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  ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการปี 2560 แข็งแกร่ง  

ตอกย า้การเตบิโตต่อเน่ืองตามกลยุทธ์ Greener & Smarter  
เดนิหน้าสู่การเป็นผู้น าธุรกจิพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซฟิิก  

 
 ก าไรสุทธิรวม 234 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,941 ล้านบาท) เพิ่มขึน้กว่า 4 เท่าตัวจากปีก่อน 

 ราคาขายถ่านหนิเฉล่ียปรับเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 38 และคาดระดับราคาขายทรงตัวสูงต่อเน่ือง
ในปี 2561 

 จากการเพิ่มการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐอเมริกา บ้านปูฯ ถือเป็นหน่ึงใน 20 
บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย  

 เดนิหน้ากลยุทธ์ ขยายธุรกิจต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ อย่างต่อเน่ือง สู่การเป็นผู้น าธุรกจิ
พลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก   

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกจิพลังงานแห่งเอเชีย รายงานผลประกอบการประจ าปี 

2560 มีรายได้จากการขายรวม 2,877 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 97,640 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้ 618 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 20,974 ล้านบาท) หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมีก าไรสทุธิรวม 234 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 7,941 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้กวา่ 4 เท่าตวัจากปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
1,595 ล้านบาท) สาเหตเุพราะราคาถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองซึง่เป็นผลจากปริมาณการผลิตถ่านหินท่ี
จ ากดัของประเทศสง่ออกหลกั  ปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีสม ่าเสมอของธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเร่ิม
สร้างกระแสเงินสดอย่างมีสาระส าคญัจากการเข้าซือ้สินทรัพย์หลายรายการในปีท่ีผ่านมา พร้อมเดินหน้าพฒันา
ธุรกิจตามกลยทุธ์ Banpu Greener & Smarter อย่างเตม็รูปแบบ มุง่สูค่วามเป็นผู้น าธุรกิจพลงังานยคุใหมแ่บบ
ครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการ
ด าเนินงานในปี 2560 ของบ้านปฯู ชีใ้ห้เห็นการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมาย ด้วยปัจจยั
สนบัสนนุจากธุรกิจทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ส าหรับธุรกิจต้นน า้ ธุรกิจถ่านหินมีรายได้เติบโตอย่างตอ่เน่ือง
ตามราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ท่ีสงูขึน้ตลอดทัง้ปี ท าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมปริมาณส ารองจากเหมืองท่ีมี
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อยู่ได้อย่างคุ้มค่า  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีการขยายการลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมอีก 5 แห่ง 
สง่ผลให้มกี าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ จงึรับรู้ก าไรมากกว่าปีก่อนกว่าเท่าตวั    
 ส าหรับธุรกิจกลางน า้ บริษัทฯ เสริมความแข็งแกร่งด้วยการจดัซือ้น า้มนัดีเซลท่ีใช้ในเหมืองของบริษัทฯ 
ในอินโดนีเซียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าก าไรด้วยต้นทนุท่ีต า่ลง และจดัตัง้บริษัทเทรดดิง้ร่วมกบัรัฐวิสาหกิจ
ของจีนเพ่ือขนสง่ถ่านหินจากแหลง่ผลิตในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน 
เพ่ือจดัจ าหน่ายในบริเวณใกล้เคียง 

ในขณะท่ีธุรกิจปลายน า้ เติบโตอย่างมัน่คงด้วยการเดินเคร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพของโรงฟ้าฟ้าหงสาและ
บีแอลซีพี และการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน รวมถงึความคืบหน้าในการตอ่ยอดความ
เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจด้านพลงังานครบวงจรภายใต้บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ (BPIN) ผู้ให้บริการวาง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยในระยะเวลา 2 ไตรมาส สามารถมีก าลงัผลิตได้
เกือบ 100 เมกะวตัต์ จากเป้าหมาย 300 เมกะวตัต์ ภายในปี 2563" 

ภาพรวมปี 2560 บ้านปฯู รับรู้ก าไรสทุธิรวม 234 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,941 ล้านบาท) 
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั 187 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,346 ล้านบาท) หรือร้อยละ 398 จากปี 2559 มี
ก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เสื่อมและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย  (EBITDA) คิดเป็น 968 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  
32,852 ล้านบาท) เติบโตจากปีก่อนหน้า 428 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 14,525 ล้านบาท) หรือร้อยละ 79   

 
 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 จ าแนกตามประเภทธุรกจิ ดังนี ้

ธุรกจิถ่านหนิ รับรู้รายได้จากการขาย 2,624 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 89,053 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมี EBITDA 789 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,777 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปี
ก่อนหน้ากวา่เท่าตวั หรือร้อยละ 109  และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของปีอยู่ท่ี 71.10 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 38 จากปีก่อน ตามแนวโน้มของราคาเฉลี่ยของถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้จากปริมาณการผลิตท่ี
จ ากดัของประเทศสง่ออกหลกั เช่น ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวย สง่ผลให้ผล
การด าเนินงานปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ดีขึน้จากปีก่อน  

ธุรกจิไฟฟ้า มีรายได้จากการขายรวมจากธุรกิจไฟฟ้า ไอน า้ และอื่น ๆ 216 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 7,331 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,188 ล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19 จากการท่ีโรงไฟฟ้าหงสาเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ 88 เมกะวตัต์ และมี EBITDA คิดเป็น 153 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 5,193 ล้านบาท) ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อนท่ี 155 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,260 ล้าน
บาท) จากต้นทนุราคาถ่านหินท่ีสงูขึน้ 

ธุรกจิก๊าซธรรมชาติ รับรู้รายได้รวมในปี 2560 คิดเป็น 37 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,256 ล้าน
บาท) เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 22 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 747 ล้านบาท) หรือร้อยละ 147 และม ีEBITDA 
อยู่ท่ี 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 848 ล้านบาท) นอกจากนีใ้นไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา  บริษัทฯ ลงทนุแหลง่ก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ิมเติมเป็นแหลง่ท่ี 6 ในบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus shale ด้วย
จ านวนเงิน 105 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,563 ล้านบาท) สง่ผลให้ปัจจบุนั บ้านปฯู เป็นหนึง่ใน 20 
บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสดุในมลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีก าลงัการผลิตรวม 201 ล้าน
ลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  
 

“บ้านปฯู มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจพลงังานรูปแบบใหมท่ี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ และพร้อม
พฒันาขีดความสามารถด้านนวตักรรมพลงังาน ท่ีจะสร้างคณุคา่ท่ียัง่ยืนและมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้มีสว่นได้เสียในทกุ
ภาคสว่น เดินหน้าสูก่ารเป็นผู้น าด้านธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยกลยทุธ์ Banpu 
Greener & Smarter โดยบริษัทฯ จะขยายฐานการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับการเติบโตทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาตอ่ยอดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เสริมศกัยภาพและ
ความมัน่คงทางธุรกิจ ทัง้ในสว่นของธุรกิจต้นน า้ ธรุกิจกลางน า้ และธุรกิจปลายน า้ท่ีสอดคล้องกับวิสยัทศัน์และ
พนัธกิจของบริษัทฯ ทัง้หมดนีจ้ะถกูขบัเคลื่อนด้วยวฒันธรรมองค์กร 3 ประการ ได้แก่ คิดสร้างสรรค์ ท าด้วยใจรัก 
และมุง่มัน่เพ่ือความส าเร็จ (Innovative-Passionate-Committed) เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านพลงังาน
และการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในยคุปัจจบุนั” นางสมฤดี กลา่วปิดท้าย  

 
*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนท่ี USD 1: THB 33.938 
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เก่ียวกับบ้านปูฯ  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 
มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,223 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  279,072 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้ 
1,250 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  42,423 ล้านบาท) เม่ือเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ          02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
วริษฐา ธนมิตรสมบรูณ์    02-694-6670   warittha_t@banpu.co.th 
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