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บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก 

• กาํไรดีจากการดาํเนินงานของธุรกจิถ่านหนิและไฟฟ้า 

• เดนิหน้าขยายการลงทุนธุรกจิก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐอเมริกา 

• ขับเคล่ือนกลยุทธ์ธุรกจิกลางนํา้ให้แข็งแกร่ง เสริมจุดแข็งด้านการเจาะตลาดธุรกจิ

ถ่านหนิ 

• มองหาโอกาสในการเตบิโตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นําธุรกจิด้านพลังงานแบบครบ

วงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิก 

 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกด้านพลังงานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ดาํเนินธุรกิจถ่าน

หนิ ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานท่ีเก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจร รายงานผลประกอบการไตรมาส 

1/2560 ของกลุม่บริษัท ด้วยผลการดําเนินงานท่ีเติบโตเป็นไปตามเปา้หมาย โดยมีรายได้จากการขาย

รวม 633 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 22,225 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 81 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 

2,845 ล้านบาท) เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   มีกําไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมและ

คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัร้อยละ 93 จากปีก่อนหน้าและเทา่กบัไตรมาส

ก่อนหน้า เป็นจํานวน 216 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,586  ล้านบาท) และมีกําไรสทุธิรวมอยู่ท่ี  

40.86  ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,435 ล้านบาท) ฟืน้ตวัจากขาดทนุสทุธิ 5.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ประมาณ 181 ล้านบาท) ในปีก่อนหน้า บ้านปฯู เดนิหน้าขยายการลงทนุเพิ่มเตมิในธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาตใินประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมมุง่ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ธุรกิจกลางนํา้ด้านการซือ้ขายถ่านหิน 

(Coal trading) ให้แข็งแกร่งเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบันกัลงทนุ ตลอดจนมองหาโอกาสในการ

เตบิโตทางธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผู้ นําธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรในภมูิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ใน

ไตรมาสแรกท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถดําเนินการได้ตามเปา้หมายในทกุส่วนธุรกิจตัง้แตต้่นนํา้ถึง

ปลายนํา้ และได้รับประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากสภาวะตลาดถ่านหินท่ีกระเตือ้งขึน้ในชว่งปลายปีก่อนหน้า 

โดยเห็นได้จากราคาขายถ่านหินเฉล่ียปรับสงูขึน้ท่ีชว่ยหนนุรายได้จากการขายซึง่ได้รับผลกระทบจาก 
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ปริมาณขายถ่านหินท่ีลดลงตามฤดกูาลในประเทศอินโดนีเซีย และจากการย้ายเคร่ืองจกัร Longwall ท่ี

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มเตมิจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

จากการลงทนุในแหลง่ท่ีสอง (NEPA หรือ Northeast Pensylvania) เม่ือต้นปีท่ีผา่นมา พร้อมทัง้

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ของบ้านป ู เพาเวอร์ฯ และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อยา่งราบร่ืนของโรงไฟฟ้าหงสาทัง้ 3 หนว่ย” 

ในไตรมาส 1/2560 รายได้จากการขายรวม 633 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 22,225 ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,845 ล้านบาท) หรือคิดเป็น

ร้อยละ 15 ทัง้นี ้ เป็นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้ โดยรายได้จากการขายรวมนี ้

แบง่เป็นรายได้จากการจําหนา่ยถ่านหินจํานวน 566 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 19,878 ล้านบาท) 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89 ของรายได้จากการขายรวม  รายได้จากการจําหนา่ยไฟฟ้า ไอนํา้ และอ่ืนๆ 

จํานวน  60 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,107 ล้านบาท) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 ของรายได้จากการ

ขายรวม และรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาตขิองทัง้สองแหลง่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  246  ล้านบาท) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1 ของรายได้จากการ

ขายรวม 

บ้านปฯู มีปริมาณการขายถ่านหินในไตรมาสแรกรวมทัง้หมด 8.58 ล้านตนั ลดลง 1.72 ล้านตนั หรือ

คดิเป็นร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการ

ขายของเหมืองประเทศออสเตรเลีย 0.23 ล้านตนั และเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1.49 ล้านตนั  

อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจถ่านหินมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) จํานวน 171.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,019.6 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 166 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 2 จาก

ไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดย

ราคาขายถ่านหินเฉล่ียของไตรมาสนี ้ เทา่กบั 65.86 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เปรียบเทียบกบัราคาขายถ่าน

หินเฉล่ียในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เทา่กบั 48.29 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 36  

สําหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือม

ราคา (EBITDA) 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  200 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ีผา่นมา 2.7 

ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  95 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ซึง่เป็นผลจากการลงทนุเพิ่มเตมิใน

ก๊าซธรรมชาตแิหลง่ท่ีสอง (NEPA หรือ Northeast Pennsylvania) เม่ือต้นปีท่ีผา่นมา  
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และเม่ือเร็วๆ นี ้ บ้านปูฯ เดนิหน้าลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินบริเวณเดมิเพิ่มเตมิอีกสอง

แหล่งเป็นจาํนวนเงิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,124 ล้านบาท) และจะสามารถรับรู้รายได้

จากการลงทนุครัง้นีใ้นไตรมาส 2/2017 

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

ได้  2,011 เมกะวตัต์เทียบเทา่ เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมาท่ีสามารถผลิตได้ท่ี 1,930 เมกะวตัต์

เทียบเทา่เป็นผลจากการขยายธุรกิจไฟฟ้าให้เตบิโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี 

และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) ของธุรกิจไฟฟ้าปรับลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 15 จาก

ไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากต้นทนุราคาถ่านหินท่ีปรับสงูขึน้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

นางสมฤดี กล่าวเสริมถงึกลยุทธ์สาํคัญในการดาํเนินงานปี 2560 “บ้านปฯู ยงัคงดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง

ความเตบิโตอยา่งยัง่ยืนตามแผนท่ีวางไว้ โดยหนึง่ในกลยทุธ์ท่ีสําคญัในปีนี ้ คือ การมุง่เดนิหน้าพฒันาการ

บริหารและจดัการธุรกิจกลางนํา้ด้านการซือ้ขายถ่านหิน (Coal trading)  เพ่ือจดัหาคณุภาพถ่านหิน 

ตามความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ บ้านปฯู มองวา่การตอบสนองความต้องการดงักลา่ว 

นอกจากจะเป็นโอกาสในการขยายฐานลกูค้าแล้ว ยงัเป็นโอกาสอนัดีท่ีบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากการบริหาร

สินทรัพย์ท่ีมีอยูเ่ดมิให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือสร้างผลกําไรและผลตอบแทนทางธุรกิจให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

โดยเฉพาะในสภาวะตลาดถ่านหินท่ีมีการแขง่ขนัสงูและมีพลงังานทางเลือกอ่ืนมากขึน้”  

 

สําหรับการเดนิหน้าพฒันาธุรกิจกลางนํา้ด้านการซือ้ขายถ่านหินนัน้ แม้บ้านปฯู ตระหนกัถึงการเพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เน่ืองของคูแ่ข่งในตลาดการซือ้ขายถ่านหิน (Third-party coal purchase) บริษัทฯ มุ่งมองหาแนวทางใน

การเปล่ียนคูแ่ข่งให้กลายมาเป็นคูค้่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกนัเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมทาง

ธุรกิจในการขยายตลาดและพฒันาขีดความสามารถของธุรกิจให้ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

 

“บ้านปฯู มุง่มัน่พฒันาธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสง่เสริมให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรใน

ระดับภูมิภาค สําหรับธุรกิจต้นนํา้ บ้านปูฯ จะยังคงไว้ซึ่งการบริหารมูลค่าเหมืองถ่านหินท่ีมีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพด้านการผลิตสงูสดุและดําเนินมาตรการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอย่างรัดกมุ พร้อมเสาะหา

โอกาสการสร้างความเตบิโตใหม่ๆ  โดยเน้นกลยทุธ์การสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ ในส่วนธุรกิจกลางนํา้ บริษัท

ฯ มุ่งเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการธุรกิจด้านการซือ้ขายถ่านหิน (Coal trading) เพ่ือสร้างผล

กําไรและผลตอบแทนท่ีดีให้กับนักลงทุน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ 
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ปลายนํา้ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้มุ่งมั่นในการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ 

ใช้เชือ้เพลิงและปล่อยมลภาวะต่ํา (High Efficiency Low Emissions: HELE) มาใช้ในการดําเนินงาน 

ของทุกโครงการใหม่ในอนาคต โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568  

เพ่ือสร้างความยัง่ยืนทางพลงังานอยา่งครบวงจรในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” นางสมฤด ีกล่าวปิดท้าย 

 
ในไตรมาสนีบ้ริษัทฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 843 ล้าน

บาท) เน่ืองจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลล่าร์สหรัฐ มีผลกระทบตอ่การแปลงมลูคา่ทางบญัชีของ

เงินกู้ ท่ีอยู่ในรูปสกุลบาท อย่างไรก็ตาม กําไรสุทธิท่ียงัไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 65 

เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,283 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 596 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 87 จากไตรมาส

ก่อนหน้าจากผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน่ของธุรกิจถ่านหิน  

 

*หมายเหต:ุ คํานวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี USD 1: THB 35.12 

# # # 

เก่ียวกับบ้านปูฯ  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า 

และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย 

สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา สําหรับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 มี

สินทรัพย์รวมจํานวน 7,299  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 326 ล้านเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  

ข้อมูลเพิ่มเตมิสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

อรสิริ วรยศ         02-694-6923   ornsiri_v@banpu.co.th 
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