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ขาวประชาสัมพันธ        10 พฤศจิกายน 2551 
 

บานปูฯ รายงานกําไรสุทธิไตรมาส 3 เพ่ิม จากราคาขายถานหินทีสู่งขึ้น 
 

 บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส 3 พ.ศ. 2551 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น             

รอยละ 81 จากงวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากกําไรของธรุกิจถานหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาขายถานหินเฉล่ีย และ

การรับรูกําไรจากธุรกิจถานหนิในประเทศจีนหลังจากที่ไดเขาไปลงทุนเพิ่มเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมา   

นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ในไตรมาส 3  ประจําป

งบประมาณ 2551 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2551) บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ จํานวนทั้งส้ิน 3,111 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา 1,392 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81 โดยมีกําไรจากธุรกิจถานหินจํานวน  2,231 ลานบาท  

และธุรกิจไฟฟาจํานวน 880 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 72 และรอยละ 28 ของกาํไรสุทธิ ตามลําดบั ทั้งนี้ เปนผลจาก

ราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ปรับตวัเพิ่มขึ้นกวารอยละ 96 เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และการรับรู

รายไดจากธุรกจิถานหินในประเทศจีนจากบรษิัท Asian American Coal Inc (AACI) สงผลใหรายไดจากการขายรวมของ

บานปูฯ ในไตรมาส 3 ของปนีอ้ยูที่ 14,352 ลานบาท เพิ่มขึ้น  5,711 ลานบาท หรือรอยละ 66 จากงวดเดียวกันของปกอน  

โดยมีรายไดจากการขายถานหินจํานวน 13,382 ลานบาท ซึ่งมาจากการขายถานหินจากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย จํานวน 13,301 ลานบาท และจากเหมืองถานหินในประเทศไทยจํานวน 81 ลานบาท สวนรายไดจากธุรกิจไฟฟา

และไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศจีน มีจาํนวน 942 ลานบาท  

 “งบการเงินในไตรมาส 3 ของปนี้ สะทอนถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นจากธุรกิจหลักโดยเฉพาะธุรกิจถานหิน  อีกสวน

หนึ่งมาจากการขายถานหินคุณภาพสูงในสัดสวนที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการรับรูสวนแบงกําไรจากการดาํเนินธุรกิจถานหิน

ของบริษัท AACI เขามาในไตรมาสนี้ดวยจึงทําใหกําไรสุทธิของบานปฯู ในไตรมาส 3 สูงขึ้นในระดับสูงสุด สวนธุรกิจไฟฟา

โดยรวมมีผลประกอบการที่ดี โดยโรงไฟฟา BLCP มีผลการดําเนินงานที่ราบร่ืน ในขณะทีผ่ลประกอบการของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมทั้ง 3 แหงในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงประสบปญหาจากราคาถานหินที่ปรับสูงขึ้นตามสภาวะตลาดแต

ราคาขายไฟฟามีการปรับสูงขึน้เพียงเล็กนอยเทานั้น“ นายชนินทกลาว 

สําหรับปริมาณขายถานหินในไตรมาส 3 ที่ผานมามจีํานวนทั้งส้ิน 4.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากไตรมาส 2 ที่

ผานมา แตลดลงรอยละ 9 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากในไตรมาสนี้การผลิตถานหิน ไมสามารถดําเนินการได

เต็มกําลัง อนัเนื่องมาจากสภาวะฝนตกหนักอยางผิดปกติและไมเปนไปตามฤดูกาลโดยเฉพาะทางตอนใตของเกาะกาลิมัน

ตันในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สงผลใหบริษัทฯ ตองปรับลดปริมาณการผลติถานหินของป 2551 จากเปาหมายที่ตั้งไวจํานวน 

20 ลานตันเปน 18.5 ลานตัน อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตถานหินที่ลดลงรอยละ 7 สงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอรายรับ 
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จากธุรกิจถานหิน เนื่องจากราคาขายถานหินเฉลี่ยของปนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ประมาณ 72 เหรียญสหรัฐตอตัน                  

จาก 41.05 เหรียญสหรัฐตอตันในปที่แลว สวนในป 2552 บริษัทฯ ตั้งเปาหมายการผลิตถานหินจากแหลงถานหินใน

อินโดนีเซียจํานวนประมาณ 20.5 ลานตัน โดยขณะนี้ไดทําสัญญากําหนดราคาขายลวงหนาไปแลว รอยละ 47  

 สําหรับความตองการใชพลังงานที่คาดวาจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยนั้น นายชนินทกลาววาอาจจะ

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบานปูฯ บางเล็กนอยในปหนา 

  “เชื่อวาเรายังสามารถควบคมุสถานการณไดอยูในขณะนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และบริหารจัดการการเงิน

อยางระมัดระวงัดวยการควบคุมหนี้สินใหอยูในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเตรียมมาตรการตางๆไวในแผนการ

ดําเนินธุรกิจทั้งระยะปานกลางจนถึงระยะยาวเพื่อรองรับสถานการณ หากราคาถานหินปรับตัวลดลงตามความตองการใช

พลังงานที่ชะลอตัวลง เชน การลดตนทุนในกระบวนการผลิตและระบบการขนสงโดยรวม” นายชนินทกลาวปดทาย  

 สําหรับ ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีสินทรัพยรวมจาํนวน 86,697 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

21,647 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33 ในขณะที่มีหนี้สินรวมจาํนวน 42,771 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16,217 ลานบาท เมือ่เทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนอัตราหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ไดปรับเพิ่มขึ้นเปน 

0.37 เทา จาก 0.14 เทา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  สําหรับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Earning Per Share) ในไตรมาส 3 

เทากับ 11.45 บาทตอหุน เทียบกับ 6.32 บาทตอหุนในไตรมาสเดียวกันของปที่แลว 
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