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บ้านปูฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2558  
ธุรกิจไฟฟ้าเตบิโตตามเป้า มองยาวถ่านหนิเติบโตแกร่ง  

เดนิหน้ายกเคร่ืองการผลิตรับตลาดถ่านหนิฟ้ืนตัว สร้างแต้มต่อเหนือคู่แข่งตลอดซัพพลายเชน 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) (BANPU) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2558 พร้อมเผยทิศทางการ
ลงทุนเพ่ือสร้างก าไรย่ังยืนในระยะยาว ชูยกเคร่ือง Centennial Coal Co., Ltd. ปูทางรับราคาถ่านหินฟ้ืน  
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปฯู มอง
แผนการลงทุนในระยะยาว และให้ความส าคญักับการต่อยอดจุดแข็งของธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทัง้
กิจการเดิมท่ีบริษัทฯ มีอยู่ และกิจการใหม่ท่ีซือ้เข้ามา  นบัตัง้แต่ท่ีบ้านปฯู ได้ซือ้กิจการเหมืองถ่านหิน บริษัท 
Centennial Coal Co., Ltd. ในออสเตรเลีย บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง พร้อมท าให้ธุรกิจมีความคล่องตวัมากขึน้ ซึ่งหลายมาตรการเร่ิมเห็นผลในปัจจบุนั อาทิ ราคาขายถ่านหิน
เฉล่ีย (ASP) ของ Centennial Coal ปรับตวัสูงขึน้ และปริมาณการผลิตต่อปีท่ีเพิ่มขึน้สูงเป็นประวตัิการณ์ 
ขณะท่ีต้นทนุการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าในทกุตลาดปรับลดลง”  
 

ด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคมุต้นทนุของเหมืองในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียท่ี
ด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2558 ต้นทนุเฉล่ียตอ่ตนัของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย
ลดลง 6.73 เหรียญออสเตรเลีย (หรือประมาณ 172.83 บาท โดย 1 เหรียญออสเตรเลีย เทียบเท่า 25.68 บาท) 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปริมาณการผลิตถ่านหินในไตรมาสนีท้ าได้ดีกว่าแผนท่ีวางไว้ 
และผลิตได้มากกวา่ปีก่อน ขณะท่ีต้นทนุเฉล่ียตอ่ตนัของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียลดลง 6.38 เหรียญสหรัฐ 
(หรือประมาณ 208.31 บาท โดย 1 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 32.65 บาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลด
อตัราส่วนการขดุขนดินตอ่ถ่านหิน 1 ตนั (Stripping Ratio) จากเดิม 10.2 เท่า เป็น 8.8 เท่า และการปรับตวั
ลดลงของราคาน า้มนัดีเซลซึง่เป็นเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการขนสง่ 
 

“ปัจจุบนันี ้ธุรกิจถ่านหินของบ้านปฯู มีข้อได้เปรียบท่ีเหนือกว่าคู่แข่งทัง้ในด้านแหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย
และระบบซพัพลายเชนท่ีกว้างขวางครอบคลมุหลายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเราผนึกก าลงัด้านการตลาด 
และใช้กลยทุธ์การผสมถ่านหินจากอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพ่ือรุกตลาดส่งออกระดบัพรีเม่ียม เราพร้อมเสมอท่ี
จะปรับตวัเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีท้าทายตา่งๆ และโอกาสใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยมุ่งเป้าท่ีการบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพในภาวะท่ีราคาถ่านหินผันผวน และยกเคร่ืองประสิทธิภาพการผลิตและ
ด าเนินงานในทกุด้าน เพ่ือพร้อมส าหรับการสร้างสดัสว่นก าไรให้ได้มากท่ีสดุทนัทีท่ีราคาถ่านหินดีดตวัขึน้” นาง
สมฤดี กล่าว 
 



 

 
ในไตรมาส 1/2558 บ้านปฯู มีก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 245 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 7,991.50 ล้าน
บาท) ลดลงร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราส่วนการท าก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม (Gross 
Profit Margin) ส าหรับไตรมาส 1/2558 คิดเป็นร้อยละ 36 ขณะท่ีต้นทนุขายรวมลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน มาอยูท่ี่ 445 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 14,517.07 ล้านบาท) 
 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายถ่านหิน จ านวน 631 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 20,602.15 ล้าน
บาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 92 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้อีกร้อยละ 8 จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ไอน า้ และรายได้อ่ืนๆ จ านวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,893.70 ล้านบาท) โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 36 ขณะท่ีธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้มาท่ีร้อยละ 
42 จากเดิมท่ีร้อยละ 33 ในไตรมาส 1/2557 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีราคาถ่านหินปรับตวัลดลง ท าให้ต้นทนุของ
ธุรกิจไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงปรับลดลงตามไปด้วย  
 

“ด้านธุรกิจไฟฟ้า ทุกโครงการเดินหน้าไปตามแผน โครงการโรงไฟฟ้าหงสาจะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
เดือนมิถนุายนนี ้และในไตรมาส 1 ท่ีผา่นมา ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปฯู ในจีน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสงู 
ก็สร้างผลก าไรถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกวา่ 457 ล้านบาท โดยในระยะเวลาอีก 2 ปีนบัจากนี ้หรือในปี 
2560 เป็นต้นไป บ้านปฯู จะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนท่ีถือครองในประเทศไทย จีน และ ลาว รวม
ทัง้สิน้กว่า 2,750 เมกะวตัต์ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดท่ีมัน่คงให้กบับ้านปฯู อย่างตอ่เน่ือง ” นางสมฤดี กล่าว
ปิดท้าย 

 

# # # 
 

เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ู(จ ากดั) มหาชน เป็นบริษัทพลงังานชัน้น าแห่งเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใน 
8 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ น ส าหรับสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 6,731 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 219,142.65 ล้านบาท)  
มีหนีส้ินรวม 4,435 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 144,396.87 ล้านบาท) ส าหรับอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทุน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 อยู่ท่ี 1.19 เท่า มีก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) เท่ากบั 0.001 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น (หรือเทียบเท่า 
0.027 บาทตอ่หุ้น)  
 

# # # 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
สภุาวดี  ศรีโรจนภิญโญ    02.694.6892 
supawadee_sr@banpu.co.th 
 


