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11 พฤษภาคม 2553

บานปูฯ รายงานผลกําไรสุทธิจํานวน 2.72 พันลานบาทในไตรมาส 1/ 2553
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ป 2553 (1มกราคม 2553
– 31 มีนาคม 2553) มีกําไรสุทธิจํานวน 2,717 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 66 จากไตรมาส 4/52 เปนผลจากการ
ดําเนินงานที่ดีของทั้งธุรกิจถานหินและไฟฟา อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว
กําไรสุทธิของไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงรอยละ 43 เนื่องจากราคาขายถานหินเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง ตนทุนราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น และการแข็งคาของเงินบาท
นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กลาววา กําไรสุทธิ
ของไตรมาส1/2553 ที่ปรับตัวลดลงจํานวน 2,080 ลานบาท หรือรอยละ 43 จากงวดเดียวกันของปกอน เปนผล
จากราคาขายถานหินเฉลี่ยที่ลดลง โดยในไตรมาส 1/2552 บริษัทฯ มีกําไรจากธุรกิจถานหินจํานวน 1,452 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 60 จาก 3,654 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน
“กําไรสุทธิของไตรมาส 1 ที่ลดลงนั้นเปนผลจากราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ปรับตัวลดลงรอย
ละ 21 จากงวดเดียวกันของปกอนมาอยูที่ระดับ 66.27 เหรียญสหรัฐตอตัน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณถานหินสวน
ใหญทส่ี ง มอบในไตรมาสนีม้ กี ารตกลงราคาลวงหนาในชวงกลางป 2552 ซึ่งเปนชวงที่ราคาถานหินมีการ
ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาด นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบจากตนทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และการแข็งคาของ
เงินบาท รวมทั้งการบันทึกขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนา (Coal
Swap) จํานวน 117 ลานบาท เทียบกับกําไรจํานวน 794 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ” นายชนินท
กลาวชี้แจง
อยางไรก็ตามธุรกิจไฟฟามีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาส 1 ที่ผานมา โดยมีกําไรสุทธิจํานวน
1,265 ลานบาท เพิ่ม 121 ลานบาท หรือรอยละ 11 จากงวดเดียวกันของปกอนหนาเปนผลจากการดําเนินงาน
ที่ราบรื่น โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพีกลับมาดําเนินงานตามปกติหลังจากหยุดซอมบํารุงประจําปเมื่อปลายป 2552
ทั้งนี้บริษัทฯ รับรูก าํ ไรจากโรงไฟฟาบีแอลซีพี จํานวน 998 ลานบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน
172 ลานบาท) ในขณะเดียวกันมีการบันทึกกําไรสุทธิจาก บริษัท Banpu Power Investment (China) Ltd.
หรือ BPIC ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจไฟฟาในประเทศจีน จํานวน173 ลานบาท และเงินปนผลจากเงิน
ลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟาอีกแหงหนึ่งจํานวน 250 ลานบาท
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สําหรับรายไดจากการขายรวมของบริษทั ฯ ในไตรมาส 1 ที่ผานมามีจํานวน 15,251 ลานบาทเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอ นหนาจํานวน 1,627 ลานบาทหรือรอยละ 12 แบงเปนรายไดจากการจําหนายไฟฟา
และไอน้าํ จากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 3 แหงในประเทศจีน จํานวน 1,638 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
11 ของรายไดจากการขายรวม สวนรายไดจากการจําหนายถานหินมีจาํ นวน 13,613 ลานบาท หรือรอยละ 89
ของรายไดทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,269 ลานบาท หรือรอยละ 10 เปนผลจาก
ปริมาณการจําหนายถานหินที่เพิ่มขึ้นเปน 6.156 ลานตัน ซึ่งเปนผลจากแผนการปรับปรุงและขยายการผลิต
ถานหินของเหมืองในอินโดนีเซียที่ไดดําเนินการมาตั้งแตกลางป 2552 ที่ผานมา
“สําหรับธุรกิจถานหินในประเทศจีนซึ่งบานปูฯ รับรูกําไรตามสัดสวนการถือหุนนั้น มีผลการดําเนิน
งานคอนขางดี โดยในไตรมาส 1 ที่ผานมา บริษัทฯ รับรูผลกําไรจากธุรกิจถานหินในจีนจํานวน 1,044 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 100 จากไตรมาส 4/52 แตปรับลดลงรอยละ 8 จากงวดเดียวกันในปกอน” นายชนินทกลาว
เพิ่มเติม
บานปูฯ เปนหนึ่งในบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว ดําเนินธุรกิจหลักทางดานถานหินและ
ไฟฟาโดยมีฐานธุรกิจอยูใน 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน โดยฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่
31 มีนาคม 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสนิ ทรัพยรวมจํานวน 103,242 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 1,825 ลานบาท มีหนี้สินรวมจํานวนทั้งสิ้น 45,596 ลานบาท เพิ่มขึ้น 131 ลานบาท สําหรับอัตราสวน
หนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เทากับ 0.13 เทา เทียบกับ 0.16 เทา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 สวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ ประจําไตรมาส 1 เทากับ 10 บาทตอหุน ลดลงรอยละ
43 เมื่อเทียบกับ 17.65 บาทตอหุนของงวดเดียวกันในปที่ผานมา
#
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