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บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 2559 เตบิโตตามเป้าหมาย  

เดนิหน้าขยายธุรกิจจากต้นน า้ถึงปลายน า้ 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย รายงานผลประกอบการประจ าปี 2559 
มีก าไรสทุธิจ านวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,677 ล้านบาท)  ฟืน้ตวัขึน้จากขาดทนุสทุธิ 43 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2558 เน่ืองจากอปุสงค์และอุปทานถ่านหินในตลาดโลกเร่ิมมีความสมดลุมากขึน้ จึงส่งผลให้ราคา
ถ่านหินเฉล่ียปรับตวัสูงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 4 ราคาขายถ่านหินเฉล่ียของอินโดนีเซียสงูขึน้เป็น 62.9  
เหรียญสหรัฐตอ่ตนั จาก 51.4  เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในไตรมาสท่ี 3 พร้อมเดินหน้าเติบโตตอ่เน่ืองตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ มีการพฒันาธุรกิจตัง้แตต้่นน า้ทัง้ธุรกิจถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงธุรกิจปลายน า้ท่ีเป็นธุรกิจไฟฟ้าทัง้
จากเชือ้เพลิงทัว่ไป (Conventional Power Generation) และจากพลงังานหมุนเวียน (Renewable Power 
Generation) พร้อมสานตอ่ธุรกิจในทกุสว่นให้เตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ บ้านปฯู ยงัคง
รักษากระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่งจากความส าเร็จในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั “BANPU-W3” ตลอดจนการเสนอขายหุ้น IPO ของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ เพ่ือมาตอ่ยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ
บ้านปฯู ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ อีกทัง้ในไตรมาสท่ี 4/2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่างโดดเดน่จากการท่ีราคา
ถ่านหินเร่ิมปรับตวัสงูขึน้จากสภาวะตลาดท่ีมีความสมดลุมากขึน้” 
 

ในปี 2559 รายได้จากการขายรวมอยู่ท่ี  2,259 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 79,737 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 9 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 แบง่เป็นรายได้จากการจ าหน่ายถ่านหินจ านวน  2,063 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 72,804 ล้านบาท) 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91 ของรายได้จากการขายรวม  ส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และอ่ืนๆ คิดเป็น 
181 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6,418 ล้านบาท) และรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งแรกบริเวณมาร์เซลลัส 
(Marcellus Shale) ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แตป่ลายไตรมาสท่ี 1 ของปี จ านวน 15 ล้าน
เหรียญสหรัฐ(ราว 515 ล้านบาท)    
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บ้านปฯู มีปริมาณการขายถ่านหินรวมทัง้หมด 40.0 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 3  เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยราคาขาย
ถ่านหินเฉล่ียจากอินโดนีเซียเท่ากบั 52.4 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ลดลงร้อยละ 10 เทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะท่ีราคา
ขายถ่านหินเฉล่ียของออสเตรเลียเท่ากับ  67.3 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ตามด้วยการด าเนินนโยบายลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราก าไรขัน้ต้นปรับตวัสูงขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันธุรกิจไฟฟ้ายังได้รับรู้
รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหงสาครบตามก าหนดทัง้ 3 หน่วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรับปี 2559 คิดเป็น 540 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ราว 19,059  ล้านบาท*) เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า  
 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี 2560 นี ้บ้านปฯู  มุ่งมั่นพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง รวมถึง
พฒันาศกัยภาพด้านการจดัการและด้านการลงทนุเพ่ือสร้างเสริมความเช่ียวชาญในธรุกิจพลงังานตัง้แตต้่นน า้ถึง
ปลายน า้อย่างต่อเน่ือง  ท่ีผ่านมา บ้านปูฯ ลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งท่ีสอง (NEPA หรือ Northeast 
Pennsylvania)ในบริเวณเดียวกนักับแหล่งแรก จะสามารถรับรู้รายได้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1 นี ้ ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงมุ่ง
หน้าท่ีจะสร้างมูลคา่เพิ่มจากการลงทนุในธุรกิจต้นน า้นี ้และมองหาโอกาสในการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือสร้างสมดลุ
ให้กบัธุรกิจพลงังานประเภทตา่ง ๆ ของบ้านปฯู ตอ่ไป  ในสว่นการด าเนินงานของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ในอนาคตนัน้ 
บ้านปฯู เช่ือมัน่ในศกัยภาพด้านการบริหารจดัการธุรกิจไฟฟ้าและขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ 
ให้ได้ตามเป้าหมาย 4,300 เมกะวตัต์ ในปี 2568 โดยมีสดัสว่นของพลงังานหมนุเวียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20  
ตลอดจนบริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) และเดินหน้าพฒันา
ระบบการจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างมลูคา่ระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

นอกจากนีต้ามมติคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 พิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้ว 0.25 บาทตอ่หุ้น คงเหลืออีก 0.25 บาทตอ่หุ้น ท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการคร่ึงปีหลงัและ
ได้ก าหนดวนั XD เป็นวนัท่ี 10 เมษายน 2560 นัน้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ “BANPU-W3” ท่ีแปลงสิทธิในรอบ
วนัท่ี 3 มีนาคมนี ้จะได้รับเงินปันผลด้วย ส่วนผู้ ท่ีไม่แปลงสิทธิในรอบดงักล่าว บริษัทฯ จะปรับสดัส่วนและราคา
การใช้สิทธิหลงัจากวนัขึน้เคร่ืองหมาย XD เพ่ือชดเชยกบัสิทธิการได้รับเงินปันผลครัง้นี ้
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“บ้านปูฯ ยังคงเดินหน้าน าเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือบริหารมูลค่าเหมืองถ่านหินท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพการผลิตสงูสดุเพ่ือให้ได้ปริมาณถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด ตลอดจนควบคมุการผลิตและ
ดแูลคา่ใช้จา่ยอยา่งรัดกมุ  มุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพิ่มจากการผลิตถ่านหินท่ีมีคณุภาพสงู การขยายฐานลกูค้าไป
ในตลาดท่ีให้ราคาถ่านหินสูง และการให้บริการด้านโลจิสติกส์  พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจจากพลังงาน
ทางเลือกใหม่ๆ  ในประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ และในกลุม่ประเทศ CLMV เพ่ือสง่เสริมให้บริษัทฯ ก้าวสู่
ความเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานอยา่งมัน่คงในภมูิภาคเอเซีย-แปซิฟิกตอ่ไป” นางสมฤดี กลา่วปิดท้าย 
 

บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่ตามปรัชญาด้านความยัง่ยืนเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มแก่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียให้มากท่ีสดุ  โดยเม่ือ 
เดือนมกราคมท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้รับรางวลั Sustainability Award ประจ าปี 2560 ประเภท Gold Class และ 
Industry Mover ในกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานถ่านหินและพลงังานเพ่ือการใช้งาน นบัเป็นรางวลัท่ีบริษัทฯ ได้รับ
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 และปีท่ี 2 ตามล าดบั จาก RobecoSAM ซึง่เป็นผู้ประเมินการด าเนินงานด้านการพฒันาท่ี
ยัง่ยืนขององค์กรตา่งๆ (Corporate Sustainability Assessment: CSA)  
 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี USD 1: THB 35.296 

# # # 
เกี่ยวกับบ้านปูฯ  
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานที่
เก่ียวเนื่องอยา่งครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลยี ลาว มองโกเลยี สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา 
ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,973 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 
420 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสือ่สารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
กญัขจี มีเ้จริญ     02-694-6786  kankhachee_m@banpu.co.th 
อรสริิ วรยศ         02-694-6923   ornsiri_v@banpu.co.th 
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