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บ้านปูฯ ชูกลยุทธ์เสริมการเตบิโตอย่างยั่งยืน ดันเทคโนโลยีพลังงานพร้อมแผนต่อยอดธุรกิจ 
     ผสานพลังงานที่หลากหลายอย่างสมดุล ปักฐานธุรกิจก๊าซธรรมชาตแิหล่งใหญ่ในสหรัฐฯ 

พร้อมแต่งตัง้อดีตผู้บริหารบริษัทพลังงานชัน้น า นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการ 

 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ผู้น าด้านธุรกิจพลงังานแห่งเอเชีย เผยกลยทุธ์การลงทนุครัง้ใหม่ ซึง่จะเน้นด้านเทคโนโลยี
พลงังาน และเชือ้เพลิงท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต ่า รวมถึงนวตักรรมท่ีสามารถต่อยอดการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่ให้
สมบรูณ์ย่ิงขึน้  โดยนอกจากพลงังานทดแทน และเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เชือ้เพลิงสงูและปล่อย
มลภาวะต ่า (High Efficiency Low Emissions: HELE) แล้ว บ้านปฯู ยงัขยายการลงทุนต่อไปในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
จากชัน้หินดินดาน (Shale Gas) พร้อมด้วยการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และระบบ                        
จดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart Energy)  โดยในขัน้ต้นนี ้บ้านปูฯ  ได้ก้าวเข้าไปลงทุนกิจการผลิต Shale Gas      
ท่ีมาร์เซลลสั (Marcellus Shale) ในรัฐเพนซิลเวเนีย เพ่ือป้อนให้แก่ตลาดฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความ
ต้องการพลงังานสงู  โดยในแผนรองรับกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณุอนนต์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการและท่ี
ปรึกษาด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจน า้มนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีมากวา่ 30 ปี  
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวในงานประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่นีว่้า “บ้านปูฯ ได้ท าการประเมินเชิงลึกถึงแผนการลงทุนมาตัง้แต่
ปลายปีท่ีผ่านมา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วยการสร้างความ
หลากหลายทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ รวมทัง้น าเอาทักษะและจุดแข็งต่างๆ ท่ีมีอยู่              
มาต่อยอด  ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงต่างๆ และน าหลกัของการเติบโตอย่างยั่งยืนมาใช้ให้เหมาะสม ซึ่งท าให้
บริษัทฯ ได้เร่ิมต้นก้าวสู่การลงทุนในธุรกิจพลงังานใหม่ๆ  ในขณะท่ีธุรกิจพลงังานหลกัของบ้านปูฯ ยงัคงด าเนินต่อไป
อย่างแข็งแกร่ง เราก็จะเร่ิมน าธุรกิจพลงังานท่ีสอดรับกบันโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยสร้างสมดลุด้วย ซึง่จะเห็น
ได้จากการท่ีเราเข้าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น และขณะนีเ้ราก็ได้เข้าไปเร่ิมธุรกิจ
การผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดานในสหรัฐอเมริกาแล้ว ทัง้หมด คือ การก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงใน
ธุรกิจของบ้านปูฯ  การลงทุนเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่าเราได้ปรับตวัตามแนวทางพลงังานของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  เราจึง
มองเห็นภาพบ้านปูฯ พัฒนาไปเป็นผู้น าธุรกิจพลงังานอีกรูปแบบหนึ่ง และมีบทบาทผลิตและจัดหาพลงังานอย่างครบ
วงจร รองรับห่วงโซ่อปุทานจากต้นน า้ถึงปลายน า้ เพ่ือเป็นเคร่ืองรับประกนัว่าเราสามารถสร้างอปุทานได้อย่างเพียงพอ      
โดยมีการพฒันาด้านนวตักรรมอย่างตอ่เน่ือง และควบคมุการสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้น้อย 
ท่ีสดุ  ขณะท่ีสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจโดยรวมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัของการเติบโต 
อย่างยัง่ยืน”  
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กลยุทธ์ของบ้านปูฯ ครัง้นีจ้ะน ามาซึ่งการพัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้  
ส าหรับธุรกิจต้นน า้ เราจะเน้นลงทุนกิจการก๊าซธรรมชาติจาก Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา ส่วนธุรกิจกลางน า้ บริษัทฯ 
ก าลงัพิจารณาการจดัหาเชือ้เพลิงเพ่ือใช้ในกิจการเหมืองถ่านหินของบ้านปูฯ ซึง่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นธุรกิจบริหาร
จดัการห่วงโซอ่ปุทานพลงังานในระดบัภมูิภาค และในธุรกิจปลายน า้ นอกจากลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
และโรงไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยี HELE ซึง่มีประสิทธิภาพสงูแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต ่าผ่านบ้านปูเพาเวอร์ฯ ซึง่เป็น
บริษัทในเครือแล้ว บริษัทฯ ยังได้ประเมินศกัยภาพของธุรกิจระบบจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart Energy)          
ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตและบริการด้านพลงังานหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพืน้ท่ีต่างๆ ได้  เช่น
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบจดัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) และเทคโนโลยี
พลงังานอื่นๆ เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับความต้องการด้านพลงังานของผู้บริโภคให้ได้ดีท่ีสดุ  ทัง้นี ้แผนธุรกิจและการก าหนด
งบประมาณเบือ้งต้นส าหรับกลยทุธ์ดงักลา่วจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 3/2559 
 
นางสมฤดีกล่าวเสริมถึงความส าคัญของการใช้ประสบการณ์และความช านาญที่ บ้านปูฯ มีอยู่ ในการขยาย
กิจการต่อไปในอนาคตว่า “เราจะพฒันาธุรกิจระบบจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยต่อยอดจากความรู้ด้านธุรกิจ
ไฟฟ้าท่ีเราได้สัง่สมมาตลอด  บ้านปูฯ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ และตอนนีเ้ราก าลงัจะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึน้ 
อีกครัง้  นอกจากนัน้เรายังมีความตัง้ใจท่ีจะพัฒนาความช านาญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับธุรกิจถ่านหิน                  
ไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์ การตลาด ตลอดจนการพัฒนาสินค้า และการขาย เพ่ือให้สอดคล้องและก้าวทันกับทิศทางของ
อตุสาหกรรมโภคภณัฑ์  สว่นการลงทนุธุรกิจ Shale Gas นี ้ถือเป็นการขยายทกัษะและความช านาญของเราในระดบัต้นน า้
เพ่ือน าไปสูแ่นวทางธุรกิจใหม ่ มีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเข้าไปลงทุนในภูมิภาคใหม่ๆ ซึง่สิ่งเหล่านีล้้วนอยู่ใน DNA
ของเรา  ผลการด าเนินงานในอดีตของบ้านปูฯ เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสามารถของเราในการขยายธุรกิจ ยกตวัอย่างเมื่อ
สิบปีท่ีแล้วท่ีบริษัทฯ เร่ิมลงทนุในธุรกิจเหมืองใต้ดินในประเทศจีน โดยท่ียงัไม่มีประสบการณ์ด้านเหมืองใต้ดินมากนกั และ
ยังใหม่ต่อการท าธุรกิจในประเทศจีน  แต่มาถึงวันนี ้เรามีความเช่ียวชาญในธุรกิจเหมืองใต้ดิน และยังบรรลุขีด
ความสามารถในการพฒันาประสิทธิภาพของเหมืองใต้ดินต่างๆ ทัง้ในประเทศจีนและออสเตรเลียอีกด้วย” 
 
ส าหรับความคืบหน้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา  บ้านปฯู ได้เข้าถือครองสิทธิร้อยละ 29.4 ในสญัญาร่วม
ส ารวจ (Joint Exploration Agreement: JEA) ท่ี Chaffee Corners ซึง่เป็นแหลง่ผลิต Shale Gas ท่ีมีต้นทนุการผลิตต ่า 
ท่ีตัง้อยู่ทางแถบตะวนัออกเฉียงเหนือของ Marcellus Shale ในรัฐเพนซิลเวเนีย  โดยคิดเป็นมลูคา่ 112 ล้านเหรียญสหรัฐ  
Marcellus Shale เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึง่ในแหลง่ผลิตท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก  
สดัสว่นการถือครองปริมาณส ารอง (P1) ของบ้านปฯู อยู่ท่ี 156,000 ล้าน ลกูบาศก์ฟตุ  และ มีเป้าการผลิตให้ได้ปริมาณ
รวมทัง้สิน้ 21 ล้าน ลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ในปี 2559 เพ่ือสง่มอบต่อลกูค้าในประเทศ โดยใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั  
สว่นผู้ ร่วมลงทนุและบริหารจดัการการผลิต  คือ บริษัท Talisman Energy ซึง่ถือครองสิทธิร้อยละ 65.4  โดยเป็นหนึง่ในผู้น า
ธุรกิจ Shale Gas ในทวีปอเมริกาท่ีผลิตก๊าซจาก Marcellus Shale กว่า 400 ล้าน ลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั ส าหรับ Marcellus 
Shale นัน้มีปริมาณก๊าซส ารองท่ีพิสจูน์แล้วประมาณ  85 ล้านล้าน ลกูบาศก์ฟตุ  คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัหนึง่ในห้าของการ
ผลิตก๊าซทัง้หมดในประเทศ  ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใน Marcellus Shale มีข้อได้เปรียบด้านต้นทนุขนสง่ท่ีต ่า และตัง้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกบัตลาดท่ีมีความต้องการใช้พลงังานสงู ซึง่อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา 
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ส าหรับการพฒันาก้าวท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ บ้านปฯู ได้แตง่ตัง้นายอนนต์  สิริแสงทกัษิณ อดีตผู้บริหารบริษัท
พลงังานชัน้น า เป็นกรรมการบริหารและท่ีปรึกษา เพ่ือน าประสบการณ์กวา่สามทศวรรษในการบริหารธุรกิจน า้มนัและ             
ก๊าซธรรมชาติมาขบัเคลื่อนกลยุทธ์ใหมข่องบริษัทฯ ให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง  โดยได้รับการอนมุตัิในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

“โดยภาพรวม ขณะท่ีเรามองวา่ธุรกิจถ่านหินจะยงัสร้างมลูค่าจากการเติบโตได้อีกมาก  เราก็เร่ิมการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัท่ีสอดคล้องกบันโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึน้  ท่ีส าคญั เรามีการกระจายความเสี่ยงเชิง
พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ในการลงทนุ  ด้วยการเข้าไปปักธงธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เพ่ือสร้างสมดลุให้กบักิจการต่างๆ ของบ้านปูฯ 
ท่ีกระจายตัวอยู่แล้วในภูมิภาคเอเชีย ก่อนการบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจนี ้ตลอดสองปีท่ีผ่านมาเราได้ท า due diligence 
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างถ่ีถ้วน  จึงมั่นใจว่าการลงทุนครัง้นีม้ีความเสี่ยงต ่า เพราะเรามี
ปริมาณก๊าซส ารองท่ีมีการพิสูจน์และด าเนินการผลิตแล้ว  มีตลาดท่ีมีการเติบโตสงู  มีกฎระเบียบของรัฐบาลท่ีเอือ้ต่อการ
ด าเนินกิจการ  มีพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งและเช่ียวชาญทัง้ในด้านการบริหารจดัการและด้านการลงทุน  อีกทัง้มีโอกาสรับการ
ถ่ายทอดข้อมลูและความรู้ความช านาญได้อย่างเต็มท่ี  และเรายังมีสญัญาท่ีแน่นอนในการรับซือ้ก๊าซธรรมชาติจากตลาด
ในประเทศด้วย  นอกจากนี ้ภาวะราคาน า้มนัและก๊าซท่ีก าลงัปรับตวัลดลงอยู่ ถือเป็นจงัหวะท่ีดีให้เราได้ลงทุนด้วยต้นทุนท่ี
ต ่า และมีแนวโน้มท่ีจะได้ผลตอบแทนท่ีสูง   ณ วันนี ้เราได้ก้าวเข้าไปเร่ิมการลงทุนธุรกิจการผลิตก๊าซธรรมชาติของ
สหรัฐอเมริกาในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพอย่างมาร์เซลลสั ซึง่เอือ้ตอ่การขยายโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซือ้หรือขาย
กิจการในตลาดซึ่งมีสภาพคล่องท่ีดี และเพ่ือให้กลยุทธ์นีเ้ดินหน้าไปได้อย่างดี เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีคุณอนนต์ 
ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมบริหารและให้ค าปรึกษา ด้วยประสบการณ์และความช านาญท่ีจะสร้างคณุค่าให้ธุรกิจนีด้ าเนินต่อไป
ได้อย่างยัง่ยืน” นางสมฤดีกล่าวปิดท้าย 

 

# # # 

 

ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับสือ่มวลชน กรุณาติดตอ่ ฝ่ายสือ่สารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
รินทร์ลติา ศรีโรจนภิญโญ 02.694.6892       Rinlita_S@banpu.co.th 
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