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ขาวประชาสมัพันธ         12 พฤษภาคม 2552 

 
บานปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/ 2552  
กําไรเพ่ิมจากราคาขายถานหินทีป่รับตัวสูงขึ้น 

 บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2552 (1 

มกราคม 2552 – 31 มีนาคม 2552) มีกําไรสทุธิจํานวนทั้งส้ิน 4,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

จํานวน 2,724 ลานบาท หรือรอยละ 131 เปนผลมาจากราคาขายถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งกําไรจากธุรกิจถาน

หินในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

 นายชนินท  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กลาววา ผลประกอบการ

ไตรมาส 1 ป 2552 ที่ผานมาของบริษัทฯ สะทอนถึงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจหลักคือ ถานหินและไฟฟา โดยมี

กําไรจากธุรกิจถานหินจํานวน 3,632 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,872 ลานบาท หรอืรอยละ 378 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน ในขณะทีก่ําไรจากธุรกิจไฟฟาคิดเปนจาํนวน 1,166 ลานบาท  ลดลง 148 ลานบาท หรือรอยละ 

11 จากงวดเดียวกันของป 2551 ซึ่งมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 504 ลานบาท  

“กําไรสุทธิของธุรกิจถานหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 378 ในไตรมาส 1 ของปนี้นั้น เปนผลจากราคาขาย

ถานหินเฉลี่ยปรับสูงขึ้นเปน 84.23 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 71 จากงวดเดียวกันของปกอน ทัง้นี้มาจาก

การทําสัญญาราคาขายในชวงที่ราคาถานหินในตลาดโลกเพิ่มขึ้นในปกอน ประกอบกับตนทุนการผลิตถานหินของ

เหมืองในอินโดนีเซียปรับตัวลดลงจากการลดลงของราคาน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ กําไรจากธุรกิจถานหินในประเทศ

จีนไดปรับตัวสูงขึ้นอยางเดนชัดจากปกอนหนา จากราคาขายที่สูงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู

ผลกําไรจากธุรกิจถานหินในประเทศจีน จํานวน 1,134 ลานบาท ในไตรมาส 1 ที่ผานมา  อยางไรก็ตามปริมาณการ

จําหนายถานหิน จํานวน 4.08 ลานตันในไตรมาสนี้ ลดลงรอยละ 10 จากงวดเดียวกันของปกอนหนา และลดลงรอย

ละ 17 จากไตรมาส 4 ป 2551 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการหยุดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาเรือบอนตังซึ่ง

เปนทาเรือขนถายถานหินของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียตามกําหนดเปนเวลา 1 สัปดาห และจากการผลิตที่ลดลงของ

เหมืองอินโดมนิโคและเหมืองโจ-รง รวมทั้งการปดเหมืองในประเทศไทยเมื่อปลายปที่ผานมา”นายชนินทกลาว 

 

สําหรับผลประกอบการของธุรกิจไฟฟานั้น นายชนินท กลาววา ในไตรมาส 1/2552 ธุรกิจไฟฟามีผลการ

ดําเนินงานที่ราบร่ืน โดยบริษัทฯ รับรูกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพี จํานวน 923 ลานบาท (รวมขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนจํานวน 93 ลานบาท)  มีการรับเงินปนผลจากบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งจํานวน 240 ลานบาท และม ี
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กําไรสุทธิจากบริษัท Banpu Power  Investment (China) Ltd.หรือ BPIC ซึง่เปนบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจไฟฟาใน

ประเทศจีนจํานวน 204 ลานบาท   

นายชนินท กลาวอีกวา ในไตรมาส 1 ปนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นเปน 13,624 ลานบาท 

หรือรอยละ 58 จากงวดเดียวกันของปกอนหนา แบงเปนรายไดจากการขายถานหินจํานวน 12,343 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4,808 ลานบาท หรือรอยละ 64 และคดิเปนสัดสวนรอยละ 91 ของรายไดจาก

การขายรวม สวนรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมในประเทศจีน มีจํานวน 

1,269 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 ของรายไดทั้งหมด  

  “คาดวาในปนีร้ายไดจากการขายรวมจะเติบโตมากกวารอยละ 10 อันเปนผลมาจากการเพิ่มปริมาณการ

จําหนายถานหินในอินโดนีเซียเปน 20.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากปทีผ่านมา ในขณะเดียวกันคาดวารายได

จากถานหินในจีนจะดีกวาปทีแ่ลว ในขณะที่รายไดจากธุรกิจไฟฟาคงจะอยูในระดับที่ทรงตัวในปนี”้ นายชนินท 

กลาวเพิ่มเติม 

 สําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 2 นั้น  จะยงัคงมีการปรับปรุงทาเรือบอนตัง ซึ่งจะสงผลตอปริมาณการสง

มอบและการจาํหนายถานหินในไตรมาส 2 นี ้แตราคาขายยงัคงอยูในระดับท่ีดี ซึ่งคาดวาผลประกอบการของ

ไตรมาส 1 และ 2 ของปนี้จะดกีวาไตรมาส 3 และ 4 ตามระดับราคาขายที่ลดลง  

 “นอกจากนี ้ยังอาจมีความเสี่ยงเรื่องการสงมอบถานหินตามเปาหมายการผลิตและจําหนายของปนี้ที่ 20.5 

ลานตันซึ่งปริมาณถานหินที่จะสงมอบสวนใหญจะอยูในชวงครึ่งหลังของป” นายชนินท กลาวปดทาย   

บานปูฯ เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว ดําเนินธุรกิจหลักทางดานถานหินและ ไฟฟา

โดยมีฐานธุรกจิอยูใน 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน โดยฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพยรวมจํานวน  88,841 ลานบาท ลดลง 521 ลาน

บาท มีหนี้สินรวมจาํนวนทั้งสิ้น 38,684 ลานบาท ลดลง 5,144 ลานบาท คดิเปนรอยละ 12  สําหรับอัตราสวนหนี้สิน

สุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เทากับ 0.29 เทา  เทียบกับ 0.36 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  

สวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ เทากับ 17.65 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 131 เมื่อเทียบกับ 7.63 บาทตอหุน

ของงวดเดียวกันในปที่ผานมา  

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 26-28 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8  

Banpu Public Company Limited 
26-28th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Rd., 
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok  10400, Thailand 
T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8 
www.banpu.com ทะเบียนเลขที่ บมจ. 152 


