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บ้านปูฯ คาดรายได้ปี 55 เตบิโตประมาณ 15 เปอร์เซน็ต์ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) คาดการณ์รายได้ในปี 2555 จะเติบโตท่ีประมาณร้อยละ 15 
หรือประมาณ 1.3 แสนล้านบาท จากปริมาณและราคาขายถ่านหินท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ โดย
ตัง้เป้าหมายการผลิตถา่นหินในปีนีท่ี้ประมาณ 47.7 ล้านตนั    

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. บ้านปู กล่าวในงานแถลงข่าวผล
ประกอบการประจําปี 2554 ว่า ในปีท่ีผ่านมา บ้านปฯู มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 112,404 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 72 จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 
107,168 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 79 และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายรวม 
ในขณะท่ีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ท่ี 5,236 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 5 ของรายได้ โดยในปี 2555 นี ้คาดว่ารายได้จากการขายรวมจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 15 หรือประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ตามปริมาณการผลิตและจําหน่ายถ่านหินจาก
แหลง่ผลิตในอินโดนีเซียและออสเตรเลียท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะที่ราคาขายถ่านหินเฉล่ียของปีนีค้าดว่าจะ
ปรับตวัสงูขึน้เชน่กนัตามราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ียงัคงอยู่ในระดบัท่ีดีเพราะความต้องการใช้ถ่าน
หินในเอเชียยงัแข็งแกร่ง   

“ในปีนี ้ บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายการผลิตถ่านหินรวมท่ีประมาณ 47.7 ล้านตนัโดยจะมาจาก
แหล่งผลิตในอินโดนีเซียประมาณ 27 ล้านตนั ออสเตรเลียประมาณ 16.7 ล้านตนั และจีนอีก
ประมาณ 3 ล้านตนัและมองโกเลีย 1 ล้านตนั สว่นราคาขายถ่านหินเฉล่ียของปีนีค้าดวา่จะปรับตวั
สงูขึน้ โดยเฉพาะราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในอินโดนีเซียซึง่เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความสําคญั
ตอ่ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึง่คาดว่าน่าจะสงูกวา่ 97.06 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในปี 2554 
ท่ีผา่นมา” นายชนินท์กลา่ว 

 นายชนินท์กลา่วอีกวา่ ในปีนีบ้้านปฯู ได้ทําสญัญากําหนดราคาขายถ่านหินในอินโดนีเซียไป
แล้วร้อยละ 51 ของเป้าหมายการขายที่ 27 ล้านตนั หรือประมาณ 14 ล้านตนัในระดบัราคาท่ี
ใกล้เคียงกบัราคาถ่านหินในตลาด 
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ส่วนกําไรสุทธิในปีท่ีผ่านมามีจํานวน 20,060 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
4,820 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เน่ืองจากกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุลดลงจากปี 2553 ท่ีมีการ
บนัทกึกําไรจากรายการพิเศษ 2 รายการจํานวนถึง 15,176 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกําไรจากการ
ดําเนินงาน (Operating profit) ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้า  

“หากไม่นับรวมกําไรจากรายการพิเศษ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2554 มีจํานวน 
13,753 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นกําไรจากธุรกิจไฟฟ้า จํานวน 
1,063 ล้านบาท เป็นสดัสว่นร้อยละ 8 ของกําไรจากการดําเนินงาน สว่นท่ีเหลืออีก 12,690 ล้านบาท 
มาจากกําไรจากธุรกิจถ่านหิน และเป็นสดัสว่นร้อยละ 92 ของกําไรจากการดําเนินงาน ทัง้นีเ้ป็นผล
จากปริมาณและราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากแหลง่ผลิตในอินโดนีเซียเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ 
ได้มีการรวมงบการเงินของธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียเต็มปีเป็นปีแรก” นายชนินท์กล่าว
เพิ่มเติม 

สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจในปี 2555 นี ้บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทนุประมาณ 600 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพ่ือใช้ในการพฒันากําลงัการผลิตและปริมาณสํารองถ่านหินจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั ซึง่มีปริมาณสํารองถ่านหินจากแหลง่ผลิตในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน ในขณะนี ้รวม
จํานวน 695 ล้านตนั จาก 672 ล้านตนัในปีกอ่นหน้า  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียท่ีมีความฉบัไว ดําเนินธุรกิจถ่าน
หินและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยมีฐานธุรกิจใน 5 ประเทศหลกั คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
และมองโกเลีย สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวม 
225,010 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า และมีหนีสิ้นรวม 136,355 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ 0.74 เทา่ เทียบกบั 1.07 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และมีกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554    73.82 บาทตอ่หุ้น เทียบ
กบั 91.56 บาทตอ่หุ้นในปี 2553 ปรับตวัลดลงร้อยละ 19 
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