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ข่าวประชาสัมพันธ์                   3 มีนาคม 2553 
 

บ้านปฯู  มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจถ่านหิน 
คาดแนวโน้มอุตสาหกรรมถ่านหินยังเตบิโตต่อเนื,องในระยะยาว 

 

 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) บริษัทพลงังานแหง่เอเชียที�มีความฉบัไว เชื�ออตุสาหกรรมถ่านหินจะยงัคง
เตบิโตตอ่เนื�องไปอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ดงันั /นจงึมุง่เน้นการพฒันาและขยายธุรกิจถ่านหินให้มีศกัยภาพมาก
ขึ /นในอีก 5-6 ปีข้างหน้า 
 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) กล่าวในระหวา่งการ
แถลงขา่วประจําปีว่าตามแผนกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจระยะยาว (2553-2558) บริษัทฯ จะมุง่เน้นการขยายและ
พฒันาธุรกิจถ่านหินมากขึ /น โดยขยายการเตบิโตทั /งจากการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพสินทรัพย์ที�มีอยูเ่ดมิ และจาก
การเข้าซื /อหรือลงทนุในสินทรัพย์ใหม่ๆ  เนื�องจากเชื�อว่าอตุสาหกรรมถ่านหินจะยงัคงเตบิโตตอ่เนื�องไปอีกประมาณ 
20 ปีข้างหน้า นอกจากนี /ถ่านหินยงัเป็นธุรกิจที�บ้านปฯู มีความชํานาญและมองวา่จะสามารถตอ่ยอดจากจดุแข็งที�
มีอยูไ่ด้ 
  “ในปีนี / บริษัทฯ ได้จดัสรรงบลงทนุประมาณ 96 ล้านเหรียญสหรัฐจากงบลงทนุในแผนกลยทุธ์ระยะยาว
ทั /งหมดจํานวน 466 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพื�อใช้ในการพฒันาและขยายธุรกิจถ่านหินที�มีอยูใ่นปัจจบุนั แบง่เป็นการ
ลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย 75 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับใช้ในการพฒันาเหมืองบารินโต การศกึษาเพื�อพฒันา
เหมืองถ่านหินใต้ดนิที�เหมืองอินโดมินโค และทรูบาอินโด การขยายทา่เรือบอนตงั การก่อสร้างสายพานขนถ่านหิน
ของเหมืองอินโดมินโค และที�เหลืออีกจํานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐจะใช้สําหรับการพฒันาเหมืองเกาเหอ และการ
ขยายเหมืองเฮอ่ปี/ ในประเทศจีน” นายชนินท์ กลา่ว 
 ในปี 2553  บ้านปฯู ตั /งเป้าหมายการผลิตและจําหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียที�จํานวน 23 ล้านตนั จาก 
21 ล้านตนัในปีที�ผา่นมา โดยปริมาณถ่านหินที�เพิ�มขึ /นมาจากแหลง่ผลิตถ่านหินใหม ่2 จดุ คือ พื /นที�ผลิตทิศ
ตะวนัออก (East Block) ของเหมืองอินโดมินโค และพื /นที�ผลิตถ่านหินทางทิศใต้ของเหมืองทรูบาอินโด นอกจากนี /
ยงัมีการผลิตถ่านหินเพิ�มขึ /นจากเหมืองบารินโตซึ�งมีกําหนดการผลิตเชิงพาณิชย์ในปลายปีนี /อีกประมาณ 2 แสน
ตนั สําหรับในประเทศจีน โครงการเกาเหอ ซึ�งเป็นเหมืองถ่านหินใต้ดินตั /งในอยูม่ณฑลซานซีมีกําหนดจะแล้วเสร็จ
และเริ�มดําเนินการผลิตถ่านหินในไตรมาส 3 ของปีนี / ที�ประมาณ 1.5 ล้านตนั ซึ�งจะทําให้จํานวนการผลิตถ่านหิน
ในประเทศจีนของบ้านปฯู ตามสดัสว่นการถือหุ้นเพิ�มขึ /นเป็น 3.5 ล้านตนัจากปีที�แล้วที� 2.8 ล้านตนัอีกด้วย 
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อยา่งไรก็ตามแม้วา่ปริมาณขายถ่านหินในปีนี /จะเพิ�มขึ /น แตค่าดว่าราคาขายถ่านหินเฉลี�ยของบริษัทฯ ใน

ปี 2553 จะปรับตวัลดลงจาก 71.7 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในปี 2552 อนัเป็นผลจากภาวะราคาตลาด ทั /งนี /บริษัทฯ 
ได้ขายถ่านหินกําหนดราคาแล้วประมาณร้อยละ 50 และคอ่ยทยอยกําหนดราคาตามการตกลงกบัลกูค้าในสว่นที�
เหลือของปี ซึ�งเชื�อวา่ราคาถ่านหินในตลาดโลกยงัมีแนวโน้มที�จะปรับเพิ�มขึ /น  
 “จากการที�ราคาขายถ่านหินเฉลี�ยของปีนี /จะตํ�ากวา่ปี 2552 ประกอบกบัคา่เงินบาทที�แข็งขึ /น จงึคาดวา่
รายได้จากการขายรวมของปีนี /จากทั /งธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าจะใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า (2552) ที�ประมาณ 5.7 
หมื�นล้านบาท นอกจากนี /ในสว่นของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ จะรับรู้สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีลดลงในปีนี /
ซึ�งเป็นไปตามสญัญาซื /อขายไฟฟ้า” นายชนินท์กล่าวเพิ�มเตมิ 

นายชนินท์ยงักลา่วอีกว่า นอกจากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าแล้ว บ้านปฯู ยงัคงให้ความสําคญักบัการ
กระจายการลงทนุไปในธุรกิจพลงังานทดแทน โดยได้กําหนดแนวทางให้ธุรกิจดงักลา่วมีสดัสว่นที�ชดัเจนในมลูคา่
ธุรกิจรวมของบริษัทฯ โดยขณะนี /บริษัทฯ กําลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของพลงังานทางเลือก 2 – 3 
ชนิด เชน่ พลงังานชีวมวล พลงังานลม หรือพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ�งคาดวา่นา่จะได้เห็นการลงทนุของบริษัทฯ ใน
โครงการพลงังานทดแทนภายในปีนี /  
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