
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์        13 สิงหาคม 2563 

 
บ้านปูฯ เผยผลประกอบการคร่ึงแรกปี 63 ยังมีเสถียรภาพ 

เน้นการลงทุนทีส่ร้างกระแสเงนิสดทันท ี 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปิด
ครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยเนน้การเพิ่มและรกัษากระแสเงินสด จากการปิดดีลการเขา้ซือ้ก๊าซธรรมชาติแหล่ง
ใหม่ได้เร็วขึน้ และจากการเขา้ซือ้โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามที่ด  าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว พรอ้ม
น าเสนอสินค้าและบริการจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่วิกฤติ  
โควิด-19 ส่งผลกระทบใหค้วามตอ้งการพลงังานเชือ้เพลิงลดลง ประกอบกบัเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในครึ่งปีแรกยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากมาตรการระยะสั้น ทั้งการลด
ค่าใชจ้่ายทั่วทัง้องคก์ร ควบคู่ไปกับการปรบัตัวทางดา้นการด าเนินงานที่มุ่งเนน้ชัยชนะเล็ก ๆ ระหว่างทาง 
(Short-term wins)  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ช่วงครึ่งปี
แรก บ้านปูฯ ประสบความท้าทายจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างไรก็ดี เพื่อสรา้งเสถียรภาพด้านผล
ประกอบการและความมั่นใจต่อผู้ถือหุน้และนักลงทุน เราไดพ้ยายามทุกวิถีทางในการสรา้งการเติบโตและ
ความยั่งยืนทางธุรกิจไปพรอ้ม ๆ กนั โดยไดด้ าเนินมาตรการระยะสัน้ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย ได้แก่ 
การด าเนินมาตรการปรบัลดค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือลงรอ้ยละ 20 การชะลอการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงสงู เนน้การท าธุรกิจในประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสงูและมีความเสี่ยงทางการเงินต ่า 
การซือ้ขายท่ีมีสญัญาประกนัราคาขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนต่าง ๆ ตลอดจนการเขา้ซือ้กิจการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุนจ านวน 66 
ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 2,038.74 ลา้นบาท) โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จึงช่วย
เพิ่มรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากธุรกิจพลงังานหมนุเวียนใหก้บับริษัทฯ ไดภ้ายในปีนี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
ประสบความส าเร็จในการเข้าซือ้กิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต์ (Barnett) ในสหรัฐอเมริกา ที่
ปรับเปลี่ยนวันปิดรายการจากภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่  1 ตุลาคม 2563 หรือเร็วขึน้ 1  



 

 

ไตรมาส ซึ่งช่วยเพิ่มก าลังการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบา้นปูฯ ไดอ้ย่างมี
นัยส าคัญ ท าใหบ้า้นปูฯ สามารถรบัรูก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแหล่งบารเ์นตตไ์ดต้ัง้แต่วันที่ 1 
กนัยายน 2562” 

ภาพรวมของการประกอบการของกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 นอกเหนือจากการ
ปรบัเปลี่ยนวนัปิดรายการซือ้ในสญัญาซือ้ขายแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการ
บรหิารกระแสเงินสดแลว้ บรษิัทฯ ยงัด าเนินมาตรการลดรายจ่ายในการลงทนุ (CAPEX) และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานลง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความตอ้งการใชเ้ชือ้เพลิงที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงโควิด-19 ท าใหม้ีอปุทานในตลาดสงูและราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price: ASP) ของถ่านหิน
ลดลง อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณว์่าแนวโนม้ในครึ่งปีหลงัจะกลบัมาดีขึน้ในระดับใกลเ้คียงกับปีที่แลว้ 
หลงัจากเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ เริ่มฟ้ืนตวั ขณะเดียวกนั บา้นปฯู ไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถดา้นการผลิตในธุรกิจถ่านหินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ยังคงด าเนินงานได้ตามปกติ สามารถสรา้งกระแสเงินสดและผลก าไรที่
แข็งแกร่งใหก้บับริษัทฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัคงเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จาก
รายงานดชันีค่าความพรอ้มจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) เต็มรอ้ยละ 100 สว่นโรงไฟฟ้าหงสา 
อยู่ที่รอ้ยละ 63 เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องของหน่วยผลิตที่ 3 ในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงเดือน
สิงหาคม เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการเดินเครื่องในระยะยาว หลงัพบความผิดปกติ
ของบางอุปกรณ์ในเครื่องจักร โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยผลิตที่ 3 ไดก้ลับมาเดินเครื่องอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมี
เสถียรภาพ รวมถึงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงในจีนนัน้ ก็มีการด าเนินงานคืบหนา้ไปแลว้กว่ารอ้ยละ 83 
และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ตามก าหนด พรอ้มสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้ 

ส าหรบักลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ยงัคงด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้และยงัมีการขยายพอรต์
เทคโนโลยีพลงังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่จะช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของทกุภาคสว่น รวมทัง้ยงั
เป็นกลุม่ธุรกิจที่สะทอ้นความมุ่งมั่นตัง้ใจที่จะมีสว่นรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มในทกุประเทศที่
บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจ โดยมีธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเป็นธุรกิจหลกัที่ช่วยสรา้ง
รายได ้ดว้ยก าลงัการผลิตที่ 172 เมกะวตัต ์และมีแนวโนม้เติบโตสงูขึน้ต่อเนื่อง รวมถึงการคิดคน้และ



 

 

ใหบ้รกิารโซลชูนัดา้นเทคโนโลยีพลงังานเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ที่เป็นทัง้ในระดบัธุรกิจ 
อตุสาหกรรม และบคุคล เช่น การเปิดเสน้ทางใหม่ของบริการรถตุ๊กตุ๊กพลงังานไฟฟ้า MuvMi เพิ่มเติม การ
เปิดตวัอีเฟอรร์ี่ เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรกของไทยเมื่อเรว็ ๆ นี ้เป็นตน้  

“ท่ามกลางความท้าทายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 บ้านปูฯ ยังคงสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยการยึดหลกักลยุทธ์ Greener & Smarter และเทรนด ์3Ds ซึ่งประกอบดว้ย การกระจาย
ตัวการผลิตและจ าหน่ายพลังงานแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralization) การใช้พลังงานที่ลดการปล่อย
คารบ์อนไดออกไซด ์(Decarbonization) และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล (Digitalization) ทัง้นี ้เรายังเนน้การ
ท างานดว้ยแนวคิด ‘Working Agility’ และค่านิยมองคก์ร ‘Banpu Heart’ ซึ่งเป็นอีกปัจจยัส าคญัที่ท าใหบ้า้น
ปฯู มีความพรอ้มในการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาไดอ้ยู่เสมอ” นางสมฤดี 
กลา่วปิดทา้ย  

บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) มีรายไดจ้ากการขายในครึ่งปีแรกของปี 2563 รวม 1,151 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 36,334.10 ลา้นบาท) โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
รวม 235.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,286.95 ล้านบาท) และขาดทุนสุทธิ 23 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 801.70 ลา้นบาท) ทัง้นี ้มีสาเหตหุลกัจากราคาเชือ้เพลิงที่อ่อนตวัลง ประกอบกบัค่าเงินบาทที่แข็ง
ตวัอย่างรวดเร็วในไตรมาสนี ้นอกจากนีย้งัมีรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวจากการเปลี่ยนสภาพสดัส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. เ ป็นผู้ถือหุ้นใน  BKV Corporation ซึ่ งได้จด
ทะเบียนจัดตั้งในวันที่  1 พฤษภาคม 2563 การปรับโครงสรา้งดังกล่าวช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
บรหิารงานกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบา้นปฯู ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ สามารถรองรบักบัการสรา้งการ
เติบโตในอนาคต โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และการ
จ่ายปันผลของบา้นปฯู แต่อย่างใด 
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิก ด าเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลกั 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของ
บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 8,607 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 538 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อ
เทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
นนทิกานต ์เฟ่ืองสเุมธีพงศ ์ 02-694-6613 nonthikan_f@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                         

mailto:ornsiri_v@banpu.co.th
mailto:nonthikan_f@banpu.co.th
mailto:eakkapop.panthurat@ogilvy.com

