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บ้านปฯู มีผลการดาํเนินงานที่ดใีนไตรมาส 2 แม้ราคาถ่านหนิในตลาดอ่อนตวั 
 

 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ออกแผนรองรับสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดท่ีออ่นตวัลง และ
ประกาศผลการดําเนินงานในไตรมาส 2/2554 ท่ีผา่นมา นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลา่ววา่  บ้านปฯู มีประสบการณ์ในธุรกิจพลงังานมานานเกือบสามทศวรรษ และได้ผา่นวกิฤตเิศรษฐกิจ 
รวมทัง้เผชิญกบัภาวะถดถอยในช่วงสัน้ ๆ มาแล้วหลายครัง้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถผา่นพ้นวิกฤติ
ดงักลา่วมาได้ด้วยดี และสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 “บ้านปฯู มีกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยไมไ่ด้เน้นเฉพาะแตส่ร้างการเตบิโตทางธุรกิจแตเ่พียงอยา่ง
เดียว แตเ่รายงัให้ความสําคญักบัการเตบิโตอย่างย่ังยนืด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัและให้ความใสใ่จ
กบัการบริหารความเส่ียง การวางแผนรองรับสถานการณ์ความไมแ่นน่อนตา่งๆ และการบริหารจดัการทาง
การเงิน ทัง้นี ้เรา (บ้านปฯู) มีความแตกตา่งจากบริษัทอ่ืนๆ เน่ืองจากมีสดัสว่นรายได้ท่ีมัน่คงจากทัง้ธุรกิจไฟฟ้า 
และการขายถ่านหินป้อนตลาดในประเทศ ซึง่สามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ในสภาวะท่ีราคา
ถ่านหินออ่นตวัลง ดงัจะเห็นได้วา่ในช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผา่นมา ประมาณ 1 ใน 3 ของผลกําไรจากการดําเนินงาน
ของบ้านปฯู มาจากธุรกิจไฟฟ้า และการขายถ่านหินให้แก่ตลาดภายในประเทศ สว่นอีก 2 ใน 3 มาจากการ
สง่ออกถ่านหินไปยงักลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจสงู” นาย
ชนินท์กลา่ว 
 นายชนินท์ กลา่วอีกวา่ ในสภาวะท่ีราคาถ่านหินในตลาดปรับตวัลดลง บ้านปฯู ได้ดําเนินมาตรการ
เพิ่มเตมิ ด้วยการลดคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน และเล่ือนแผนการใช้เงินลงทนุในบางโครงการท่ีไมจํ่าเป็น
ออกไปก่อน จงึทําให้มัน่ใจได้วา่จะช่วยลดผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงาน และทําให้งบดลุของบริษัทฯ มีความ
มัน่คงหากราคาถ่านหินในตลาดโลกออ่นตวัลงอีก  
 ทัง้นีใ้นไตรมาส 2/2555 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีกําไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม และคา่ตดัจําหน่าย หรือ 
EBITDA จํานวน 7,227 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อย (ร้อยละ 1) จากไตรมาส 1ของปีนี ้โดยผลการดําเนินงานท่ีดี
เป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้จากเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย และกําไรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยั 
สําคญัจากธุรกิจไฟฟ้า ซึง่สามารถช่วยชดเชยประเดน็ปัญหาด้านการผลติถ่านหินของ Centennial ในประเทศ
ออสเตรเลีย รวมทัง้ภาวะราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัลดลงได้  
 แม้วา่ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียในไตรมาสนีจ้ะปรับตวัลดลงมา
อยูท่ี่ประมาณ 95 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั แตป่ริมาณการขายถ่านหินจากแหลง่ดงักลา่วเพิ่มขึน้กวา่ 1 ล้านตนัจาก
ไตรมาส 1 ของปีนี ้เป็นผลจากปริมาณการผลติท่ีเพิ่มขึน้ของเหมืองอินโดมนิโค และเหมืองทรูบาอินโด โดย



ปริมาณการผลติถ่านหินจากแหลง่ผลติในอินโดนีเซียในไตรมาส 2 ท่ีผา่นมา มีจํานวน 6.8 ล้านตนั และมี
เป้าหมายการผลติถ่านหินในไตรมาส 3 ท่ี 7.2 ล้านตนั และ 27 ล้านตนัในปีนี ้ทัง้นีธ้รุกิจถ่านหินในอินโดนีเซยีมี 
EBITDA จํานวน 4,895 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากไตรมาส 1/2555  
  ในประเทศออสเตรเลีย การผลติถ่านหินของ Centennial ในไตรมาส 2 มีปริมาณท่ีลดลง ต่ํากวา่ 3 
ล้านตนั เน่ืองจากมีการเคลือ่นย้ายเคร่ืองจกัร Longwall ของเหมืองแมนดาลอง กอรปกบัสภาพทางธรณีวทิยา
ท่ีไมเ่อือ้อํานวยของเหมืองสปริงเวลส์ สง่ผลให้ EBITDA จากธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียมีจํานวน 1,245 ล้าน
บาทในไตรมาสนี ้ลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาส 1/2555 ทัง้นีค้าดวา่ Centennial จะสามารถผลติถ่านหินได้
เตม็กําลงัจากแหลง่ผลติหลกั (แองกสัเพลส แมนดาลอง และสปริงเวลส์) และมีปริมาณการผลติรวมท่ีประมาณ
กวา่ 15 ล้านตนัในปีนี ้ 
 ในประเทศจีน โครงการเหมืองเกาเหอมีความคืบหน้าเป็นอยา่งดี มีปริมาณการผลติถ่านหิน (ก่อนเร่ิม
ดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์) ท่ี 1.2 ล้านตนั และมี EBITDA จํานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2 ท่ีผา่น
มา ทัง้นีโ้ครงการเหมืองเกาเหอได้ผา่นการตรวจสอบจากรัฐบาลจีนอยา่งเป็นทางการแล้ว และคาดวา่จะได้รับ
ใบอนญุาตทางด้านการผลติ และความปลอดภยัในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี ้
 นายชนินท์ กลา่ววา่ ในไตรมาส 2/ 2555 ธรุกิจไฟฟ้ามี EBITDA จํานวน 848 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
78 เป็นผลมาจากคา่ความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า (Availability Payment) เพิ่มขึน้ และต้นทนุการผลติท่ีลดลง
ของโรงไฟฟ้า BLCP ในขณะท่ีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสาในประเทศลาวมีความคืบหน้าประมาณร้อย
ละ 20 และคาดวา่จะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558 ตามท่ีกําหนดไว้  
 บ้านปฯู มีกําไรสทุธิจํานวน 2,734 ล้านบาทในไตรมาส 2 ท่ีผา่นมา ลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาส 
1/2555 ซึง่นายชนินท์กลา่ววา่ จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินมาตรการลดคา่ใช้จ่ายและมีแผนลดเงินลงทนุลงนัน้ มี
ผลกระทบตอ่ปริมาณถ่านสํารองของบริษัทฯ คอ่นข้างน้อย โดยบ้านปฯู ยงัคงมุง่สร้างการเตบิโตจากแหลง่
สนิทรัพย์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีไ้ด้ตัง้เป้าหมายการผลติถ่านหินโดยรวมท่ีประมาณ 55 ล้านตนัใน
ปี 2558 จาก 40 ล้านตนัในปี 2554 ท่ีผา่นมา 
 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ เป็น
บริษัทพลงังานชัน้แนวหน้า ดําเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิใน 6 ประเทศทัว่
ภมูิภาคเอเซีย-แปซฟิิค ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน มองโกเลีย ไทย และลาว  

# 
สําหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2/ 2555 โปรดดูรายละเอียดตามตารางทีแ่นบ
มาขา้งทา้ยนี ้
 
 
 



 
Annex I 
UNITS: THB MILLIONS 

BANPU PCL  
CONSOLIDATED RESULTS 

2Q 12 1Q 12 2Q 11 QoQ% YoY%

  
Total Sales Revenues 29,644 28,310 24,888 5% 19%
Sales Revenue – Coal 28,256 26,623 23,587 6% 20%
Sales Revenue – Power (BIC* 
only) 

1,281 1,573 1,239 -19% 3%

  
Cost of Sales (18,359) (16,314) (14,735) 
  
Gross Profit 11,285 11,996 10,152 -6% 11%
Gross Profit – Coal 11,070 11,689 10,004 -5% 11%
Gross Profit – Power (BIC* only) 185 277 127 -33% 45%
  
EBITDA** 7,227 7,174 7,109 1% 2%
EBITDA – Coal 6,379 6,697 6,452 -5% -1%
EBITDA – Power 848 477 657 78% 29%
  
Net profit before extraordinary 
items 

1,442 1,934 2,365 -25% -39%

Non-recurring items*** 1,103 282 (110) 
Net profit before foreign 
exchange 

2,545 2,216 2,255 15% 13%

Foreign exchange translations 189 569 906 
  
Net profit after tax 2,734 2,785 3,161 -2% -14%
  
Earnings Per Share (‘EPS’) Bt/share  10.06 10.25 11.63 
 
*Banpu Investment China (formerly BPIC) 
**Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
***Income from non-core assets and other non-operating expenses 

 

 


