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ข่าวประชาสัมพันธ์         11 สิงหาคม 2553 

 

บ้านปูฯ รายงานผลกาํไรสุทธิจาํนวน 3.8 พันล้านบาทในไตรมาส 2/ 2553  

 

  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ปี 2553 มีกําไรสทุธิ
จํานวน 3,795 ล้านบาท เพิ*มขึ -นร้อยละ 40 จากไตรมาส 1 ของปีนี - ทั -งนี -เป็นผลจากราคาขายเฉลี*ยถ่านหินที*
ปรับตวัดีขึ -น ยืนยนัปริมาณขายถ่านหินของบริษัทฯ ในปีนี -จะยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที*ตั -งไว้ที* 23 ล้านตนั 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) กล่าววา่  กําไรสทุธิ 
จํานวน 3,795 ล้านบาทของไตรมาส 2 ที*ผา่นมา เพิ*มขึ -นร้อยละ 40 จากไตรมาสก่อนหน้า แตล่ดลงร้อยละ 5 
หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจถ่านหินมีสว่นสําคญัตอ่ผลประกอบการ
ในไตรมาส 2 ที*ปรับตวัสงูขึ -นในขณะที*ผลประกอบการของธุรกิจไฟฟ้าคอ่นข้างทรงตวั  ทั -งนี -ในไตรมาส 2 ที*
ผา่นมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 14,840 ล้านบาท แบง่เป็นรายได้จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 
13,655 ล้านบาท (คิดเป็นร้อย 92 ของยอดขายรวม) ซึ*งใกล้เคียงกบัไตรมาส 1/53 และปรับตวัสงูขึ -นร้อยละ 
15 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า   สว่นรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า และไอนํ -าจากโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม 3 แหง่ในประเทศจีน จํานวน 1,081 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 8 ของรายได้จากการขาย
รวม    
 “ราคาขายถ่านหินเฉลี*ยของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ที*ปรับตวัสงูขึ -นร้อยละ17 จากไตรมาส 1 มาอยู่ที* 
77.77 เหรียญสหรัฐตอ่ตนันั -น ชว่ยให้รายได้จากธุรกิจถ่านหินทรงตวัจากไตรมาสก่อนหน้าถึงแม้ปริมาณขาย
ถ่านหินในไตรมาส 2 จะลดลงร้อยละ 13 เมื*อเทียบกบัไตรมาส 1 นอกจากนี -ยงัมีสว่นชว่ยชดเชยราคานํ -ามนั
ดีเซลซึ*งเป็นต้นทนุในการผลิตถ่านหินที*ปรับตวัสงูขึ -นอีกด้วย ทั -งนี -ราคาขายถ่านหินเฉลี*ยที*ปรับตวัสงูขึ -นได้รับ
ผลดีจากสภาวะราคาขายถ่านหินในตลาดสง่ออกที*ทรงตวัอยูใ่นระดบัที*ดี ประกอบกบับริษัทฯ มีการสง่มอบ
ถ่านหินที*มีคณุภาพเฉลี*ยที*สงูขึ -นด้วย” นายชนินท์ กล่าว 

 
นายชนินท์ กลา่วอีกวา่ ปริมาณขายถ่านหินในไตรมาส 2 จํานวน 5.36 ล้านตนัซึ*งปรับตวัลดลงร้อย

ละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้านั -น เป็นการปรับลดลงตามฤดกูาลเนื*องจากเป็นชว่งฤดฝูนในบริเวณเกาะกาลิ
มนัตนั ของอินโดนีเซีย นอกจากนี -ปริมาณขายถ่านหินในไตรมาส 2 ที*ผา่นมายงัได้รับผลกระทบจากการหยดุ 
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การผลิตที*เหมืองโจ-ร่ง ตั -งแตก่ลางเดือนมกราคมที*ผา่นมา โดยเมื*อเร็วๆนี - เหมืองโจ-ร่งได้รับการตอ่ 
ใบอนญุาตในการใช้พื -นที*การทําเหมืองจากกระทรวงป่าไม้แล้ว  และคาดวา่จะสามารถดําเนินการผลิตถ่าน
หินได้ตั -งแตก่ลางเดือนสิงหาคมนี -เป็นต้นไป  โดยคาดวา่ปริมาณขายถ่านหินจากอินโดนีเซียในปีนี -จะเป็นไป
ตามเป้าหมายที*ตั -งไว้ที* 23 ล้านตนั   
 

สว่นธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนซึ*งบ้านปฯู รับรู้กําไรตามสดัสว่นการถือหุ้นนั -น มีปริมาณขายถ่านหิน
ที*เพิ*มขึ -น เนื*องจากความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศที*ยงัอยูใ่นระดบัสงูประกอบกบัเหมืองต้าหนิงได้มีการ
จําหนา่ยถ่านหินเพิ*มขึ -นจากสินค้าคงเหลือ สง่ผลให้มีการบนัทกึผลกําไรจากธุรกิจถ่านหินในจีนจํานวน 
1,491 ล้านบาท เพิ*มขึ -นร้อยละ 28 จากไตรมาส 1/53 แตป่รับลดลงร้อยละ 15 จากงวดเดียวกนัในปี 2552 
อยา่งไรก็ตามเหมืองต้าหนิงได้ปรับแผนการผลิตถ่านหินในปีนี -ลงร้อยละ 10 จากแผนเดมิที*คาดไว้ที* 4 ล้าน
ตนั เหลือ 3.6 ล้านตนั หลงัจากที*มีความลา่ช้าในการตอ่ใบอนญุาตที*เกี*ยวข้องกบัการผลิต และจะสง่ผลให้
กําไรสทุธิของเหมืองต้าหนิงลดลง ซึ*งหากการได้รับใบอนญุาตลา่ช้าตอ่ไปอีก จะสง่ผลให้กําไรของเหมือง     
ต้าหนิงลดลงประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่เดือน 

 
สําหรับผลการดําเนินงานธุรกิจไฟฟ้า นั -น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัดําเนินงานอยา่งราบรื*น โดยบริษัทฯ 

รับรู้กําไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจํานวน 807 ล้านบาท (รวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลี*ยน จํานวน 4 ล้าน
บาท) ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้บนัทึกกําไรสทุธิจากบริษัท BPIC ซึ*งเป็นบริษัทย่อย ที*ดําเนินการโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม 3 แหง่ในประเทศจีน จํานวน 45 ล้านบาท ซึ*งอ่อนตวัลงจากไตรมาสก่อนหน้าจากต้นทนุ
ถ่านหินที*สงูขึ -น 

 
  บ้านปฯู เป็นหนึ*งในบริษัทพลงังานแหง่เอเชียที*มีความฉับไว ดําเนินธุรกิจหลกัทางด้านถ่านหินและ
ไฟฟ้าโดยมีฐานธุรกิจอยูใ่น 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และจีน โดยฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที* 
30 มิถนุายน 2553 เมื*อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2552 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 108,794 ล้าน
บาท เพิ*มขึ -น 7,377 ล้านบาท มีหนี -สินรวมจํานวนทั -งสิ -น 50,136 ล้านบาท เพิ*มขึ -น 4,671 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 10 สําหรับอตัราส่วนหนี -สินสทุธิตอ่ทนุของบริษัทฯ ณ วนัที* 30 มิถนุายน 2553 เทา่กบั 0.37 เทา่ เทียบกบั 
0.16 เทา่ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2552 สว่นกําไรตอ่หุ้นขั -นพื -นฐานของบริษัทฯ ประจําไตรมาส 2/2553 เทา่กบั 
13.96 บาทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 5 เมื*อเทียบกบั 14.65 บาทตอ่หุ้นของงวดเดียวกนัในปีที*ผา่นมา 

----------------------------------------- 


