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บ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 63 น่าพอใจ 

จากการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 10 ประเทศราบร่ืน 
เผยความปกตใิหม่เป็นบททดสอบศักยภาพในการเตบิโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 บริหาร 10 ประเทศในภาวะวิกฤตโควิด-19 อยา่งราบร่ืนด้วยแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มมาตรการลดคา่ใช้จา่ยทัว่ทัง้องค์กร รองรับภาวะเศรษฐกิจซบเซา แม้แนวโน้มความต้องการใช้
พลงังานทัว่โลกยงัเติบโตตอ่เน่ือง  

 ตัง้กองทนุ 500 ล้านบาท เพ่ือบรรเทาความเส่ียงและความเดือดร้อนแก่บคุลากรทางการแพทย์และคน
ไทยจากวิกฤตโควิด-19 

 ยกระดบัเทคโนโลยีการผลิต พร้อมดงึเทคโนโลยีดจิิทลั เพ่ือสร้างสรรค์แพลตฟอร์มด้านพลงังานแหง่
อนาคต เตรียมพร้อมรับความปกตใิหม ่(New Normal) ท่ีจะมากบัเทรนด์ใหมใ่นการใช้พลงังานภาค
ประชาชนท่ีสงูขึน้เพ่ือท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนัได้จากทกุท่ี 

 รายได้จากการขาย 633 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 19,806 ล้านบาท) EBITDA 134 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 4,193 ล้านบาท) และก าไรสทุธิ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,721 ล้านบาท) 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงาน 
ผลการด าเนินธุรกิจไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 633 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
19,806 ล้านบาท) ลดลงจ านวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (ประมาณ 2,065 ล้านบาท) 
คดิเป็นร้อยละ 9 โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เส่ือมและคา่ใช้จา่ยตดัจ่าย (EBITDA) รวม 134 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 4,193 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อนหน้า และมีก าไรสทุธิ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 1,721 ล้านบาท) เพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แม้วิกฤตโควิด-
19 จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างในไตรมาสแรกของปี 2563 แต่บ้านปฯู ยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจตาม 



 

กลยทุธ์ Greener & Smarter ใน 10 ประเทศได้อย่างราบร่ืนด้วยระบบการบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัเตรียมแผนปฏิบตัิการในภาวะวิกฤตและ
เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ การก าหนดมาตรการให้พนกังานปฏิบตัิงานจากท่ีพกั พนกังานของเรา
กว่า 6,000 คนมีความปลอดภยัและสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉินและนโยบายของรัฐบาลในทกุประเทศท่ีเราเข้าไปด าเนินธุรกิจ ซึ่งผลการด าเนินงานโดยรวมเป็นท่ีน่าพอใจ 
มีความพร้อมในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจต่อเน่ือง หลงัสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลาย โดยเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและปรับเปล่ียนธุรกิจท่ีมีอยู่เดิมให้สอดรับกับ New Normal ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต 
รวมทัง้การใช้พลงังานภาคประชาชนท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้ท างานและใช้ชีวิตประจ าวนัได้จากทกุท่ี และ New Normal นี ้
จะเป็นบททดสอบส าคญัในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในอนาคต” 

เพ่ือร่วมเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะชว่ยลดผลกระทบจากวิกฤตโิควิด-19 บ้านปฯู ร่วมมือกบักลุม่มิตรผลในการจดัตัง้กองทุน 
มลูคา่ 500 ล้านบาท เพ่ือช่วยสนบัสนนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสขุท่ีจ าเป็นในการปอ้งกนัและควบคมุ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้บริจาคเงินไปแล้วกว่า 88 ล้านบาทให้กับ
หนว่ยงานและโรงพยาบาลกวา่ 30 แหง่ทัว่ประเทศไทย และร่วมมือกบั Muvmi เพ่ือให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส าหรับ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์และสภากาชาดไทยในการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย นอกจากนีย้งัได้ร่วมมือกบั FOMM ผู้น าด้าน
การพฒันารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) จากประเทศญ่ีปุ่ น และ Haup Car ผู้น าบริการคาร์แชร์ร่ิงผ่าน
แอพลิเคชนั เพ่ือให้บริการด้านการขนสง่แก่บคุลากรทางการเพทย์ในช่วงโควิด-19 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 การผลิตถ่านหินยังคงเดินหน้าได้
ตามปกติ มีปริมาณการผลิตตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ขณะท่ีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ จากการ
บริหารจัดการด้านการผลิตและการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้มีศักยภาพการผลิตก๊าซท่ีดีขึน้ ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนสญัญาซือ้ขายแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระแสเงินสดให้มี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ขณะท่ียงัสามารถสร้างการเติบโตทางการผลิตได้ตามแผน ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิต
พลังงานมีการเติบโตท่ีดี โดยโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัคงเดินเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
รายงานดชันีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) กว่าร้อยละ 90 เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ ส าหรับกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงาน มีการขยายพอร์ตเทคโนโลยีพลงังานอยา่งตอ่เน่ือง โดยการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท Sunseap 



 

Group Pte. Ltd. (Sunseap) ผู้น าธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าบนหลงัคาของสิงคโปร์ ส่งผลให้สดัส่วนการถือครองหุ้น
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 48.6 จากเดิมร้อยละ 38.5 และท าให้บ้านปูฯ มีก าลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนอยู่ท่ี
ประมาณ 760 เมกะวตัต์ (จากระบบพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและโซลาร์ฟาร์ม) นอกจากนีย้งัมีแผนท่ีจะน า
รถยนต์ไฟฟ้าให้บริการผ่านแอพลิเคชนั รวมถึงเดนิหน้าผนึกความร่วมมือกบั “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั” (ปณท) 
เปิดตวัโครงการการบริหารจดัการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพิ่มศกัยภาพการขนสง่พสัดใุห้สะดวก รวดเร็ว ทัง้ยงัประหยดั
พลงังานและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ด้านกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา บริษัทฯ ด าเนินมาตรการลดคา่ใช้จ่ายทัว่ทัง้
องค์กร และกลยุทธ์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควบคูไ่ปกบัการใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึน้  

ขณะเดียวกัน บ้านป ูยงัคงเดินหน้ามองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในฐานะบริษัทพลงังานครบวงจรท่ีมุ่งพฒันา
เทคโนโลยีพลงังานหรือนวตักรรมพลงังานท่ีสามารถตอบสนองทกุความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลกูค้า ตอบ
โจทย์ New Normal ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก รวมทัง้ก้าวไปพร้อมกับเทรนด์ด้านพลงังานแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบ  
กกัเก็บพลงังานเพ่ือเป็นแหล่งส ารองไฟฟ้า ระบบไมโครกริดเพ่ือช่วยลดคา่ไฟฟ้า โมไบล์แอปส าหรับตรวจสอบการ
ท างานของแผงโซลาร์เซล การใช้เทคโนโลยีเอไอในการวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ และการพัฒนาแพลตฟอร์มซือ้ขาย
แลกเปล่ียนพลงังานโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น 

“เหตกุารณ์วิกฤตโควิดในครัง้นีท้ าให้เราตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์
และ New Normal ตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืนและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้อย่าง
ตอ่เน่ือง วฒันธรรมองค์กร “บ้านป ูฮาร์ท” ของเราก็ช่วยหล่อหลอมให้พนกังานมุ่งมัน่ยืนหยดัท่ีจะร่วมมือกนัหาวิธี
รับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน รวมถึงการสร้างพลงัร่วม 
(Synergy) ท่ีมีความส าคญัต่อองค์กรมากยิ่งขึน้ เพราะเป็นตวัผลกัดนัให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนในองค์กรมี
แรงใจร่วมกนัฟันฝ่าอปุสรรคตา่ง ๆ ไปได้” นางสมฤด ีกลา่วปิดท้าย  
 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอ้างองิอตัราแลกเปลีย่นที่ USD 1: THB 31.29 
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจ 3 กลุม่หลกั ได้แก่ 
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2563 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,799 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 270 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสือ่สารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสริิ วรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
นนทิกานต์ เฟ่ืองสเุมธีพงศ์ 02-694-6613 nonthikan_f@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรัตน์                  089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
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