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12 พฤศจิกายน 2557

บ้ านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสที' 3 ปี 2557
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2557 มีกําไรสุทธิจํานวน 4 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 131 ล้ านบาท) ลดลงร้ อยละ 81 เมื1อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลทาง
บัญชีจากการประกาศยกเลิกภาษี สินแร่โดยรัฐบาลออสเตรเลีย (Mineral Resource Rent Tax: MRRT) ทังนี
I I
หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ซึง1 จะมีผลเพียงในไตรมาสนี Iเท่านันแล้
I ว จะมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
คิดเป็ น 28 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 901 ล้ านบาท) ซึง1 ไม่เปลี1ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้ ามากนัก และ
เพิ1มขึ Iนร้ อยละ 27 เมื1อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ที1แล้ ว
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าที1บริ หาร บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า กําไรจาก
ผลการดําเนินงานสะท้ อนถึงการผลิตและการบริ หารต้ นทุนที1มีประสิทธิภาพในสภาวะที1ราคาตลาดถ่านหินไม่
เอื Iออํานวยนัก อย่างไรก็ตาม กําไรในส่วนที1ไม่ได้ เกิดจากผลประกอบการได้ รับผลกระทบทางบัญชีจากการ
ประกาศยกเลิกภาษี สินแร่ MRRT (Mineral Resource Rent Tax: MRRT) โดยรัฐบาลออสเตรเลีย ส่งผลให้ ใน
ไตรมาสนี Iมีการกลับรายการภาษี จํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 778 ล้ านบาท) ซึง1 เป็ นรายการที1
เกิดขึ IนเพียงครังI เดียว และจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายรวมจํานวน 852 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 27,345 ล้ านบาท) เพิ1มขึ Iน
43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 1,869 ล้ านบาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 เมื1อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน รายได้ จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 816 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 26,190 ล้ านบาท) คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 96 ของรายได้ จากการขายรวม สําหรับรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ Iาและอื1นๆ คิดเป็ นร้ อย
ละ 4 ของรายได้ รวม หรื อเป็ นจํานวน 36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 1,155 ล้ านบาท) ในไตรมาส 3/2557
บ้ านปูฯ มีปริ มาณขายถ่านหินจํานวน 12.42 ล้ านตัน เพิ1มขึ Iนร้ อยละ 16 เมื1อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีปัจจัยบวกจากการเพิ1มขึ Iนของปริ มาณขายถ่านหินของเหมืองในออสเตรเลีย 1.46 ล้ านตัน และ
เหมืองในอินโดนีเซียเพิ1มขึ Iน 0.23 ล้ านตัน

นายชนินท์กล่าวเสริ มว่า "การดําเนินธุรกิจถ่านหินของบ้ านปูฯ มีผลการดําเนินงานที1ดีทงจากแหล่
ัI
ง
ผลิตในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน โดยมีปริ มาณการขายถ่านหินที1สงู ขึ Iนจากแหล่งผลิตทังในออสเตรเลี
I
ย
และอินโดนีเซีย
ผนวกกับการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตที1มีประสิทธิภาพที1เหมืองเกาเหอในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านันI โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในประเทศไทย รายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 17
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 546 ล้ านบาท) ขณะที1ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกําไรสุทธิ
ในระดับที1ดีตอ่ เนื1องจํานวน 3.15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 101 ล้ านบาท)"
ในส่วนผลการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย มีปริ มาณขายถ่านหินที1เติบโตต่อเนื1อง โดย
เพิ1มขึ Iนร้ อยละ 16 จากไตรมาสก่อนหน้ า หรื อคิดเป็ นจํานวน 7.74 ล้ านตันสําหรับไตรมาส 3/2557 โดยปริ มาณ
ขายจากทุกแหล่งปรับตัวสูงขึ Iนโดยเฉพาะที1เหมืองอินโดมินโคและเหมืองทรูบาอินโด ซึง1 รายงานปริ มาณขาย
จํานวน 4.07 ล้ านตัน และ 1.81 ล้ านตัน ตามลําดับ
ทางด้ านธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย บ้ านปูฯ เน้ นการเพิ1มประสิทธิภาพการผลิตเพื1อลดต้ นทุนการผลิต
โดยเฉลี1ย ควบคูไ่ ปกับการเพิ1มประสิทธิภาพการขายและบริ หารสัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ โดยผลิตและจัดส่งถ่านหินที1มีคณ
ุ ภาพที1ตอบสนองกับความต้ องการของลูกค้ า ในไตรมาส 3 ที1
ผ่านมา ทังในส่
I วนของเหมืองแมนดาลองและเหมืองแองกัส เพลส ได้ รายงานปริ มาณการผลิตที1ปรับสูงขึ Iนเมื1อ
เทียบกับไตรมาส 2/2557 โดยคิดเป็ นปริ มาณการผลิต 2.1 ล้ านตัน หรื อเพิ1มขึ Iนร้ อยละ 72 จากเหมืองแมนดา
ลอง และ 1.2 ล้ านตัน หรื อเพิ1มขึ Iนร้ อยละ 92 จากเหมืองแองกัส เพลส นอกจากนี I ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย
ยังได้ รายงานปริ มาณขายที1ปรับเพิ1มขึ Iน คิดเป็ นร้ อยละ 44 เมื1อเทียบกับไตรมาสที1แล้ ว โดยมีปัจจัยบวกมาจาก
ปริ มาณการขายและราคาถ่านหินที1จําหน่ายในประเทศซึง1 ช่วยลดผลกระทบจากราคาขายถ่านหินที1ลดลงของ
ตลาดส่งออก
นายชนินท์เปิ ดเผยเพิ1มเติมว่า แผนงานโครงการที1บริ ษัทฯ กําลังพัฒนาเพื1อขยายธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนันI เป็ นการขยายกําลังการผลิตที1เหมืองเกาเหอซึง1 ได้ รับปั จจัยบวกจากความต้ องการถ่านหินใน
ประเทศจีนที1เติบโตอย่างต่อเนื1อง ผนวกกับบริ ษัท Banpu Power International (บ้ านปู พาวเวอร์ ) ซึง1 เป็ น
บริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื1อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu

Guang โดยภายใต้ สญ
ั ญานี I บ้ านปู พาวเวอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 30 ร่วมกับบริ ษัท Shanxi Lu'an Mining Group
และบริ ษัท Gemeng International Energy Co., Ltd. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang เป็ นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตังอยู
I ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะใช้
เทคโนโลยีการผลิตแบบ Ultra-super critical ซึง1 จะช่วยเพิ1มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ เชื Iอเพลิง
ถ่านหินน้ อยลง แต่มีประสิทธิภาพหม้ อไอนํ Iาและความร้ อนสูง อีกทังยั
I งช่วยลดมลภาวะ ทังนี
I Iโครงการโรงไฟฟ้า
แห่งนี Iซึง1 ได้ รับการอนุมตั เิ บื Iองต้ นจากหน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission
ยังอยูใ่ นช่วงเริ1 มต้ นของการพัฒนา รายละเอียดบางประการของโครงการอาจจะมีการเปลี1ยนแปลง
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาซึง1 เป็ นโรงไฟฟ้าปากเหมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีความคืบหน้ าตามแผนงานที1วางไว้ ตามกําหนด จะเริ1 มดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากหน่วยผลิต
แรกประมาณกลางปี 2558 ภายใต้ สญ
ั ญาซื Iอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีหน่วย
ผลิตทังหมด
I
3 หน่วย มีขนาดกําลังการผลิตติดตังI 1,878 เมกะวัตต์ และมีปริ มาณการผลิตที1จําหน่ายได้ รวม
ทังสิ
I Iน 1,653 เมกะวัตต์
เกี'ยวกับบ้ านปูฯ
บ้ านปู จํ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งเอเชีย ดําเนินธุรกิ จถ่านหินและธุรกิจที1เกี1ยวเนื1องใน 6 ประเทศ คือ ไทย
อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาวและมองโกเลีย สําหรับสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที1 30 กันยายน 2557 มีสินทรัพย์รวม
7,146 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 261,360 ล้ านบาท) และมีหนี Iสินรวม 4,639 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 150,184 ล้ านบาท)
สําหรับอัตราหนี Iสินสุทธิต่อทุน ณ วันที1 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 1.10 เท่า (ซึ1งคงเดิมเมื1อเทียบกับ ณ วันที1 31 ธันวาคม 2556)
และมีกําไรต่อหุ้นขันพื
I Iนฐาน (EPS) เท่ากับ 0.002 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น (0.051 บาทต่อหุ้น) เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน 0.008
เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น (0.269 บาทต่อหุ้น)
#
ต้ องการข้ อมูลเพิ'มเติม โปรดติดต่ อ
ฝ่ ายสื'อสารองค์ กร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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