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ข่าวประชาสัมพันธ์        25 กุมภาพันธ์ 2553 

 
บ้านปฯ รายงานผลประกอบการประจาํปี ู 2552  

กาํไรเพิ&มขึ (นจากธุรกจิถ่านหนิและไฟฟ้า  
 
 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 มีกําไรสทุธิทั $งสิ $น 
14,229 ล้านบาท เพิ*มขึ $น 5,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 54 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากผลการดําเนินงานที*ดีขึ $นทั $งใน
สว่นของธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า 
 

กําไรสทุธิทั $งหมดของปี 2552 แบ่งเป็นกําไรจากธุรกิจถ่านหินจํานวน 10,444 ล้านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้า
จํานวน 3,785 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73 และ 27 ของกําไรสทุธิทั $งหมดตามลําดบั โดยในสว่นของธุรกิจถ่านหิน
ได้รับผลดีจากปริมาณการผลติและขายถ่านหินที*เพิ*มขึ $นเป็น 21.09 ล้านตนั หรือร้อยละ14 จาก18.5 ล้านตนัในปี 
2551 ซึ*งเป็นผลจากแผนการทําเหมืองถ่านหินที*มีประสิทธิภาพมากขึ $นและสภาพอากาศที*เอื $ออํานวยในอินโดนีเซียซึ*ง
มีปริมาณฝนตกน้อยกวา่ทกุปี ในขณะที*ธรุกิจถ่านหินในประเทศจีนมีผลประกอบการที*ดีเชน่กนั เนื*องจากการผลิตที*
ราบรื*นท่ามกลางสภาวะราคาขายที*ทรงตวัได้ดีจากความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศที*เติบโตอย่างตอ่เนื*อง  
นอกจากนี $ บริษัทฯ ยงัมีการบนัทกึกําไรจากสญัญาซื $อขายถ่านหินลว่งหน้า (Coal Swap) อีกจํานวน 2,876 ล้านบาท 
(เทียบกบัปีก่อนหน้าที*มีผลขาดทนุจากรายการนี $จํานวน 218 ล้านบาท) จงึสง่ผลให้กําไรจากธุรกิจถ่านหินเพิ*มขึ $นอย่าง 
ชดัเจนในปีที*ผ่านมา สําหรับราคาขายเฉลี*ยถ่านหินของบริษัทฯ ในปี 2552 เท่ากบั 71.7 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ซึ*ง
ใกล้เคียงกบัราคาขายในปีก่อนหน้าที* 72 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เนื*องจากบริษัทฯ ได้ตกลงราคาขายกบัลกูค้าลว่งหน้า
ตั $งแตป่ระมาณกลางปี 2551 ซึ*งเป็นช่วงที*ราคาถ่านหินในตลาดโลกอยู่ในสภาวะที*ดี   
 

สําหรับธุรกิจไฟฟ้านั $น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ*งบ้านปฯู ถือหุ้นร้อยละ 50 มีอตัราการจ่ายไฟที*สงูขึ $น ทําให้บริษัทฯ
มีสว่นแบ่งกําไรจากบีแอลซีพีจํานวน 3,412 ล้านบาท (รวมกําไรจากอตัราแลกเปลี*ยนจํานวน 296 ล้านบาท) เพิ*มขึ $น
ร้อยละ 8  จาก ปีก่อนหน้าที* 3,165 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนมีผลประกอบการดีขึ $น
เนื*องจากต้นทนุราคาถ่านหินที*ลดลง ประกอบกบัรัฐบาลจีนได้ปรับขึ $นราคาขายไฟฟ้าและไอนํ $า จงึทําให้โรงไฟฟ้าพลั
ร่วมความร้อนทั $ง 3 แห่งในประเทศจีน มีกําไรสทุธิจํานวน 591 ล้านบาทเพิ*มขึ $น 431 ล้านบาท จาก160 ล้านบาทในปีที*
แล้ว  
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ในปี 2552 ที*ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 57,865 ล้านบาท เพิ*มขึ $น 7,336 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า แบง่เป็นรายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 52,704  ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
91ของรายได้จากการขายรวม ซึ*งมาจากการขายถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 52,603 
ล้านบาท และ จากเหมืองถ่านหินในประเทศไทย 101 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอนํ $าจากโรงไฟฟ้าพลั
ความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรายได้อื*นๆ มีจํานวน 5,162 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้
จากการขายรวม  

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2552 มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 101,417 ล้านบาท เพิ*มขึ $น 
11,830 บาท หรือร้อยละ 13  มีหนี $สินรวมจํานวน 45,465 ล้านบาท เพิ*มขึ $น 1,412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3
อตัราสว่นหนี $สินสทุธิตอ่ทนุของบริษัทฯ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2552 เท่ากบั 0.16 เท่า เทียบกบั 0.36 เท่า ณ วนัที* 31 
ธนัวาคม 2551 สว่นกําไรตอ่หุ้นขั $นพื $นฐาน เท่ากบั 52.36 บาทตอ่หุ้น ปรับตวัสงูขึ $นร้อยละ 54 เทียบกบั 33.96  บาทตอ่
หุ้นในปี 2551 
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