
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 สิงหาคม 2559 

บ้านปฯู เผยผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2559 

 ย า้เดนิหน้าตามแผนการเตบิโตอย่างยั่งยืนและสมดุล 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการคร่ึงปีแรกปี 2559 รายได้จากการขายรวมคิดเป็น 
1,022 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 36,253 ล้านบาท) คงการสร้างกระแสเงินสด เดินหน้าผลิตและจดัหาพลงังาน
อย่างครบวงจรจากต้นน า้ถึงปลายน า้   มุ่งสานต่อแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน  
พร้อมเพิ่มศกัยภาพการลงทนุและพฒันาในพลงังานหมนุเวียน โดยคาดว่าภายในปี 2568 จะสามารถขยายก าลงั
การผลติไฟฟ้าได้ 4,300 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ซึง่รวมถึงสว่นท่ีเป็นพลงังานหมนุเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปฯู ยงัคง
สานต่อแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตที่สมดลุและยัง่ยืนตามทิศทางพลงังานของโลก  และยทุธศาสตร์
ด้านพลังงานในแต่ละประเทศ โดยสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงานหลักของบริษัทฯ อย่างถ่านหินด้วย
มาตรการควบคุมต้นทุน ควบคู่ไปกับพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์ของเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซียอย่างต่อเน่ือง ให้มีความพร้อมต่อสภาวะตลาด และน ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีใน            
ระยะยาวเม่ือราคาถ่านหินปรับตัวสงูขึน้  นอกจากนัน้ธุรกิจไฟฟ้าก็มีการเติบโตตามแผนของบริษัทฯ ที่จะเพิ่ม
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการลงทนุ  ซึง่ปัจจบุนัเรามีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 1.86 กิกะวตัต์เทียบเท่า และเม่ือ
นบัรวมโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เราจะขยายให้เป็น 2.4 กิกะวตัต์เทียบเท่าในปี 2561 โดยตัง้เป้าให้เพิ่ม
ถึง 4.3 กิกะวตัต์เทียบเทา่ ซึง่แบ่งเป็นพลงังานหมนุเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568” 
 
ในคร่ึงแรกของปี 2559 โครงการโรงไฟฟ้าหงสายนูิตที ่3 ในประเทศลาว ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและผลิต
กระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ประเทศไทยตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขาย (PPA) เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ รับรู้ส่วน
แบ่งก าไร 12.87 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/2559  ด้านโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในประเทศจีน ก าลงัผลิตติดตัง้
รวม 1,320 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2560  
ส่วนความคืบหน้าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ล่าสุด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมดในโครงการ               
ฮุ่ยเหนิงแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนเพ่ือให้ได้มาซึ่งหุ้ นในโครงการจินซาน                        
โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559  
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ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการดังกล่าวในมณฑลซานตง ประเทศจีน มีก าลังการผลิตอยู่ที่ 90                
เมกะวัตต์ โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 70 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ             
จินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง และโครงการเฮ่าหยวน สว่นโครงการฮุ่ยเอิน จ านวน 20 เมกะวตัต์จะเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ในไตรมาส 3/2559 ขณะที่โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอีก 8 โครงการ รวมก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ตามสดัส่วนการลงทนุ 74.4 เมกะวตัต์ (ไฟฟ้ากระแสสลบั) ปัจจบุนัมี 2 โครงการที่ได้เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว คือ โครงการโอลิมเปีย  และโครงการฮิโนะ คิดเป็น 6.6 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ)                        
สว่นโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2560-2561  

 
ภายในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทนุเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  พลงังานน า้ พลงังานลม และ
พลงังานชีวมวล ทัง้ในประเทศที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการเข้าไปลงทุนอยู่แล้ว และประเทศอ่ืนๆ ที่ความ
ต้องการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนมีอตัราเติบโตสงู อาทิ ภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง จีน ญ่ีปุ่ น 
อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ เป็นต้น โดยมีกลยทุธ์การลงทนุพลงังานหมนุเวียนรูปแบบต่างๆ ให้กระจายครอบคลมุ
อยู่ในหลากหลายประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลในโอกาสและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ พร้อมทัง้ลดความเสี่ยง  ทัง้นี ้ 
บ้านปูฯ พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนอย่างเข้มแข็ง และต่อยอดการ
เติบโตของสนิทรัพย์ โดยมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบ้านปฯู ที่ได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในไตรมาส 4/2559 

 
“บ้านปูฯ ก าลังเดินหน้าเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนการด าเนินธุรกิจ 5 ปี และยังคงเน้นการบ่มเพาะ
ปรัชญาการท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมด้วยนโยบายการ
บริหารงานเชิงรุกที่มุ่งสร้างกระแสเงินสดให้เป็นบวกเพ่ือคงสถานะทางการเงินที่มีสภาพคล่องสงู บริษัทฯ เช่ือมัน่
ว่า แผนการด าเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืนตัง้แต่ ต้นน า้ถึงปลายน า้ ตลอดจนการลงทนุด้าน
พลงังานหลกัควบคู่ไปกับพลงังานหมนุเวียนทัว่ภมูิภาคในประเทศที่มีปัจจยัเกือ้หนนุ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ 
ก้าวสูผู่้น าธรุกิจด้านพลงังานอย่างมัน่คงต่อไป” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย 
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สรุปผลการด าเนินงานคร่ึงแรกปี 2559 ของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทฯ รายงานปริมาณการขายถ่านหินรวมทัง้สิน้ 19.57 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วยปริมาณการขายของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย 6.45 ล้านตัน และ
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 13.12 ล้านตนั มีรายได้จากการขายถ่านหนิ จ านวน 926 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 91 ของรายได้ทัง้หมด ด้านธุรกิจไฟฟ้า ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) คิดเป็น 83 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในไตรมาส 2/2559 คิดเป็น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า  และในไตรมาสนีมี้การรับรู้ผลการด าเนินธุรกิจ Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา 
ด้วย EBITDA จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

ส าหรับการใช้สิทธิครัง้แรกในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
BANPU W-3 จะมีขึน้ในวันที่ 5 กันยายน 2559 นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวได้ทาง
เว็บไซต์ http://www.banpu.co.th/investor_news/ หรือติดต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 02.694.6600 
 
*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนท่ี USD 1: THB 35.4745 
  

### 

เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และพลังงานท่ีเก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 
มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 มีสินทรัพย์รวม 6,870 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 241,717 ล้านบาท) และมีหนีส้ินรวมจ านวน 4,642 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 163,316 ล้านบาท) 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ:  
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
กญัขจี  มีเ้จริญ  02.694.6786 kankhachee_m@banpu.co.th 
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หน้า 3/3 

http://www.banpu.co.th/investor_news/

