บ้ านปูฯ รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1/57
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2557 มีกําไรสุทธิเพิ)มขึ ,นจากผลการ
ดําเนินงานที)ดีขึ ,นของธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ในขณะที)ต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลง
นอกจากนี ,กําไรจากการขายถ่านหินในตลาดล่วงหน้ าช่วยเสริ มให้ กําไรในไตรมาสนี ,สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ที)ผ่านมากว่าเท่าตัว
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร บริ ษัท บ้ านปูฯ กล่าวว่า ในไตรมาส 1/2557 ที)ผ่าน
มา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 1,800 ล้ านบาท) เพิ)มขึ ,น 30 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556 หรื อเพิ)มขึ ,นร้ อยละ 120 โดยส่วนหนึง) เป็ นผลจากการรับรู้กําไรจากการ
ขายถ่านหินในตลาดล่วงหน้ าจํานวนกว่า 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 1,049 ล้ านบาท) ประกอบกับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินทังในอิ
, นโดนีเซีย และออสเตรเลียปรับตัวดีขึ ,นแม้ วา่ สภาวะราคาถ่านหินจะ
ยังไม่ฟืน, ตัวเต็มที)ก็ตาม ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังรับรู้ กําไรจากบริ ษัทร่วมจํานวน 26 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดย
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ซึง) บ้ านปูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 50) มีสว่ นแบ่งกําไรที)ดีอย่างต่อเนื)องที) 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ขณะที)ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนรายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 4.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในไตรมาส 1 ที)ผ่านมา บ้ านปูฯ มีปริ มาณขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
รวมจํานวน 10.93 ล้ านตัน เพิ)มขึ ,น 0.95 ล้ านตัน จาก 9.98 ล้ านตันในไตรมาส 1/2556 หรื อเพิ)มขึ ,นร้ อยละ 10
สําหรับราคาขายถ่านหินในไตรมาสนี , แม้ วา่ สภาวะราคาถ่านหินที)ยงั ไม่ฟืน, ตัวจะส่งผลให้ ราคาขายถ่านหิน
เฉลี)ยจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซียปรับตัวลดลง (เมื)อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556) แต่ราคาขายถ่าน
หินของเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ ,นมาอยู่ที) 75.40 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน เทียบกับ 65.56
เหรี ยญออสเตรเลียต่อตันในไตรมาส 1/2556 เนื)องจากได้ รับผลดีจากสัญญาราคาขายถ่านหินในประเทศที)มี
เสถียรภาพสูงซึง) ช่วยลดผลกระทบด้ านราคาในตลาดส่งออก นอกจากนี ,สัดส่วนการส่งออกถ่านหินที)เพิ)มขึ ,น
ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินเหรี ยญออสเตรเลีย (ต่อเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสนี , ส่งผลดีต่อราคาขายถ่านหิน
เฉลี)ยของออสเตรเลีย
นายชนินท์ กล่าวอีกว่า จากการเพิ)มประสิทธิภาพในการผลิต และการบริ หารต้ นทุนการผลิตมาอย่าง
ต่อเนื)อง ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตของกลุ่มเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลียอยู่ในระดับที)ดีที) 44.78 เหรี ยญ

สหรัฐต่อตัน และ 52.98 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตันตามลําดับ เทียบกับ 53.70 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 58.41
เหรี ยญออสเตรเลียต่อตันในไตรมาส 1 ของปี ก่อนหน้ า หรื อลดลง ร้ อยละ 17 และร้ อยละ 9 ตามลําดับ
“ความสามารถในการบริ หารต้ นทุนการขายให้ อยู่ในระดับที)ดีของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
, น
ของธุรกิจถ่านหินในไตรมาสนี ,ปรับตัวสูงขึ ,นเป็ นร้ อย 35 จากร้ อยละ 27 ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ขณะที)
การอ่อนตัวของราคาถ่านหินส่งผลดีให้ ธุรกิจไฟฟ้ามีต้นทุนลดลงและเป็ นผลให้ อตั รากําไรขันต้
, นของธุรกิจไฟฟ้า
ปรับตัวสูงขึ ,นมาอยู่ที)ร้อยละ 33 จากร้ อยละ 29 ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า” นายชนินท์ กล่าวเพิ)มเติม
ในไตรมาส 1/2557 บ้ านปูฯ มีรายได้ จากการขายรวมจํานวน 831 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ
27,140 ล้ านบาท) ลดลงร้ อยละ 1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า แบ่งเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายถ่านหิน
จํานวน 771 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 25,182 ล้ านบาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93 ของรายได้ จากการขาย
รวม ขณะที)มรี ายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ,า จากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม 3 แห่งในประเทศจีน
จํานวน 54 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 1,768 ล้ านบาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7 ของรายได้ จากการขายรวม
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที)เกี)ยวเนื)อง
ใน 6 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาวและมองโกเลีย สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ
วันที) 31 มีนาคม 2557 บริ ษัท บ้ านปูฯ มีสินทรัพย์รวม 7,309 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ)มขึ ,น 180 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สําหรับหนี ,สินสุทธิ ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 อยู่ที) 2,693 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และอัตราหนี ,สินสุทธิต่อทุน ณ
วันที) 31 มีนาคม 2557เท่ากับ 1.01 เท่า เทียบกับ 1.10 เท่า ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 ขณะที)มีกําไรต่อหุ้นขัน,
พื ,นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.021 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น ( 0.70 บาทต่อหุ้น) เทียบกับ 0.009 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
(0.28 บาทต่อหุ้น) เพิ)มขึ ,นร้ อยละ 130 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
#
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี)ยน 1 เหรี ยญสหรัฐ = 32.66 บาท

