
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 พฤษภาคม 2561 
 

 
บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2561 สร้างการเตบิโตต่อเน่ือง 

เดนิหน้าเตม็ก าลังสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ผู้น าธุรกจิด้านพลังงานแบบครบวงจร 
 

 กลุม่บ้านปฯู เน้นผนึกก าลงักลุม่ธุรกิจหลกั จากต้นน า้ กลางน า้ ถึงปลายน า้ เพ่ือเพิ่มความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนั พร้อมตอกย า้กลยทุธ์ Banpu Greener & Smarter น าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
สูผู่้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร 

 ราคาขายถ่านหินเฉล่ียไตรมาสนีส้งูขึน้อยูใ่นระดบัท่ี 80.91 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั สง่ผลให้ธุรกิจถ่านหิน
ยงัคงเตบิโตอย่างมัน่คง  

 ผลประกอบการธุรกิจไฟฟ้าโดดเดน่ และสามารถรักษาระดบัการจา่ยไฟ (Equivalent Availability 
Factor: EAF) ได้อยา่งมีเสถียรภาพ  

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐอเมริการับรู้รายได้ครบ 6 แหลง่  EBITDA เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนเท่าตวั 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซฟิิก รายงาน
ผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ผลการด าเนินงานเตบิโตตามเปา้หมาย มีรายได้จากการขายรวม 700 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  22,079 ล้านบาท) และมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมราคาและ
คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) เพิ่มขึน้ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 347 ล้านบาท) จากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 5  ทัง้นี ้หากไมน่บัรวมผลกระทบจากคา่ใช้จ่ายตามค าพิพากษาคดี   
หงสาจ านวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,713 ล้านบาท) และการท่ีเงินบาทแข็งคา่ขึน้ท่ีสง่ผลให้
บริษัทฯ รับรู้ขาดทนุในทางบญัชีจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,041 ล้าน
บาท) บริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิจ านวน 79 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,492 ล้านบาท)   อยา่งไรก็ตาม 
จากการเดนิหน้าการผนกึก าลงักลุม่ธุรกิจหลกั จากธุรกิจต้นน า้ กลางน า้ ถึงปลายน า้ เพ่ือเพิ่มความ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนัภายใต้กลยทุธ์ Banpu Greener & Smarter พร้อมน านวตักรรมเทคโนโลยี และ



 

โซลชูัน่ ใหม ่ๆ เพ่ือน าพาองค์กรสูธุ่รกิจพลงังานยคุใหมแ่บบครบวงจร   บ้านปฯู มัน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีการ
เตบิโตอยา่งยัง่ยืนและมีผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ใน     
ไตรมาสแรกท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานโดยรวมท่ีแข็งแกร่งยิ่งขึน้และสามารถด าเนินการได้ตาม
เปา้หมาย โดยธุรกิจถ่านหินยงัมีรายได้ท่ีโดดเดน่ตอ่เน่ืองจากราคาขายถ่านหินท่ีสงูขึน้ ธุรกิจไฟฟ้ามีการ
ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อยา่งมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สร้างกระแสเงินสดท่ี
ดี ธุรกิจก๊าซธรรมชาตสิามารถรับรู้รายได้จากสินทรัพย์ครบทัง้ 6 แหลง่  ในขณะเดียวกนั กลุม่บ้านปฯู เน้น
เดนิหน้าธุรกิจด้วยการผนกึก าลงัระหวา่งกนัในกลุม่ธุรกิจหลกั (Synergy) จากธุรกิจต้นน า้ กลางน า้ และ
ปลายน า้ เพ่ือบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองค์กรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้ในการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่
อปุทานและทกัษะการท างานของพนกังาน นบัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มความได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนั และลดต้นทนุการผลิต ทัง้นีเ้พ่ือสร้างผลก าไรและผลตอบแทนท่ีดีให้นกัลงทนุ และผู้ มีสว่น
ได้เสีย อีกทัง้เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัธุรกิจ ในฐานะผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรในภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก” 

ส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ของกลุ่มบ้านปูฯ สามารถจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี ้

ธุรกิจถ่านหนิ มีรายได้จากการขาย 593 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18,704 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 
จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้า  จากระดบัราคาขายถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้และอปุทานท่ีตงึ
ตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยในไตรมาสนี ้มีระดบัราคาขายถ่านหินเฉล่ียอยูท่ี่ 80.91 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 15.05 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 23  

ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และอ่ืน ๆ จ านวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
2,555 ล้านบาท) โดยโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานรายได้ท่ีสงูจาก
การขายไอน า้ในช่วงฤดหูนาว และการขยายก าลงัการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าหลวนนาน อีกทัง้รับรู้รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึน้เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี
เอือ้อ านวยและการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ครบแล้วทัง้ 5 โครงการในไตรมาสนี ้นอกจากนีย้งัมีสว่นแบง่
ก าไรในระดบัดีจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีจากความสามารถใน



 

การรักษาระดบัการจา่ยไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้อย่างมีเสถียรภาพ สง่ผลให้ธุรกิจ
ไฟฟ้าในไตรมาสนีมี้ EBITDA 51 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,609 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 32  

ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิมีรายได้จากการขายท่ี 26 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 820 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จาก
ชว่งเดียวกนัของปีก่อน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 599 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 259 มี 
EBITDA จ านวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 442 ล้านบาท) เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากไตรมาส
ก่อนท่ี 7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  221 ล้านบาท) ซึง่เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากแหลง่ก๊าซ
ธรรมชาตใินมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ครบทัง้ 6 แหลง่ 

 “บ้านปฯู ยงัคงด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยืนตามแผนท่ีวางไว้  รวมไปถึงการเดินหน้า
องค์กรให้สอดคล้องกบัเมกะเทรนด์ของโลกทัง้ในเร่ืองพลงังานสะอาด การจดัการระบบซพัพลายเชน และ
การน านวตักรรมดจิิทลัมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ในเร่ืองการเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนิน
ธุรกิจ ลดคา่ใช้จา่ย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภยั ด้วยนวตักรรมเทคโนโลยีและโซลชูัน่
ตา่งๆ อาทิ การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิต การลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงท่ีเหมือง การ
น าบิก๊ดาต้ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูก่อนการขดุเจาะก๊าซธรรมชาติ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือ
หุ้นในระยะยาว”  

“สิ่งเหลา่นีล้้วนสง่เสริมกลยทุธ์หลกั Banpu Greener & Smarter ท่ีเน้นการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม และใช้พลงังานอยา่งชาญฉลาดและคุ้มคา่ บ้านปฯู จะยงัคงเดนิหน้ากลยทุธ์นีอ้ย่างเข้มข้น
อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือมุง่สูก่ารเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรอยา่งแท้จริง” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย 

 
*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี USD 1: THB 31.5411 
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เก่ียวกับบ้านปูฯ  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจ
ถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,660 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  
273,146 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 437 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  13,783  ล้านบาท) เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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