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บ้านปูฯ เพิ่มความแขง็แกร่งในระบบนิเวศทางธุรกิจทั่วทัง้องค์กร 
ปี 2561 ผลประกอบการโตตามเป้า 

ผนึก 3 กลุ่มธุรกจิหลัก เดนิหน้าสู่ผู้น าธุรกจิด้านพลังงานแบบครบวงจร 

 รายได้จากการขายโตตามเปา้ 3,481 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 112,474 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 
จากปีก่อนร้อยละ 21  

 EBITDA 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 38,062 ล้านบาท) ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า  

 มุง่เดนิหน้ากลยทุธ์ Greener & Smarter และใช้จดุแข็งจากการผนึกก าลงัระหว่างกนัใน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงาน 
ผลภาพรวมการด าเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ เตบิโตตามเปา้หมาย มีรายได้จากการขายรวม 3,481 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 112,474 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อน 604 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 19,516 ล้านบาท)   
คดิเป็นร้อยละ 21 โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมและคา่ใช้จ่ายตดัจา่ย (EBITDA) รวม 1,178 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 38,062 ล้านบาท) ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า บริษัทฯ เพิ่มความแข็งแกร่งใน
ระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยการผนกึก าลงั 3 กลุม่ธุรกิจหลกัท่ีสง่เสริม ตอ่ยอด และเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั เดนิหน้า
ด้วยกลยทุธ์ Greener & Smarter อยา่งตอ่เน่ือง 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “บ้านปฯู ให้
ความส าคญักบัระบบนิเวศทางธุรกิจทัว่ทัง้องค์กร เพราะเราเช่ือมัน่วา่การท่ีธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอยา่ง
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืนนัน้ ต้องอาศยัระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์และสง่เสริมซึง่กนัและกนั ซึง่ตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา เราได้ผนกึก าลงัระหวา่งกลุม่ธุรกิจหลกั 3 กลุม่ ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสตกิส์ และการจดัหาเชือ้เพลิง และสายสง่)  
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไป และจากพลงังานหมนุเวียน)  และกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบ



 

การจดัการเทคโนโลยีพลงังาน) โดยอาศยัทัง้นวตักรรม เทคโนโลยี และศกัยภาพของบคุลากร ด้วยวฒันธรรม
องค์กรท่ีสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัใน 10 ประเทศ การตอ่ยอดลงทนุหรือมองหาโอกาสใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ 
เกิดจากการมองถึงระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีสมบรูณ์ท่ีจะตอบโจทย์ความเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร
ด้วยพนัธสญัญา พลงับ้านปฯู สูพ่ลงังานท่ียัง่ยืน “Our Way in Energy” 

ส าหรับภาพรวมปี 2561 บ้านปฯู มีรายได้จากการขายรวม 3,481 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 112,474 ล้าน
บาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อน 604 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 19,516 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 21  โดยมีปัจจยัหนนุ
จากความต้องการถ่านหินท่ียงัคงมีอยู่ตอ่เน่ือง ปริมาณการขายถ่านหินและราคาถ่านหินท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน มีก าไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ในรวม 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 38,062 ล้านบาท) ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า และมีก าไรสทุธิจ านวน 205 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 6,624 ล้านบาท) ซึง่ปรับลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยก าไรสทุธิท่ีปรับลดลงเป็นผลจาก
การแข็งคา่ของเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ บนัทกึขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน โดยสว่นใหญ่เป็นการ
ขาดทนุจากการขายถ่านหินลว่งหน้า เน่ืองจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับสงูขึน้ และบนัทกึคา่ใช้จา่ยจากกรณี
หงสาซึง่เป็นท่ียตุเิรียบร้อยแล้ว 

ผลการด าเนินงานในปี 2561 สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี ้

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ในปี 2561 มีผลการด าเนินการท่ีโดดเดน่จากปริมาณการขาย
ถ่านหินรวม 43.1 ล้านตนั ในขณะท่ีมีปริมาณการขายก๊าซอยูท่ี่ 70.8 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ ในปี 2561 มีรายได้จาก
การขายรวม 3,286 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 106,173  ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.26 จากปีก่อนหน้า โดย
แบง่ออกเป็น รายได้จากการจ าหนา่ยถ่านหินจ านวน 2,998  ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 96,867 ล้านบาท)  
รายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 144 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4,653 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จ านวน 107 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,457 ล้านบาท) จากปริมาณการผลิตและขายก๊าซท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน และ
รายได้อ่ืน ๆ จ านวน 144 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4,653 ล้านบาท) ซึง่สว่นใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจค้าถ่าน
หินและจากธุรกิจซือ้ขายน า้มนัของบริษัทย่อยแหง่หนึง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ
แหลง่พลงังานในปี 2561 นีคื้อ 996 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32,181 ล้านบาท) 

 



 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) 

กลุม่ธุรกิจพลงังานมีก าลงัผลิตรวมอยูท่ี่ 2.87 กิกะวตัต์เทียบเทา่ และมีสดัสว่นการลงทนุในพลงังานหมนุเวียนอยู่ท่ี
ร้อยละ 16 จากการลงทนุทัง้หมด มีรายได้จากการขายรวมจากธุรกิจ ไฟฟ้า ไอน า้ และอ่ืน ๆ จ านวน 196 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,332 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 จากปีก่อนหน้า เป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก
ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีด าเนินการผลิตตลอดทัง้ปี 
และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซิงหย ู(Xingyu) โครงการใหมท่ี่เพิ่มเข้ามาในชว่งปลายปี ประกอบ
กบัสว่นแบง่ก าไรท่ีดีจากการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ืองของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และหงสา สง่ผลให้
ธุรกิจไฟฟ้าในไตรมาสนีมี้ EBITDA 182 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,881 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.95   
เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 

ในปี 2561 มีก าลงัผลิตรวมจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาอยู่ท่ี 151 เมกะวตัต์ มีก าลงั
การผลิตรวมจากแบตเตอร์รีลิเธียมอิออน 80 เมกะวตัต์ตอ่ชัว่โมง รวมทัง้ลา่สดุ บริษัทฯ ได้ลงทนุในธุรกิจรถยนต์
ไฟฟ้าด้วยเงินลงทนุ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 646 ล้านบาท) ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้หนว่ยงาน Banpu 
Innovation & Ventures (BIV) เพ่ือมุง่เน้นการพฒันาเทคโนโลยี ผา่นการวิจยั พฒันา และสนบัสนนุให้เกิด
ความคดิเพ่ือพฒันาธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ือรองรับรูปแบบการใช้พลงังานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต แม้กลุม่ธุรกิจนีย้งัไมไ่ด้
สร้างรายได้อยา่งมีนยัส าคญั แตเ่ราเช่ือวา่ ด้วยความมุง่มัน่ในการแสวงหาเทคโนโลยีพลงังานหรือนวตักรรม
พลงังานใหม ่ๆ จะท าให้บ้านปฯู มีความพร้อมท่ีจะตอบโจทย์การเป็นบริษัทพลงังานครบวงจร ท่ีสามารถ
ตอบสนองทกุความต้องการของลกูค้า รวมทัง้ก้าวไปพร้อมกบัเทรนด์ด้านพลงังานแหง่อนาคต และสร้างการเตบิโต
อยา่งยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ 

“วนันี ้บ้านปฯู ก้าวสู่การเป็น “บริษัทพลงังานแบบครบวงจร” อย่างแท้จริงใน 10 ประเทศในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
พร้อมเดนิหน้าด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ์ Greener & Smarter และใช้จดุแข็งจากความสามารถในการผนกึก าลงั
ระหวา่งกนั (Stronger Integration) ใน 3 กลุม่ธุรกิจหลกัมาชว่ยในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้
ตลอดหว่งโซ่อปุทาน ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านพลงังานของผู้บริโภค ชมุชนและสงัคม ได้อยา่งยัง่ยืน” 
นางสมฤดี กลา่วปิดท้าย 



 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างองิอตัราแลกเปลีย่นที่ USD 1: THB 32.3107 

# # # 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนนิ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก ่ธุรกิจ
แหลง่พลงังาน ธุรกิจผลติพลงังาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลยี ลาว 
มองโกเลยี สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มี
สนิทรัพย์รวมจ านวน 8,454 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 231 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
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ธญันนัต์ ธนสนิธีรชาต ิ 02-694-6786 tanyanun_t@banpu.co.th 

mailto:ornsiri_v@banpu.co.th
mailto:tanyanun_t@banpu.co.th

