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บ้านปูฯ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561 โตแกร่ง 
เดนิหน้าสู่ผู้น าธุรกจิด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก 

เน้นจุดแข็งการผนึกก าลังระหว่างกลุ่มธุรกจิหลักเพื่อการเตบิโตที่ย่ังยืน 

 ผลประกอบการไตรมาสสามโดดเดน่ด้วย EBITDA 310 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 เดนิหน้าผนกึก าลรัระหวา่รกล่ม่ธ่รกิจหลกัอยา่รแข็รแกร่ร (Strong Integration) ขยายการเติบโต 
ทารธ่รกิจตลอดห่วรโซอ่ป่ทาน ซึร่สะท้อนให้เห็นจากการลรทน่ในเวียดนาม 

 สานตอ่พนัธกิจการเป็นผู้น าธ่รกิจพลรัรานแบบครบวรจรในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มอบโซลชูนัด้าน
พลรัรานท่ีทก่คนสามารถเข้าถึรได้  มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรตอ่สิ่รแวดล้อม 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายราน 
ผลการด าเนินรานไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2561 ขอรบริษัทฯ เตบิโตตามเปา้หมาย มีรายได้จากการขายรวม  
965 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,816 ล้านบาท)  เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัขอรปีก่อนหน้า 245 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 8,078 ล้านบาท)  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34 โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมและคา่ใช้จ่าย 
ตดัจา่ย (EBITDA) รวม 310 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,221  ล้านบาท)  เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 จากชว่รเดียวกนั
ขอรปีก่อน และมีก าไรสท่ธิรวม 76 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,506 ล้านบาท) โดยหากพิจารณาก าไรจากการ
ด าเนินรานท่ีไมร่วมรายการอตัราแลกเปล่ียนแล้ว จะคิดเป็นจ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,297  
ล้านบาท)  หรือปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยปัจจยัสนบัสนน่จากความต้อรการถ่านหินท่ี
ยรัครมีอยู่ตอ่เน่ือร ผนวกกบัอป่ทานท่ีมีอยูอ่ย่ารจ ากดัในไตรมาสท่ีผา่นมา สร่ผลให้ราคาขายถ่านหินเฉล่ียขอร
บริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่รมีนยัส าคญั บริษัทฯ ยรัครเดนิหน้าขบัเคล่ือนอรค์กรด้วยกลยท่ธ์ Greener & Smarter  
อยา่รตอ่เน่ือรจากกล่ม่ธ่รกิจท่ีมีความหลากหลาย พร้อมมอบโซลชูนัด้านพลรัรานแบบครบวรจร  
 



 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ผลประกอบการ
ในไตรมาสท่ี 3 นีเ้ป็นท่ีน่าพอใจ บ้านปฯู ยรัครเตบิโตตอ่เน่ือรจากทก่หนว่ยธ่รกิจหลกั ธ่รกิจถ่านหินมีปริมาณการ
ขายถ่านหินท่ีปรับสรูขึน้จรึส่รผลดีตอ่รายได้ในชว่รท่ีราคาถ่านหินอยูใ่นระดบัสรู ธ่รกิจไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีดีทัร้จากโรรไฟฟ้าหรสาและ BLCP และในสว่นธ่รกิจก๊าซมีก าไรท่ีดีขึน้เชน่กนัจากราคาก๊าซในตลาด
สหรัฐฯ ท่ีปรับสรูขึน้”  
 
บริษัทฯ ยรัสานตอ่พนัธกิจการเป็นผู้น าธ่รกิจด้านพลรัรานแบบครบวรจรในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการลรทน่
ในประเทศเวียดนามโดยจด่แข็รจากการผนึกก าลรัระหว่ารกนัในกล่ม่ธ่รกิจหลกั (Strong Integration) ซึร่
ครอบคลม่ตัร้แตธ่่รกิจต้นน า้ กลารน า้ และปลายน า้ มาชว่ยให้เกิดประโยชน์สรูสด่ได้ตลอดห่วรโซอ่ป่ทาน สอดรับ
กบัแนวโน้มการใช้พลรัรานประเภทตา่รๆ ขอรประเทศเวียดนามท่ีเพิ่มขึน้อยา่รตอ่เน่ือร ในปีนี ้บ้านปฯู ได้ท า
สญัญาการซือ้ขายถ่านหิน จ านวน 1.3 ล้านตนักบั Vietnam Electricity (EVN) พร้อมเปิดส านกัรานใน 
นครโฮจิมินห์เพ่ือประสานรานด้านการค้าในอนาคต ทัร้นี ้บ้านปฯู มีความพร้อมท่ีจะตอบสนอรความต้อรการท่ี
หลากหลายขอรลกูค้าในเวียดนามด้วยความสามารถในการจดัหาและขนสร่ถ่านหินท่ีมีคณ่ภาพตามท่ีลกูค้า
ต้อรการได้อยา่รทัว่ถึรจากเครือขา่ยคูค้่าท่ีแข็รแกร่ร” 
 
ธ่รกิจไฟฟ้าขอรบริษัทฯ ยรัครเดนิหน้าโครรการโรรไฟฟ้าพลรัรานลมขนาด 200 เมกะวตัต์ ในจรัหวดัซอกจรั (Soc 
Trang) ประเทศเวียดนาม คาดวา่โครรการระยะท่ี 1 จะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการเชิรพาณิชย์ในปี 2564 และ 
ก าลรัศกึษาโอกาสในโครรการโรรไฟฟ้าจากพลรัรานเชือ้เพลิรทัว่ไป และพลรัรานแสรอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม
เพิ่มเตมิ ทัร้หมดนีน้บัเป็นการเดนิหน้าตามกลยท่ธ์ Greener & Smarter ขอรบริษัทฯ อยา่รตอ่เน่ือร 
 
“ในฐานะบริษัทพลรัรานชัน้น าแหร่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  บ้านปฯู ม่ร่มัน่ในการบริหารจดัการพลรัรานอยา่รยัร่ยืน 
(Sustainable Energy) โดยสร้ารสมดล่ระหวา่รธ่รกิจพลรัรานดัร้เดมิและพลรัรานรูปแบบใหม่ เพ่ือสร่มอบพลรัราน
ในราคาท่ีสมเหตส่มผล (Affordable) มีความตอ่เน่ือร (Reliable) และเป็นมิตรตอ่สิ่รแวดล้อม (Eco-friendly) 
ตอบสนอรความต้อรการด้านพลรัรานขอรผู้บริโภค ชม่ชน และสรัคมได้อยา่รยัร่ยืน  ควบคูไ่ปกบัการสร้ารคณ่คา่
แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทก่ภาคส่วน ตามพนัธสญัญาขอรอรค์กร Our Way in Energy: พลรับ้านปฯู สูพ่ลรัรานท่ียัร่ยืน” 
นารสมฤดี กลา่วปิดท้าย 



 

 
*หมายเหต:่ ค านวณโดยอ้ารอิรอตัราแลกเปล่ียนท่ี USD 1: THB 32.97  
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เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธ่รกิจด้านพลรัรานแบบครบวรจรแหร่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธ่รกิจถ่านหิน 
ธ่รกิจไฟฟ้า และพลรัรานท่ีเก่ียวเน่ือรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มอรโกเลีย 
สิรคโปร์ ญ่ีป่่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทารการเรินขอรบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 
2561 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,492  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 269 ล้านเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560                                                          
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