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ขาวประชาสมัพันธ                          11 สิงหาคม 2552 

 
บานปูฯ รายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 2/2552 

กําไรเพ่ิมขึ้นจากธุรกิจถานหิน 
 

 บริษัท บานป ูจาํกัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2552 (1 เมษายน 

2552 – 30 มิถุนายน 2552) มีกําไรสุทธิจํานวนทั้งส้ิน 3,982 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,683 ลาน

บาท หรือรอยละ 73 เปนผลจากปริมาณและราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสวนแบงกําไรที่สูงขึ้นจากธุรกิจถานหิน

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

“กําไรสุทธิในไตรมาส 2/ 2552 ที่ปรับตัวสูงขึ้น มาจากปริมาณและราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้นจากเหมืองถาน

หินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบกับธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยมีสวน

แบงกําไรจากเหมืองเฮอป และกลุมบริษัท เอเชียน อเมริกัน โคลด อิงค (AACI) จํานวน 1,762 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

55 จากไตรมาส 1 ที่ผานมา ซีง่เปนผลจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นและราคาขายถานหินในประเทศจีนที่ยังอยูในระดับ

ดี อยางไรก็ตามกําไรสุทธิในไตรมาส 2 ไดปรับลดลงรอยละ 17 จากไตรมาส 1/2552 ตามการลดลงของราคาขายถาน

หิน และการรับรูกําไรจากอนุพนัธทางการเงินที่ลดลง” นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทบานปฯู 

กลาว  

 ทั้งนี้ราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ที่ผานมาอยูที่ 73.89 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลงจาก  

84.23 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือรอยละ 12 จากไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการทําสัญญาขายถานหินลวงหนาของ

ไตรมาสนี้ไดดําเนินการในชวงครึ่งหลังของป 2551 ซึ่งอยูในภาวะที่ราคาตลาดออนตัวลง สวนปริมาณขายถานหินมี

จํานวน 4.51 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากไตรมาส 1 ของปนี้ เนื่องจากการผลิตและขนถายถานหินในอินโดนีเซีย

ดําเนินการไดดีขึ้นจากไตรมาส 1 นอกจากนี้เหมืองอินโดมนิโคไดเร่ิมผลิตถานหินในสวนพื้นที่ใหมทางดานทิศตะวันออก 

(East Block) ซึ่งจะมีสวนชวยใหปริมาณการผลิตถานหินในครึ่งหลังของปนี้ปรับตัวสูงขึน้  

 สําหรับผลการดําเนินงานธุรกิจไฟฟาในไตรมาส 2/2552 นายชนินท กลาววา โรงไฟฟาบีแอลซีพีมกีารจําหนาย

ไฟฟาในระดับที่ใกลเคียงกับไตรมาสกอนหนา โดยบริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซพีีจํานวน 1,249 ลาน

บาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 268 ลานบาท)   สวนบริษัท Banpu Power Investment (China) Ltd. หรือ 

BPIC ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจไฟฟาในประเทศจีน ไดบันทึกกําไรสุทธิจํานวน 101 ลานบาทลดลงรอยละ 55 

จากไตรมาส 1/2552 เนื่องจาก ความตองการใชไอน้ําที่ลดลงหลังจากพนฤดูหนาว  
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ในไตรมาส 2 ของปนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 12,932 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอนหนา 1,865 ลานบาทหรือรอยละ17 แบงเปนรายไดจากการขายถานหินจํานวน 11,846 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปกอนหนา 1,839 ลานบาท หรอืรอยละ 18  และคิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของรายไดจากการขายรวม  

สวนรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศจนี มีจํานวน 1,086 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของรายไดทั้งหมด 

 บานปูฯ เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว ดําเนินธุรกิจหลักทางดานถานหินและ ไฟฟาโดยมี

ฐานธุรกิจอยูใน 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน โดยฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพยรวมจาํนวน 93,167 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,805 ลานบาท มี

หนี้สินรวมจํานวนทั้งสิ้น 40,974 ลานบาท ลดลง 2,853 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 สําหรับอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทากับ 0.25 เทา เทียบกับ 0.36 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนกําไรตอ 

หุนขั้นพื้นฐานเทากับ 14.65 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 73 เมื่อเทียบกับ 8.46 บาทตอหุนในไตรมาส 2 ของปที่ผานมา  
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