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14 พฤษภาคม 2564

บ้านปูเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 น่าพอใจ
เสริมแกร่งด้วยหลัก Antifragile และ
ต่อยอดความเป็ นผู้นาด้านพลังงานทีห่ ลากหลายในระดับนานาชาติ
• รับมือกับวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจโลกที่ผันแปร ด้วย Antifragile Strategy ใน 10 ประเทศทั่วโลก
พร้อมให้ความช่วยเหลือชุมชนในการต่อสูก้ บั วิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
• เร่ ง ขยายพอร์ต พลัง งานสะอาดภายใต้แ ผนธุ ร กิ จ ปี 2564 – 2568 ตามกลยุ ท ธ์ Greener & Smarter
เพื่อสร้างอนาคตของพลังงานที่ย่งั ยืนให้กบั สังคมโลก
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผู้นาด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานผลการดาเนิน
ธุรกิจไตรมาสแรกของ 2564 มีกาไรสุทธิ 51 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,543 ล้านบาท) โดยมีรายได้จากการ
ขายรวม 736 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 22,269 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 102 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,086
ล้านบาท) หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่า
เสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 274 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,290 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,328 ล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 67 จากผลประกอบการที่ดี
ขึน้ ของธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีมีราคาสูงขึน้ รวมถึงการรับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็ นผลมาจาก
การอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความสามารถในการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพอร์ตธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ ปี 2564 – 2568 การนาเทคโนโลยีและระบบ
ดิจิทัล หรือ Digital transformation เข้ามาผสมผสานเพื่อปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และ
การบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุม ทาให้ 3 กลุม่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างผลประกอบการที่ดีใน
ปี 2564 แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและวิกฤตโควิด-19 ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากหลักการ
Antifragile บ้านปูได้ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจใน 10 ประเทศ ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักเพื่อกระจายความ
เสี่ยง ในขณะเดียวกันเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การเป็ นบริษัทพลังงานชัน้ นาที่หลากหลายใน
ระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ภายใต้แผนธุรกิจ
5 ปี ฉบับใหม่ สาหรับปี 2564 – 2568 ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้เร่งขยายพอร์ตพลังงานสะอาดและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีการดาเนินการที่สาคัญคือการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในญี่ปนซึ
ุ่ ่งใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานในการแปลงสถานะถ่ า นหิ น ให้ก ลายเป็ น ก๊ า ซเพื่ อ ผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า (Integrated Gasification
Combined Cycle: IGCC) เป็ นครัง้ แรก การขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและจุดบริการยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานทัง้ องค์กรด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล นอกจากนี ้ เรายัง ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
ทางานและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้สามารถรับมือกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับวิถีใหม่อย่างรวดเร็ว
มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานใน 10 ประเทศ การบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และการให้ความช่วยเหลือชุมชนในการ
ต่อสูก้ บั วิกฤตโควิด-19”
บ้านปูยงั มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและชุมชนในการรับมือและป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ในแต่ละประเทศ อาทิ ในไทย มีการจัดตัง้ กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สูภ้ ยั Covid-19 เพื่อกระจาย
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่เน้นให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 เราได้ใช้งบประมาณในกองทุนไปแล้วประมาณ
140 ล้านบาท ในจีน โรงไฟฟ้าเจิง้ ติง้ สามารถจ่ายไฟฟ้าและความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานในภารกิจป้องกันการ
ระบาดของโควิด-19 และการบริโภคในครัวเรือนของประชาชนในพืน้ ที่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ในบริษัทย่อยหลาย
บริษัทในจีนก็ได้ให้การสนับสนุนชุมชนและภาครัฐเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดและเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ส่วน
บริษัทย่อยของบ้านปูในอินโดนีเซียก็สามารถรักษาระดับกาลังการผลิต และยังจัดหาเครื่องใช้ยงั ชีพและอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลให้กบั บุคลากรด้านสาธารณสุข ขณะที่การดาเนินงานของเหมืองในออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น มีการปรับตัวและเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ทาให้สามารถดาเนินการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง และรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
สาหรับผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ของ 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กลุ่ ม ธุ ร กิ จ แหล่ ง พลั ง งาน ด้านธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ในสหรัฐ อเมริกา แม้ต้องเผชิ ญกับสภาวะอากาศที่
แปรปรวนแต่ก็สามารถรักษากาลังการผลิตและยอดขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งหนุนด้วยความต้องการที่สูงขึน้ ในช่วงฤดู
หนาวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งส่งผลบวกต่อ ราคาก๊าซธรรมชาติ ด้านธุรกิจเหมือง ใน 3 ประเทศอันได้แก่
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และ จีน รายงานผลประกอบการที่ดี ซึ่งได้รบั อานิสงค์จากราคาตลาดถ่านหินโลกที่ปรับตัว
ดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากความต้องการหรืออุปสงค์ในการใช้ถ่านหินที่สูงขึน้ ในขณะที่มีปริมาณการ
ผลิตโดยรวมออกสูต่ ลาดลดลง
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHPs) ในจีนมี
การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอนา้ เพื่อตอบสนองความต้องการของทัง้ ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ส่วน
โรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังคงเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานดัชนีค่าความพร้อม
จ่ า ย (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อ ยละ 83 และ 85 ตามล าดับ เช่ น เดี ย วกับ โรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปนุ่ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เป็ นผล
จากการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 2 แห่งในญี่ปนุ่ ได้แก่ Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการ
พลังงานลม Vinh Chau ระยะที่ 1 ในเวียดนามได้ก่อสร้างโดยสร้างฐานของกังหันลมแล้วเสร็จ และมีความคืบหน้า
ในการก่อสร้างที่รอ้ ยละ 57
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้บา้ นปู เน็กซ์ยงั คงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่ น การติดตั้ง ระบบผลิ ตไฟฟ้าจากพลัง งานแสงอาทิตย์บนหลัง คาให้แก่โครงการ ซัม เมอร์ ลาซาล
(Summer Laselle) ซึ่งเป็ นโครงการสานักงานให้เช่ารูปแบบใหม่ในคอนเซปต์ออฟฟิ ศแคมปั สแห่งแรกในกรุงเทพฯ
นอกจากนีย้ ังมีการขยายการให้บริการของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มูฟมีเพิ่มเป็ นจานวน 100 คัน ในขณะที่ธุรกิจซื อ้ ขาย
พลัง งานไฟฟ้าในญี่ ปุ่นได้มี การทาสัญ ญาเพิ่ม เติม จากลูกค้ารายใหม่ คือ สถาบัน Inter-University Research
Organization ในกรุงโตเกียว จานวน 10 กิกะวัตต์ช่วั โมงเป็ นระยะเวลา 1 ปี
“ภายใต้ความท้าทายต่าง ๆ ที่ยงั คงดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจากปี ท่ีผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับ
ทุก การเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต บ้า นปูยึด แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก ESG ด้า น
สิ่ ง แวดล้อม สัง คม และการกากับดูแลกิจ การ (Environmental, Social and Governance) ซึ่ง สามารถช่ วยให้

บริษัทฯ ฝ่ าวิกฤตและปัญหาต่าง ๆ ไปได้ และเรายังคงมุ่งมั่นเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation)
ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อสร้างอนาคตของพลังงานที่ย่งั ยืนให้กบั สังคมโลก” นางสมฤดี กล่าวปิ ดท้าย
*หมายเหตุ: คานวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 30.257
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดาเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สาหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มี
สินทรัพย์รวมจานวน 9,628 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 251 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
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