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บ้านปูฯ เผยการด าเนินงานไตรมาสที ่3 ปี 2563 

สะท้อนการเปล่ียนผ่านธุรกิจอย่างชัดเจนย่ิงขึน้ ตามแผนกลยุทธ ์Greener & Smarter 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานผลการด าเนินธุรกิจไตรมาสที ่
3 ของปี 2563 สะทอ้นประสิทธิภาพของการด าเนินมาตรการลดตน้ทนุ และบริหารงบลงทนุอย่างรดักมุตัง้แตต่น้ปี โดยในสาม
ไตรมาสที่ผ่านมา บรษิัทฯ เดินหนา้เตม็สบูเพื่อสรา้งการเติบโตในพอรต์ธุรกิจที่สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์Greener & Smarter ทัง้
ความคืบหนา้ในธุรกจิก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรบัราคาก๊าซธรรมชาตทิี่คาดการณว์่าจะปรบัตวัสงูขึน้ รวมทัง้ทยอยส่งมอบโซลชูนั
ดา้นธุรกจิเทคโนโลยีพลงังานออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนื่อง  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
บา้นปฯู ไดร้บัเสียงสะทอ้นจากสื่อและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมพลงังานว่าเป็นหนึ่งในผูเ้ปล่ียนผ่านธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่
ยั่งยืนไดอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการด าเนินธุรกิจตามหลกั ESG และกลยทุธ ์Greener & Smarter ท าใหเ้รามี
เป้าหมายที่ชดัเจนในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม แมเ้ศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 มีสญัญาณฟ้ืนตวัขึน้จากครึง่ปีแรก บรษิัทฯ 
ยงัคงด าเนินมาตรการลดตน้ทนุอย่างต่อเนื่อง และบรหิารงบลงทนุอย่างรดักมุ  เนน้การลงทนุท่ีไดผ้ลตอบแทนในทนัทีและมี
ความเส่ียงต ่า รวมทัง้เนน้การรกัษาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อสรา้งความยืดหยุ่นและสรา้งกระแสเงินสดที่มั่นคง ทัง้นีเ้พื่อให้
บรษิัทฯ มีเสถียรภาพในการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งต่อเนื่อง” 

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงเนน้มาตรการลดตน้ทนุการผลิตของเหมืองในทกุ
ประเทศ เพื่อรบัมือกบัความทา้ทายดา้นอปุสงคแ์ละราคาตลาดที่อ่อนตวัลง ในขณะเดียวกนั ไดต้่อยอดกลยทุธเ์พื่อสรา้งการ
เติบโตในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยมุ่งขยายธุรกจิตน้น า้ เนน้มองหาโอกาสเพิ่มเติมในการลงทนุที่สามารถสรา้งพลงัรว่ม 
(synergy) กบัแหล่งก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่งที่มีอยู่ ในจงัหวะราคาซือ้ขายที่ต  ่าลง รวมทัง้ มองหาโอกาสการลงทนุเพิ่มเติมใน
ธุรกิจกลางน า้ เช่น ท่อส่งและระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพห่วงโซค่ณุคา่ (Value Chain) ของธุรกจิ  
อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการพฒันากระบวนการผลิตของแหล่งก๊าซที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ  
ตอกย า้ความเชื่อมั่นวา่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัฯ จะสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ยา่งมั่นคง 

 



 

 

ส่วนกลุ่มธุรกิจผลติพลงังาน สามารถสรา้งกระแสเงินสดและผลก าไรท่ีแข็งแกรง่ใหก้บับรษิัทฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง รบัรูร้ายได้
จากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีนเพิม่ขึน้จากปรมิาณขายไฟฟา้และไอน า้ที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้ไดร้บั
ส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟา้บีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพซีีอยา่งต่อเนื่อง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนมีการผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งราบร่ืน รวมถึงการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ท่ียงัคงเป็นไปตามแผน 

ส าหรบักลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใตก้ารด าเนินงานของ  ‘บา้นป ู เน็กซ’์  รุดหนา้น าเสนอโซลชูนัท่ีตอบโจทย์
ผูใ้ชบ้รกิาร และใกลช้ิดประชาชนมากขึน้ โดยรว่มกบัภเูก็ต พชัทรี ทวัร ์น าเรือ ‘บา้นป ูเน็กซ ์อีเฟอรร์ี่’ (Banpu NEXT e-Ferry) 
เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรกของไทย มาใหบ้รกิารในเสน้ทางภเูกต็-พงังา ยกระดบัการบรกิารดา้นการท่องเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism) รวมทัง้ผลกัดนัสมารท์โมบิลิตี ้(Smart Mobility) อนัเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาสมารท์ซิตี ้(Smart City) 
ส่งเสรมิไลฟ์สไตลค์นเมืองยคุใหม่ใหห้นัมาใชร้ถพลงังานสะอาดมากขึน้ โดยน าโครงการ ‘Banpu NEXT EV Car Sharing’ มา
น ารอ่งเปิดจดุบรกิารระดบัแฟล็กชิพแห่งแรก ‘สามย่านมิตรทาวน’์ ครบครนัทัง้จดุรบั-คืนรถ และจดุชารจ์ที่ใชบ้รกิารไดต้ลอด 
24 ชั่วโมง อีกทัง้เดินหนา้ขยายจดุบรกิารเช่ารถยนตไ์ฟฟ้าทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล เเละต่างจงัหวดั 

ล่าสดุ บา้นป ู เน็กซ ์ ลงนามความรว่มมือครัง้ส าคญักบั ‘ไทร เบคกา้ เอ็นเตอรไ์พรส์’ พฒันา ‘โครงการตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยบ์นทุ่นลอยน า้ หรือโซลารล์อยน า้’ (Solar Floating) ก าลงัการผลิตรวมสงูถึง 16 เมกะวตัต ์นบัเป็นโครงการ
โซลารล์อยน า้ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย เพื่อเสรมิใหน้ิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จ. ระยอง ลด
ค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังาน มกีารใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดบันิคมอตุสาหกรรมสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ  

“แมจ้ะพบกบัความทา้ทา้ยในยคุ “Never normal” บา้นปฯู ยงัคงเดินหนา้ด าเนินธุรกจิตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ได้
อย่างต่อเนื่อง เราพรอ้มสรา้งความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ย “อนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for 
Sustainability)” โดยเรามุ่งมั่นท่ีจะสรรสรา้งโซลชูนัดา้นพลงังานแบบครบวงจรที่เหมาะกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 
และไลฟ์สไตลข์องคนยคุใหม่ ดว้ยการแสวงหานวตักรรม และเทคโนโลยีดิจิทลัใหม่ ๆ  เพื่อการสรา้งความยั่งยืนดา้นพลงังานแก่
สงัคม” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย  

 

 

 

 



 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 รวม 470 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 14,739 
ลา้นบาท) โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) รวม 146 ลา้นเหรียญสหรฐั  เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ  103  จากไตรมาสก่อนหนา้ อย่างไรกต็าม จากการลดลงของปรมิาณขายและราคาขายเฉล่ียของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
ตามสถานการณเ์ศรษฐกิจโลก แมจ้ะมกีารอ่อนคา่ลงของคา่เงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลล่ารส์หรฐัที่ส่งผลใหบ้รษิัทฯ รายงาน
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรฐั*  ท าใหบ้รษิัทฯ มีผลขาดทนุ 16  ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 

*อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ สิน้ไตรมาส 31.66 บาทต่อเหรียญสหรฐั 

### 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30  
กันยายน พ.ศ. 2563 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 8,747 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 678 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกับสินทรพัย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923     ornsiri_v@banpu.co.th 
ภสัสร เจนพจนา  02-694-6784  passorn_j@banpu.co.th 
 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
เอกภพ พนัธุรตัน ์  โทร. 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 
 

 


