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บ้านปูเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 น่าพอใจ  

เสริมแกร่งด้วยหลัก Antifragile และ 
ต่อยอดความเป็นผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาติ 

 
• รบัมือกับวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจโลกที่ผันแปร ดว้ย Antifragile Strategy ใน 10 ประเทศทั่วโลก 

พรอ้มใหค้วามช่วยเหลือชมุชนในการต่อสูก้บัวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 

• เร่งขยายพอร์ตพลังงานสะอาดภายใต้แผนธุรกิจปี 2564 – 2568 ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter  
เพื่อสรา้งอนาคตของพลงังานที่ยั่งยืนใหก้บัสงัคมโลก 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานผลการด าเนิน
ธุรกิจไตรมาสแรกของ 2564 มีก าไรสทุธิ 51 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 1,543 ลา้นบาท) โดยมีรายไดจ้ากการ
ขายรวม 736 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 22,269 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้ 102 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 3,086 
ลา้นบาท) หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีก าไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่า
เสื่อมและค่าใชจ้่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 274 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 8,290 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 110 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 3,328 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 67 จากผลประกอบการที่ดี
ขึน้ของธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสงูขึน้ รวมถึงการรบัรูก้  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจาก
การอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั สะทอ้นถึงความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกบัการปรบัเปลี่ยนพอรต์ธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบบัใหม่ ปี 2564 – 2568 การน าเทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัล หรือ Digital transformation เขา้มาผสมผสานเพื่อปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และ
การบรหิารจดัการตน้ทุนอย่างรดักมุ ท าให ้3 กลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเดินหนา้สรา้งผลประกอบการที่ดีใน
ปี 2564 แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัสถานการณค์วามผนัผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและวิกฤตโควิด-19 ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา 



 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากหลักการ 
Antifragile บา้นปไูดใ้ชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศทางธุรกิจใน 10 ประเทศ ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลกัเพื่อกระจายความ
เสี่ยง ในขณะเดียวกนัเพื่อควา้โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การเป็นบรษิัทพลงังานชัน้น าที่หลากหลายใน
ระดบันานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ภายใตแ้ผนธุรกิจ 
5 ปี ฉบบัใหม่ ส  าหรบัปี 2564 – 2568 ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ไดเ้ร่งขยายพอรต์พลงังานสะอาดและ
พฒันาเทคโนโลยีพลงังาน โดยมีการด าเนินการที่ส  าคญัคือการลงทนุในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในญ่ีปุ่ นซึ่งใชเ้ทคโนโลยี
ผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า  (Integrated Gasification 
Combined Cycle: IGCC) เป็นครัง้แรก การขยายธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้าและจุดบรกิารยานยนตไ์ฟฟ้า ตลอดจนการ
เสริมสรา้งประสิทธิภาพการด าเนินงานทัง้องคก์รดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี ้เรายังปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหส้ามารถรบัมือกบัสภาวะที่เปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบัวิถีใหม่อย่างรวดเร็ว
มาอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและสขุอนามยัที่ดีของพนกังานใน 10 ประเทศ การบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และการใหค้วามช่วยเหลือชุมชนในการ
ต่อสูก้บัวิกฤตโควิด-19” 

บา้นปยูงัมีสว่นรว่มในการสนบัสนุนภารกิจของรฐับาลและชมุชนในการรบัมือและป้องกนัการระบาดของโรคโควิด-
19 ในแต่ละประเทศ อาทิ ในไทย มีการจดัตัง้กองทุนมิตรผล-บา้นป ูรวมใจช่วยไทย สูภ้ยั Covid-19 เพื่อกระจาย
ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ที่เนน้ใหก้ารสนบัสนนุอปุกรณท์างการแพทย ์และสาธารณสุขครอบคลมุทุกภมูิภาค
ทั่วประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยนับตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เราไดใ้ชง้บประมาณในกองทุนไปแลว้ประมาณ 
140 ลา้นบาท  ในจีน โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้สามารถจ่ายไฟฟ้าและความรอ้นเพื่อรองรบัการใชง้านในภารกิจป้องกนัการ
ระบาดของโควิด-19 และการบริโภคในครวัเรือนของประชาชนในพืน้ที่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ในบริษัทย่อยหลาย
บริษัทในจีนก็ไดใ้หก้ารสนบัสนุนชุมชนและภาครฐัเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ  ส่วน
บริษัทย่อยของบา้นปูในอินโดนีเซียก็สามารถรกัษาระดับก าลงัการผลิต และยงัจดัหาเครื่องใชย้งัชีพและอุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคลใหก้บับุคลากรดา้นสาธารณสขุ  ขณะที่การด าเนินงานของเหมืองในออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ น มีการปรบัตัวและเรียนรูจ้ากประสบการณท์ าให้สามารถด าเนินการผลิตไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และรบัมือกบัความทา้ทายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ของ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 



 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา แม้ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศที่
แปรปรวนแต่ก็สามารถรกัษาก าลงัการผลิตและยอดขายที่แข็งแกร่งซึ่งหนุนดว้ยความตอ้งการที่สูงขึน้ในช่วงฤดู
หนาวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งส่งผลบวกต่อราคาก๊าซธรรมชาติ  ดา้นธุรกิจเหมือง ใน 3 ประเทศอันไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และ จีน รายงานผลประกอบการที่ดี ซึ่งไดร้บัอานิสงคจ์ากราคาตลาดถ่านหินโลกที่ปรบัตัว
ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความตอ้งการหรืออุปสงคใ์นการใชถ้่านหินที่สูงขึน้ในขณะที่มีปริมาณการ
ผลิตโดยรวมออกสูต่ลาดลดลง 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (CHPs) ในจีนมี
การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทัง้ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ส่วน
โรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังคงเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานดัชนีค่าความพรอ้ม
จ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 83 และ 85 ตามล าดับ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นจีนและญ่ีปุ่ น ที่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ และมีปรมิาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้เป็นผล
จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า 2 แห่งในญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการ
พลงังานลม Vinh Chau ระยะที่ 1 ในเวียดนามไดก้่อสรา้งโดยสรา้งฐานของกงัหนัลมแลว้เสรจ็ และมีความคืบหนา้
ในการก่อสรา้งที่รอ้ยละ 57 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใตบ้า้นป ูเน็กซย์งัคงเดินหนา้พฒันาผลิตภณัฑ ์และขยายการใหบ้รกิารอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่โครงการ ซัมเมอร ์ลาซาล 
(Summer Laselle) ซึ่งเป็นโครงการส านกังานใหเ้ช่ารูปแบบใหม่ในคอนเซปตอ์อฟฟิศแคมปัสแห่งแรกในกรุงเทพฯ  
นอกจากนีย้ังมีการขยายการใหบ้ริการของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีเพิ่มเป็นจ านวน 100 คัน ในขณะที่ธุรกิจซือ้ขาย
พลังงานไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นได้มีการท าสัญญาเพิ่มเติมจากลูกค้ารายใหม่คือ สถาบัน Inter-University Research 
Organization ในกรุงโตเกียว จ านวน 10 กิกะวตัตช์ั่วโมงเป็นระยะเวลา 1 ปี   

“ภายใตค้วามทา้ทายต่าง ๆ ที่ยงัคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพรอ้มส าหรบั
ทุกการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต บ้านปูยึดแนวทางการด าเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) ซึ่งสามารถช่วยให้



 

บรษิัทฯ ฝ่าวิกฤตและปัญหาต่าง ๆ ไปได ้และเรายงัคงมุ่งมั่นเรง่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) 
ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter เพื่อสรา้งอนาคตของพลงังานที่ยั่งยืนใหก้บัสงัคมโลก” นางสมฤด ีกลา่วปิดทา้ย   

 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอา้งองิอตัราแลกเปล่ียนที่ USD 1: THB 30.257 
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  มี
สินทรพัยร์วมจ านวน 9,628 ลา้นเหรียญสหรฐัเพิ่มขึน้ 251 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
วนิดา ตรีปัญญากลุ 02-694-6974 wanida_t@banpu.co.th 
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