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บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2562  
กลุ่มธุรกจิผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยีพลังงานรุดหน้า  

และเตบิโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter 
 

 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าในกลุม่ธุรกิจผลิตพลงังานตามสดัส่วนการลงทนุ รวม 3.0 กิกะวตัต์ 
 เดนิหน้าขยายก าลงัการผลิตในกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานอย่างตอ่เน่ือง 
 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารต้นทนุในกลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน  
 ด าเนินมาตรการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้มีความพร้อมทางการเงิน

ส าหรับการจา่ยเงินกู้  การจา่ยเงินปันผล และการลงทนุตามแผนท่ีวางไว้ 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงาน
ผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2562 มีรายได้จากการขายรวม 1,430 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45,188 
ล้านบาท) มีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 399 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 12,608 ล้านบาท) และมีก าไรสุทธิ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,011 ล้านบาท) พร้อม
เปิดเผยความคืบหน้า 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) และกลุ่ม
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน  (Energy Technology) เติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เพ่ือตอกย า้
ความเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร  

เม่ือเร็วๆ นี ้กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก าลังการผลิต 168 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดนิญถ่วน (Ninh Thuan) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การด าเนินงานของซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte. Ltd.) ผู้ น าด้านการ
ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบ้านปูฯ ส่งผลให้บริษัทฯ          
มีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าดงักล่าวรวม 65 เมกะวตัต์ นอกจากนี ้บริษัท บ้านปู 



 

เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปฯู ยงัได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จีซิน 
(Jixin) ขนาดก าลงัผลิต 25 เมกะวตัต์ ท่ีตัง้อยู่ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยจะรับรู้รายได้ในชว่งไตรมาส 3/2562 ทัง้นี ้บ้านปฯู ยงัคงมองหาโอกาสการ
ลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตามแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทบ้านปฯู มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าในกลุม่ธุรกิจผลิตพลงังานตามสดัส่วนการลงทนุ รวม 3.0      
กิกะวตัต์  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) อยา่งตอ่เน่ือง ลา่สดุบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของบ้านปฯู ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ ให้บริการด้านการวางระบบ Solar Rooftop บริเวณอาคารชาเลน
เจอร์ และอาคารจอดรถ 2-3 ของศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีก าลงัการ
ผลิตรวม 1 เมกะวตัต์ ส่งผลให้ปัจจบุนับ้านปฯู มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลงัคาในภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ตามสดัสว่นการลงทนุเพิ่มขึน้เป็น 89 เมกะวตัต์ นอกจากนี ้บริษัท Durapower Technology 
(Singapore) Pte. Ltd. ในสิงคโปร์ท่ีเช่ียวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตัง้ระบบแบตเตอร่ีแบบ         
ลิเธียมไอออน (LiB) ในอตุสาหกรรมยานยนต์และระบบกกัเก็บพลงังาน ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบ้านปฯู ยงัได้
ขยายก าลงัการผลิตของโรงงานท่ีตัง้อยู่ในเมืองซูโจว (Suzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มเติมจาก 80 
เมกะวตัต์ชัว่โมง เป็น 380 เมกะวตัต์ชัว่โมง ตอกย า้ความมุ่งมัน่ของบ้านปฯู ในการพฒันาเทคโนโลยีด้าน
พลงังานสะอาดอยา่งตอ่เน่ือง 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในคร่ึงปี
แรก บ้านปฯู มีความคืบหน้าด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน
อย่างต่อเน่ือง ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter เพ่ือสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business 
Ecosystem) ท่ีแข็งแกร่ง ท่ีเอือ้ประโยชน์และส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจหลกั (กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน) ตลอดจนเดินหน้าวิจัยและ
พฒันาด้านเทคโนโลยีพลงังาน มุ่งสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน รวมถึง
การมอบโซลชูนัด้านพลงังานในรูปแบบใหมท่ี่สอดรับกบัเทรนด์ผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั  



 

ส าหรับกลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน บ้านปฯู เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารต้นทนุในธุรกิจถ่าน
หินอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรับมือกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง ในขณะเดียวกนั ด้วยความเช่ือมัน่
ในทิศทางการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ตัง้งบประมาณการลงทนุจ านวน 500 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 15,794 ล้านบาท) ส าหรับการลงทนุเพ่ือเพิ่มปริมาณส ารองการผลิตในปี 2562-2563 โดย
เน้นลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งการผลิตเดิม สร้างกระแสเงินสดอยู่แล้ว มีก าไรท่ี
รับรู้ได้ทนัที ซึง่คาดวา่กระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึน้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิจะชว่ยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ
ตามแผนกลยทุธ์ Greener & Smarter ได้อยา่งแข็งแกร่ง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในคร่ึงแรกของปี 
2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรวม 794 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 25,090 ล้านบาท) เพิ่มขึน้จากงวดสิน้
ปี 2561 จ านวน 187 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,909 ล้านบาท) หรือร้อยละ 31 ท าให้บริษัทฯ มีความ
พร้อมทางการเงินส าหรับการจ่ายเงินกู้  การจ่ายเงินปันผล และการลงทุนตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือสร้างการ
เตบิโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนท่ีสอดคล้องกบัเทรนด์พลงังานและสิ่งแวดล้อมโลก และสร้างผลตอบแทนระยะ
ยาวแก่นกัลงทนุ” 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบ้านปูฯ ในไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2562 มีรายได้จากการขายรวม 731 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,092 ล้านบาท) มีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตดั
จ่าย (EBITDA) 168 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,306 ล้านบาท) และมีก าไรสุทธิ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 95 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากราคาขายถ่านหินในตลาดโลกท่ี
ออ่นตวัลง ประกอบกบัผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินสกลุบาทตอ่สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
 
*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างอิงอตัราแลกเปล่ียนท่ี 
USD 1: THB 31.6001 ส าหรับงบก าไรขาดทนุเฉล่ียราย 6 เดือน 
USD 1: THB 31.5890 ส าหรับงบก าไรขาดทนุเฉล่ียรายไตรมาส 
 
 
 



 

เก่ียวกับบ้านปูฯ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุม่
ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 
ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 
ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,518 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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