหรับใชในการดําเนินงานของทาเรือและบางสวนของการทําเหมืองเพื่อทดแทนตนทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง ของเหมืองอินโดมินโค-บอนตัง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในครึ่งหลังของปนี้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ

ระบบการขนสงถานหินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจถานหิน และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะ

การปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพทาเรือบอนตังใหสามารถรองรับการขนถายถานหินเพิ่มขึ้นจาก 12.5 ลานตัน 

เปน 18.5 ลานตันซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จในปนี้เชนกัน 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจาํนวน  65,051 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 15,664 บาท หรือรอยละ 32 มีหนี้สินรวมจํานวน 26,554 ลานบาท ลดลง 489 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 0.14  ต่ํากวาป 2549 ที่เทากับ 0.66 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของบรษิัทฯ เทากับ 24.49 บาทตอหุน เทียบกับ 13.29 บาทตอหุนในปที่ผานมา 
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