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บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสที' 3 ปี 2557 
 

 บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2557 มีกําไรสทุธิจํานวน 4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 131 ล้านบาท)  ลดลงร้อยละ 81 เมื1อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลทาง
บญัชีจากการประกาศยกเลิกภาษีสินแร่โดยรัฐบาลออสเตรเลีย (Mineral Resource Rent Tax: MRRT) ทั Iงนี I
หากไมร่วมรายการพิเศษดงักลา่ว ซึ1งจะมีผลเพียงในไตรมาสนี Iเทา่นั Iนแล้ว จะมีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน
คดิเป็น 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 901 ล้านบาท) ซึ1งไมเ่ปลี1ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้ามากนกั และ
เพิ1มขึ Iนร้อยละ 27 เมื1อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปีที1แล้ว  
 

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที1บริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เปิดเผยวา่ กําไรจาก
ผลการดําเนินงานสะท้อนถึงการผลิตและการบริหารต้นทนุที1มีประสิทธิภาพในสภาวะที1ราคาตลาดถ่านหินไม่
เอื Iออํานวยนกั อยา่งไรก็ตาม กําไรในสว่นที1ไมไ่ด้เกิดจากผลประกอบการได้รับผลกระทบทางบญัชีจากการ
ประกาศยกเลิกภาษีสินแร่ MRRT (Mineral Resource Rent Tax: MRRT) โดยรัฐบาลออสเตรเลีย สง่ผลให้ใน
ไตรมาสนี Iมีการกลบัรายการภาษีจํานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 778 ล้านบาท) ซึ1งเป็นรายการที1
เกิดขึ Iนเพียงครั Iงเดียว และจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
 

 บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 852 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 27,345 ล้านบาท)  เพิ1มขึ Iน 
43 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,869 ล้านบาท)  หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื1อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน รายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 816 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,190 ล้านบาท)  คดิเป็น
สดัสว่นร้อยละ 96 ของรายได้จากการขายรวม สําหรับรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ Iาและอื1นๆ คิดเป็นร้อย
ละ 4 ของรายได้รวม หรือเป็นจํานวน 36 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,155 ล้านบาท)   ในไตรมาส 3/2557 
บ้านปฯู มีปริมาณขายถ่านหินจํานวน 12.42 ล้านตนั เพิ1มขึ Iนร้อยละ 16 เมื1อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีปัจจยับวกจากการเพิ1มขึ Iนของปริมาณขายถ่านหินของเหมืองในออสเตรเลีย 1.46 ล้านตนั และ
เหมืองในอินโดนีเซียเพิ1มขึ Iน 0.23 ล้านตนั 

 

  
 



 

 
 
  
 
 
 นายชนินท์กลา่วเสริมว่า "การดําเนินธุรกิจถ่านหินของบ้านปฯู มีผลการดําเนินงานที1ดีทั Iงจากแหลง่
ผลิตในอินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย และจีน โดยมีปริมาณการขายถ่านหินที1สงูขึ Iนจากแหลง่ผลิตทั Iงในออสเตรเลีย
และอินโดนีเซีย ผนวกกบัการบริหารจดัการต้นทนุการผลิตที1มีประสิทธิภาพที1เหมืองเกาเหอในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านั Iน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในประเทศไทย รายงานสว่นแบง่กําไรจํานวน 17 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 546 ล้านบาท)  ขณะที1ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกําไรสทุธิ
ในระดบัที1ดีตอ่เนื1องจํานวน 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 101 ล้านบาท)"   
 

 ในสว่นผลการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย มีปริมาณขายถ่านหินที1เติบโตตอ่เนื1อง โดย
เพิ1มขึ Iนร้อยละ 16 จากไตรมาสก่อนหน้า หรือคดิเป็นจํานวน 7.74 ล้านตนัสําหรับไตรมาส 3/2557 โดยปริมาณ
ขายจากทกุแหลง่ปรับตวัสงูขึ Iนโดยเฉพาะที1เหมืองอินโดมินโคและเหมืองทรูบาอินโด ซึ1งรายงานปริมาณขาย
จํานวน 4.07 ล้านตนั และ 1.81 ล้านตนั ตามลําดบั  
 

 ทางด้านธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย บ้านปฯู เน้นการเพิ1มประสิทธิภาพการผลิตเพื1อลดต้นทนุการผลิต
โดยเฉลี1ย ควบคูไ่ปกบัการเพิ1มประสิทธิภาพการขายและบริหารสดัสว่นการจําหน่ายในประเทศและสง่ออก
ตา่งประเทศ โดยผลิตและจดัสง่ถ่านหินที1มีคณุภาพที1ตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้า ในไตรมาส 3 ที1
ผา่นมา ทั Iงในส่วนของเหมืองแมนดาลองและเหมืองแองกสั เพลส ได้รายงานปริมาณการผลิตที1ปรับสงูขึ Iนเมื1อ
เทียบกบัไตรมาส 2/2557 โดยคดิเป็นปริมาณการผลิต 2.1 ล้านตนั หรือเพิ1มขึ Iนร้อยละ 72 จากเหมืองแมนดา
ลอง และ 1.2 ล้านตนั หรือเพิ1มขึ Iนร้อยละ 92 จากเหมืองแองกสั เพลส นอกจากนี I ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย
ยงัได้รายงานปริมาณขายที1ปรับเพิ1มขึ Iน คิดเป็นร้อยละ 44 เมื1อเทียบกบัไตรมาสที1แล้ว โดยมีปัจจยับวกมาจาก
ปริมาณการขายและราคาถ่านหินที1จําหน่ายในประเทศซึ1งชว่ยลดผลกระทบจากราคาขายถ่านหินที1ลดลงของ
ตลาดสง่ออก  
 

 นายชนินท์เปิดเผยเพิ1มเตมิว่า แผนงานโครงการที1บริษัทฯ กําลงัพฒันาเพื1อขยายธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนนั Iน เป็นการขยายกําลงัการผลิตที1เหมืองเกาเหอซึ1งได้รับปัจจยับวกจากความต้องการถ่านหินใน
ประเทศจีนที1เติบโตอย่างตอ่เนื1อง ผนวกกบับริษัท Banpu Power International (บ้านป ู พาวเวอร์) ซึ1งเป็น
บริษัทย่อยของบ้านปฯู ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื1อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu  



 

 

 

 

 

Guang โดยภายใต้สญัญานี I บ้านป ูพาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 30 ร่วมกบับริษัท Shanxi Lu'an Mining Group 
และบริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd.  โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,200 เมกะวตัต์ ตั Iงอยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะใช้
เทคโนโลยีการผลิตแบบ Ultra-super critical ซึ1งจะชว่ยเพิ1มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เชื Iอเพลิง
ถ่านหินน้อยลง แตมี่ประสิทธิภาพหม้อไอนํ Iาและความร้อนสงู อีกทั Iงยงัชว่ยลดมลภาวะ ทั Iงนี Iโครงการโรงไฟฟ้า
แหง่นี Iซึ1งได้รับการอนมุตัเิบื Iองต้นจากหน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission 
ยงัอยูใ่นชว่งเริ1มต้นของการพฒันา รายละเอียดบางประการของโครงการอาจจะมีการเปลี1ยนแปลง 
  

 สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาซึ1งเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีความคืบหน้าตามแผนงานที1วางไว้ตามกําหนด จะเริ1มดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากหนว่ยผลิต
แรกประมาณกลางปี 2558 ภายใต้สญัญาซื Iอขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) มีหนว่ย
ผลิตทั Iงหมด 3 หนว่ย มีขนาดกําลงัการผลิตติดตั Iง 1,878 เมกะวตัต์ และมีปริมาณการผลิตที1จําหนา่ยได้รวม
ทั Iงสิ Iน 1,653 เมกะวตัต์ 
 

เกี'ยวกับบ้านปูฯ 

บ้านปู จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลงังานแห่งเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที1เกี1ยวเนื1องใน 6 ประเทศ คือ ไทย 
อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลยี ลาวและมองโกเลีย สําหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2557 มีสินทรัพย์รวม 
7,146 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 261,360 ล้านบาท) และมีหนี Iสินรวม 4,639  ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 150,184 ล้านบาท)  
สําหรับอตัราหนี Iสินสทุธิต่อทนุ ณ วนัที1 30 กนัยายน 2557 เท่ากบั 1.10 เท่า (ซึ1งคงเดิมเมื1อเทียบกบั ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2556) 
และมีกําไรต่อหุ้นขั Iนพื Iนฐาน (EPS) เท่ากับ 0.002 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (0.051 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับปีก่อน 0.008 
เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น (0.269 บาทตอ่หุ้น) 
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ต้องการข้อมูลเพิ'มเติม โปรดติดต่อ 
ฝ่ายสื'อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 
สภุาวดี  ศรีโรจนภิญโญ   02.694.6892 supawadee_sr@banpu.co.th 
ฉตัรชนก  สกลุชาตกีิรต ิ 02.694.6852 chatchanok_s@banpu.co.th 


