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บ้านปูฯ มองปัจจัยระยะสั  นที#เกดิขึ  นที#เมืองจีนในช่วงที#ผ่านมา  

เป็นผลบวกต่อทศิทางราคาถ่านหนิ 

• นํ  าท่วมใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ส่งผลกระทบต่อการจาํหน่ายถ่านหนิของบ้านปูฯ 

• ระบบการขนส่งถ่านหนิในประเทศจีนของบ้านปูฯ ไม่ได้พึ#งพาระบบการขนส่งทางรถไฟ 

• นํ  าท่วมส่งผลให้ตลาดถ่านหนิตงึตัวและราคาปรับสูงขึ  น 

• แนวโน้มราคาถ่านหินตลาดส่งออกอยู่ในระดับแข็งแกร่งสะท้อนการใช้ถ่านหินที#สูงต่อเนื#องใน
ประเทศจีน 

• ผลประกอบการของบ้านปูฯ ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากราคาขายที#ดีและต้นทุนที#เหมาะสม 
 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั นแนวหน้าของเอเชีย ดาํเนินธุรกิจถ่าน
หนิ ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที#เกี#ยวเนื#องอย่างครบวงจร มองปัจจยัระยะสั �นที�เกิดขึ �นที�
สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงที�ผา่นมาทั �งจากเหตกุารณ์นํ �าทว่มใหญ่ในภาคใต้ และการจํากดัการ
นําเข้าถ่านหิน เป็นผลบวกตอ่ทิศทางราคาถ่านหิน ทั �งนี � บริษัทฯ ยงัสามารถดําเนินงานด้านการผลิตได้
อยา่งตอ่เนื�อง และผลประกอบการยงัอยูใ่นระดบัที�แข็งแกร่งโดยได้รับการสนบัสนนุจากราคาถ่านหินที�
ทําสญัญาซื �อขายลว่งหน้าไว้แล้วในระดบัที�ดี อีกทั �งผลประกอบการจากธุรกิจไฟฟ้ายงัอยูใ่นระดบัที�
แข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื�อง 

 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ธุรกิจ
ถ่านหินของบ้านปฯู ไมไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ �าทว่มใหญ่ในภาคใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในขณะนี � เนื�องจากการขายถ่านหินในจีนไมไ่ด้พึ�งพาระบบราง ในทางตรงข้ามผลจากนํ �า
ทว่มครั �งนี �ทําให้ราคาถ่านหินปรับเพิ�มขึ �น ทั �งในตลาดภายในของจีนและในตลาดโลก เนื�องจากจีน
ต้องการใช้ถ่านหินเพิ�มขึ �น เพื�อทดแทนกําลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานนํ �าจากเขื�อนขนาดใหญ่ 2 แหง่ คือ 
เขื�อน Three Gorges Dam และเขื�อนเก้อโจวป้า (Gezhouba) ที�ลดลงคอ่นข้างมาก ซึ�งลา่สดุเขื�อนทั �ง 2 
แหง่นี � ต้องลดระดบัการระบายนํ �า เพื�อบรรเทาสถานการณ์นํ �าทว่ม ด้วยเหตดุงักลา่วส่งผลให้มีการใช้
ไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินมากขึ �นในระยะนี � โดยลา่สดุในชว่งสปัดาห์ที�ผา่นมาราคาถ่านคณุภาพ
มาตราฐานขยบัสงูขึ �น 20 หยวนตอ่ตนั เป็น 592 หยวนตอ่ตนั” 

หน้า 1/3 



 

นางสมฤดี กลา่วว่า “ภาพรวมการบริโภคถ่านหินของจีนยงัอยูใ่นระดบัที�สงูตอ่เนื�อง จงึทําให้ตลาด 
ถ่านหินในประเทศคอ่นข้างตงึตวั ราคาจงึขยบัขึ �น ดงันั �นราคาถ่านหินในตลาดสง่ออก ยงัอยูใ่นระดบั
เกิน 80 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ซึ�งถือวา่เป็นราคาในระดบัสงู และมีแนวโน้มที�จะทรงตวัตอ่เนื�อง” 

 

สําหรับประเดน็การจํากดัการนําเข้าถ่านหิน บริษัทฯ คาดวา่จะไมไ่ด้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั 
เนื�องจากการนําเข้าถ่านหินที�ประเทศจีนของบริษัทฯ เกือบทั �งหมดนําเข้าผา่นทา่เรือขนาดใหญ่ 
 

ทั �งนี � บ้านปฯู ยงัสามารถดําเนินการผลิตถ่านหินได้อยางตอ่เนื�อง และผลประกอบการยงัอยูใ่นระดบัที�
แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนบัสนนุจากราคาถ่านหินที�ทําสญัญาซื �อขายลว่งหน้าไว้แล้วในระดบัที�ดี ซึ�ง
บริษัทฯวางเป้าหมายปริมาณการขายถ่ายหินในปี 2560 รวมประมาณ 45 ล้านตนั โดยเหมืองสว่นใหญ่
โดยเฉพาะเหมืองในประเทศอินโดนีเซียได้มีการกําหนดราคาขายลว่งหน้าไว้แล้ว ทั �งที�มีราคาคงที�และ
ราคาอ้างอิงตามดชันีคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ ร้อยละ 50 ของปริมาณขายรวมทั �งปี สําหรับราคาอ้างอิง 
Newcastle จากประเทศออสเตรเลียลา่สดุอยูที่� 83 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั  

 

นางสมฤดี กลา่วว่า “ราคาถ่านหินที�ขยบัขึ �น ทําให้บ้านปฯู ตดัสินใจปรับการทําเหมืองถ่านหินในระดบั
ที�ลกึลงมากขึ �น เพื�อสร้างมลูคา่เพิ�มให้แก่เหมืองในระยะยาว โดยต้นทนุการผลิตนี �จะปรับสงูขึ �นอยูที่� 7-
8 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ซึ�งบริษัทฯ พิจารณาแล้ววา่เหมาะสมเมื�อเทียบกบัราคาขายที�จะปรับสงูขึ �นได้
มากกวา่ นอกจากนี � การปรับระดบัการทําเหมืองที�ลกึลง  ยงัสง่ผลดีตอ่ปริมาณสํารองถ่านหินที�คาดวา่
จะปรับเพิ�มขึ �นได้ โดยบริษัทฯ มองวา่เป็นการลงทนุให้ได้มาซึ�งปริมาณสํารองถ่านหินที�คุ้มคา่ที�สดุ 
ทา่มกลางโครงสร้างพื �นฐานที�พร้อมรองรับอยู่แล้ว  วิธีการนี �จงึเป็นการใช้เงินลงทนุอย่างคุ้มคา่ และเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว” 

 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้ดําเนินแผนธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ฉบบัใหมที่�ประกอบด้วย ธุรกิจต้นนํ �า กลางนํ �าและ
ปลายนํ �า โดยธุรกิจต้นนํ �า คือ ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจก๊าซธรรมชาตจิากชั �นหินดนิดาน (Shale Gas) 
ธุรกิจกลางนํ �า เน้นเรื�องการจดัการซพัพลายเชนของถ่านหินให้สั �นลง เพื�อลดต้นทนุ เพิ�มผลกําไร รวมทั �ง
การผสมถ่านหินให้มีคณุภาพดีขึ �นและนํามาจําหนา่ยในรูปแบบธุรกิจ coal trading 
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สว่นปลายนํ �า คือ ธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงการลงทนุในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีน และญี�ปุ่ น อีกทั �งการมองหา
โอกาสลงทนุในกลุม่ประเทศ CLMV ทั �งหมด นอกจากนี �ในประเทศอินโดนีเซียยงัมีโอกาสที�ดี เนื�องจากรัฐบาล
ได้ประกาศแผนเพิ�มโรงไฟฟ้า เพื�อเพิ�มกําลงัการผลิตทั �งระบบรวมอีก 30,000 เมกะวตัต์ และบริษัทฯ ยงัมอง
หาโอกาสเพิ�มรายได้ในอนาคตด้วยการเน้นการจําหนา่ยไฟฟ้าไปยงัผู้ใช้ไฟฟ้ารายยอ่ย (decentralization) 
มากขึ �น จากปัจจบุนัที�จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ไมกี่�ราย ซึ�งตามกลยทุธ์การลงทนุฉบบันี � บริษัทฯ 
มั�นใจวา่ จะสามารถสร้างการเตบิโตของธุรกิจได้อยา่งมั�นคงและสมดลุในระยะยาว  

# # # 
 

เกี#ยวกับบ้านปูฯ  
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชั �นแนวหน้าของเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า 
และพลงังานที�เกี�ยวเนื�องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย 
สิงคโปร์ ญี�ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา สําหรับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที� 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 มี
สินทรัพย์รวมจํานวน 7,299  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ�มขึ �น 326 ล้านเหรียญสหรัฐเมื�อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  
ข้อมูลเพิ#มเตมิสาํหรับสื#อมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายสื�อสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ          02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
อรรถกร ชื�นฤทยัในธรรม  02-694-6786  atthakorn_c@banpu.co.th 
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