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ขาวประชาสมัพันธ         12 พฤษภาคม 2551 

 
บานปูฯ รายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2551 

กําไรสุทธิเพิ่มตามราคาขายถานหินที่สูงขึ้น  
 

 บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2551 (1 

มกราคม 2551 – 31 มีนาคม 2551) มีกําไรสทุธิจํานวนทั้งส้ิน 2,074 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

จํานวน 880 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74 มาจากผลประกอบการของธุรกิจถานหินที่ดีขึ้น เนื่องจากราคาขายถานหิน

เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดในภูมิภาค  

 นางสมฤดี  ชัยมงคล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการการเงิน บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) กลาววา ราคาขาย

ถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ที่ผานมาปรับตัวสูงขึ้นเปน 49.39 เหรียญสหรัฐตอตันเพิ่มขึ้นรอยละ 37 จาก

งวดเดียวกันของปกอน และเพิม่ขึ้นรอยละ 12 จากไตรมาส 4 ป 2550 ซึ่งราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นสะทอนถึงสัญญาซื้อ

ขายถานหินของบริษัทฯ ที่ปรับตัวขึ้นตามแนวโนมราคาตลาดถานหินในภูมิภาค นอกจากนี้ปริมาณการจาํหนายถาน

หินคุณภาพดี จาก เหมอืงอินโดมินโค และเหมืองทรูบาอินโด ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 

78  ของปรมิาณการจําหนายถานหินทั้งหมดในไตรมาสนี้ ที่มีปริมาณการจาํหนายถานหินทั้งส้ิน 4.54 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากงวดเดียวกันของป 2550 แตลดลงรอยละ 10 จากไตรมาส 4 ที่ผานมา เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน

ของอินโดนีเซีย  

 สําหรับรายไดจากการจําหนายถานหินของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ที่ผานมา มีจํานวน 7,536 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 1,786 ลานบาท หรือรอยละ 31จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของรายได

จากการขายรวมซึ่งมจีํานวนทัง้สิ้น 8,637 ลานบาท  เพิม่ขึ้น 1,937 ลานบาท หรือรอยละ 29 จากงวดเดียวกันของป

กอน ทั้งนี้รายไดจากการจําหนายถานหินแบงเปนรายไดจากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 7,393 ลาน

บาท และ จากเหมืองถานหินในประเทศไทย 143 ลานบาท สวนรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําจาก

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มจีํานวน 1,076 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของรายไดจาก

การขายรวม   

 “ในสวนของธุรกิจไฟฟานั้น การผลิตและจําหนายไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพี ไดดําเนินไปดวยความ

ราบร่ืนตามความตองการไฟฟาที่สูงในชวงตนป สงผลใหการรับรูกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีมจีํานวน 1,425 ลาน

บาทในไตรมาส 1 ที่ผานมา (ซึง่รวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 504 ลานบาท) ในขณะที่โรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวม 3 แหงในประเทศจีนของบริษัท Banpu Power (China) Investment หรือ BPIC ซึ่งเปนบริษัทยอย 
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ของบานปฯู มผีลประกอบการที่ลดลงเนื่องจากราคารับซือ้ไฟฟายังไมไดมกีารปรับตามราคาถานหินที่สูงขึ้น สงผลให

กําไรสุทธิจาก BPIC ในไตรมาสนี้มีจํานวน 85 ลานบาท” นางสมฤดีกลาว 

นางสมฤดีกลาวอีกวา ตนทุนการขายรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ที่ผานมาปรับตวัเพิ่มขึ้น รอยละ 37 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา เปนผลจากการเพิ่มระดับความลึกในการทําเหมืองถานหิน และราคาน้ํามัน

ดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนตนทุนผันแปรที่ปรับตามปริมาณขายถานหินคุณภาพดีที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ตนทุน

การผลิตไฟฟาและไอน้ําไดเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญจากการเพิ่มขึ้นของราคาถานหินในประเทศจีน อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังคงตั้งเปาหมายการผลิตถานหินในปนี้ที่ 20 ลานตัน ซึ่งสวนใหญจะเปนผลผลิตจากเหมืองถานหินใน

อินโดนีเซีย ในขณะที่ผลผลิตจากเหมืองถานหินในไทยจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 5 แสนตันเนื่องจากเหมืองใกล

จะปดตัวลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงคาดการณวารายไดจากการขายรวมในปนี้จะมีการเติบโตอันเปนผลมาจาก

ราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่คาดวาจะปรับตวัสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 60 เหรียญสหรัฐตอตัน  
บานปูฯ เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนําของภูมิภาคเอเชียที่ดําเนินธุรกิจหลักดานการทําเหมืองถานหิน

และโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง มฐีานการผลิตอยูใน 3 ประเทศในเอเชีย ไดแก ไทย อินโดนีเซีย และจีน โดย

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มี

สินทรัพยรวมจํานวน  62,704 ลานบาท ลดลง 2,347 ลานบาท หรือรอยละ 4 มีหนี้สินรวมจํานวนทั้งส้ิน 22,393 

ลานบาท ลดลง 4,161 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16  สําหรับอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2551เทากับ 0.13  เทียบกับ 0.14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของบรษิัทฯ 

เทากับ 7.63 บาทตอหุน เทียบกับ 4.39 บาทตอหุนของงวดเดียวกันในปที่ผานมา 

----------------------------------------- 
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