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บ้ านปูฯ เตรี ยมมาตรการรองรั บราคาถ่ านหินอ่ อนตัวแล้ ว
บ้ า นปู ฯ พร้ อมรั บ สถานการณ์ ราคาถ่ า นหิ น ปรั บ ตั ว ลดลง ออกมาตรการลด
ค่ าใช้ จ่ายและเลื่อนแผนการใช้ เงินลงทุนที่ไม่ จําเป็ นออกไปก่ อน เชื่อสถานการณ์ เป็ น
เพียงแค่ ระยะสัน้ และไม่ ส่งผลกระทบต่ อแผนระยะกลางและระยะยาวของบริษัทฯ
นายชนิ น ท์ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บ้ า นปู จํ า กั ด (มหาชน) กล่ า วถึ ง
สถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงในขณะนี ้ว่าจะเป็ นเพียงแค่ระยะเวลาสัน้ และคาดว่าจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานระยะกลางและระยะยาวของบ้ านปูฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับและ
บริ หารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากสถานการณ์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ได้ ออกมาตรการลดค่าใช้ จ่ายและเลื่อน
แผนการใช้ เงินลงทุนที่ไม่จําเป็ นในช่วงนี ้ออกไปก่อน เพื่อรักษากระแสเงินสดและสถานะทางการเงินให้ มนั่ คง
และแข็งแกร่ง รวมทังสร้
้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
“เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงในปี นี ้ ด้ วยเหตุที่มีการผลิตเพิ่มขึ ้นมากกว่าการ
เติบโตของความต้ องการ บ้ านปูฯ ได้ เตรี ยมความพร้ อมด้ วยการออกมาตรการลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ั ้ รวมทังลดหรื
้
อเลื่อน
ของกลุ่มธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียลงประมาณร้ อยละ 6-7 ของงบประมาณที่ตงไว้
แผนการใช้ เงินลงทุนที่ไม่จําเป็ นของทุกกลุ่มธุรกิจออกไปก่อน ทังนี
้ เ้ พื่อรักษาสถานะทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ให้ แข็งแกร่ง สามารถรับมือกับความผันผวนของราคาขายถ่านหินในระยะสันได้
้ เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถใช้ เป็ นโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้ างการเติบโตให้ แก่บริ ษัทฯ ตลอดจน
สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้บ้ านปูฯ ได้ เตรี ยมการที่จะดําเนินการปรับลดค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับ
แผนการขายในปี หน้ า (2556) อีกด้ วย ” นายชนินท์ กล่าวอธิบาย
นายชนินท์กล่าวอีกว่า บ้ านปูฯ ยังมีสนิ ทรัพย์อีกหลายแห่งที่สามารถสร้ างความแข็งแกร่งด้ านกระแส
เงินสดให้ แก่บริ ษัทฯ ทังในส่
้ วนของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ซึง่ มีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่ วมในประเทศจีน โครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าเป็ นอย่างมากและจะสามารถ
สร้ างรายได้ อย่างมัน่ คงในอนาคตอันใกล้ นี ้ ในขณะเดียวกันธุรกิจถ่านหินก็มีแหล่งรายได้ ที่แน่นอนจากการ
ขายถ่านหินในประเทศของ Centennial Coal และการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศจีนให้ แก่ตลาด
ภายในประเทศ
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สําหรับแนวโน้ มผลการดําเนินงานของบ้ านปูฯ ในปี 2555 นัน้ นายชนินท์กล่าวว่าปริ มาณการผลิต
และขายถ่านหินรวมจะอยู่ที่ประมาณ 44 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจาก 42 ล้ านตันในปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาขาย
ถ่านหินเฉลี่ยจากอินโดนีเซียในปี นี ้คาดว่าจะอยู่ในระดับประมาณ 95 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน รวมกําไรจากการ
ขาย Coal Swap แล้ ว
“ในครึ่งหลังของปี 2555 นี ้ คาดว่าปริ มาณการผลิตและขายถ่านหินของ ITM ในอินโดนีเซีย และ
Centennial Coal ในออสเตรเลีย จะเพิ่มขึ ้นจากช่วงครึ่งปี แรกที่ผา่ นมา โดยปริ มาณการผลิตและขายถ่านหิน
ทังปี
้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 26 -27 ล้ านตัน และ 15-16 ล้ านตันตามลําดับ” นายชนินท์กล่าว
ส่วนกระแสเรื่ องก๊ าซธรรมชาติ และ Shale gas ที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะกระทบต่อตลาดถ่านหิน
นัน้ นายชนินท์ กล่าวว่า ราคาก๊ าซที่ระดับ 2 เหรี ยญสหรัฐต่อล้ านบีทียู ไม่สามารถคงอยู่ได้ จะต้ องปรับตัว
้ องมีการลงทุนอีกมาก ทางด้ านท่อส่งก๊ าซ โรงแยกก๊ าซและบรรจุก๊าซ ซึง่ การ
สูงขึ ้นเพราะไม่ค้ มุ ทุน รวมทังจะต้
ที่ก๊าซต้ องปรับราคาเพิ่มขึ ้น จะทําให้ ความต้ องการใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงยังเป็ นหลักอยู่ ในระยะเวลาที่ยาว
กว่า โดยขณะนี ้ทางฝ่ ายบริ หารของบ้ านปูฯ กําลังพิจารณาแผนงานรองรับในระยะยาวต่อไป
“อย่างไรก็ตาม เรายังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง และมีนโยบายในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้
ถือหุ้น โดยจะพยายามรักษาให้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแผนตลอดจน
มาตรการรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จะช่วยปรับให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว” นายชนินท์กล่าวปิ ดท้ าย
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