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ขาวประชาสมัพันธ                        11 พฤศจิกายน 2552 

 
บานปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2552 
กําไรเพ่ิมขึ้นจากปริมาณขายถานหินที่เพ่ิมขึน้ 

 

 บริษัท บานป ูจาํกัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปงบประมาณ 2552 (1 กรกฎาคม 

2552 – 30 กันยายน 2552) มีกําไรสุทธิจํานวนทั้งส้ิน 3,809 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 698 ลานบาท 

หรือรอยละ 22 เปนผลจากปริมาณขายถานหินจากเหมืองอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้น และกําไรจากอนุพันธทางการเงิน

จากสัญญาขายถานหินลวงหนา 

“ปริมาณขายถานหินในไตรมาส 3 ที่ผานมามีจํานวน 5.31 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากงวดเดียวกันของป

กอนหนา และรอยละ 18 จากไตรมาส 2/2552 เปนผลจากปรมิาณขายถานหินจากเหมืองในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นจาก

จากสภาวะอากาศที่เอื้ออํานวยตอการผลิตถานหิน และจากการผลิตที่ราบร่ืนในสวนพื้นที่ใหมทางดานทิศตะวันออก

ของเหมืองอินโดมินโคที่เร่ิมดําเนินการตั้งแตกลางปนี้เปนตนมา สงผลใหเหมืองอินโดมินโคมีปริมาณขายสูงสุดกวาทุก

ไตรมาสที่จํานวน 3.18 ลานตัน นอกจากนีใ้นไตรมาสนี้ บริษัทฯยังไดกลับมาดําเนินการผลิตถานหินที่เหมืองคิทาดิน-

เอ็มบาลุตอีกครั้งจากผลการศึกษาที่แสดงถึงความคุมคาในเชิงพาณิชยของเหมืองแหงนี้ หลังจากไดหยุดการผลิตถาน

หินตั้งแตป 2549 เนื่องจากมขีอจํากัดดานพาณิชยและดานธรณีวิทยาในเวลานั้น ขณะที่กําไรจากการทําอนุพันธทาง

การเงินจากการทําสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนาไดชวยเสริมอัตรากําไรสุทธิของไตรมาสนี้ดวย” นายชนนิท วองกุศล

กิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.บานปู กลาว 

 อยางไรก็ตามกาํไรสุทธิในไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงรอยละ 4 จากไตรมาส 2/2552 ตามราคาขายถานหินเฉลี่ยที่ 

69.49 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลงรอยละ 6 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 17 จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว 

เนื่องจากการตกลงราคาขายถานหินในสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนาของไตรมาสนี้ดําเนินการในชวงปลายป 2551 ซึ่ง

เปนชวงที่สภาวะราคาถานหินในตลาดโลกออนตัวลง ในขณะเดียวกันกําไรจากธุรกิจถานหินในประเทศจีนของไตรมาส

นี้ปรับตัวลดลงเชนกัน โดยมีสวนแบงกําไรสุทธิจากเหมืองเฮอป และกลุมบริษัท เอเชียน อเมริกัน โคล อิงค (AACI) 

จํานวน 618 ลานบาท ลดลง 1,144 ลานบาท หรือรอยละ 65 จากไตรมาส 2/2552 ทั้งนี้เนื่องจากเหมืองตาหนิงผลิต

ถานหินลดลงจากการหยุดดําเนินการผลิตเปนเวลาประมาณ 3 สัปดาหเพื่อขนยายเครื่องจักร Longwall และติดตั้งใน

พื้นที่ใหมตามแผนการผลิตที่วางไว 
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 สําหรับธุรกิจไฟฟานั้น นายชนนิท กลาววามีรายไดที่ดีตอเนื่องในไตรมาส 3 ที่ผานมา โรงไฟฟาบีแอลซีพมีีการ

จายไฟฟาในอตัราที่สม่ําเสมอ ทําใหมีสวนแบงกําไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพจีํานวน 1,058 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนจํานวน 90 ลานบาท) สวนโรงไฟฟาของบริษัท Banpu Power Investment (China) Ltd. หรือ BPIC ซึ่งเปน

บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจไฟฟาในประเทศจีน มีกําไรสุทธิจํานวน 105 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปน

ผลจํานวน 239 ลานบาทจากการถือหุนรอยละ 15 ในบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH อีก

ดวย 

ในไตรมาส 3 ของปนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 13,881 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป

กอนหนา 471 ลานบาท หรือรอยละ 3 แบงเปนรายไดจากการขายถานหินจํานวน 12,882 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 93 ของรายไดจากการขายรวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหนา 527 ลานบาท หรือรอยละ 4  สวนรายไดจาก

การจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศจนีจํานวน 999 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 

7 ของรายไดทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนา 57 ลานบาทหรือรอยละ 6 

 บานปูฯ เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว ดําเนินธุรกิจหลักทางดานถานหินและ ไฟฟาโดยมี

ฐานธุรกิจอยูใน 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีสินทรัพยรวมจํานวน 96,613 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,026 ลานบาท หรือรอย

ละ 8 และมีหนี้สินรวมจํานวนทั้งสิ้น 42,805 ลานบาท ลดลง 1,248 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 สําหรับอัตราสวนหนี้สิน

สุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เทากับ 0.24 เทา เทียบกับ 0.36 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

สวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 14.02 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 22 เมื่อเทียบกับ 11.45 บาทตอหุนในไตรมาส 3 

ของปที่ผานมา  
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