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บ้านปูฯ ปลืม้ผลโรดโชว์ ชีส้ถาบันการเงนิและกองทุนญ่ีปุ่นพร้อมสนับสนุน  
ลุยเดนิหน้าต่อเน่ือง 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก เดนิสายสร้าง
ความเช่ือมัน่ส าหรับกลุม่สถาบนัการเงินและนกัลงทนุสถาบนัรายใหญ่มากกวา่ 10 แหง่ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ชว่งต้น
เดือนมกราคม ท่ีผา่นมา โดยนางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และ 
นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้น าเสนอแผนกลยทุธ์ 
Greener & Smarter และทิศทางในการสร้างฐานการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของกลุม่บ้านปฯู ใน 10 
ประเทศ ครอบคลมุ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจดัหาเชือ้เพลิง และสายสง่) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน 
(โรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไป และจากพลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน) ซึง่
สถาบนัการเงินและนกัลงทนุให้การตอบรับสนบัสนนุการลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ 
เช่ือมัน่ในกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นความยัง่ยืนและศกัยภาพของบริษัทฯ ในการสร้างมลูคา่เพิ่มและผลตอบแทนท่ีดีและ
ตอ่เน่ืองให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ในปี 2562 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานนัน้ เรามีสินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพท่ีตอบโจทย์ทัง้ในแง่การสร้างรายได้อย่างตอ่เน่ือง
และมีผลตอบแทนการลงทนุท่ีดี โดยธุรกิจถ่านหินยงัคงเติบโตจากความต้องการของกลุม่ลกูค้า และราคาขายถ่าน
หินเฉล่ียท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ในขณะท่ีธุรกิจก๊าซธรรมชาติก็มีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา ส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจผลิตพลังงาน เรามีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าภายใต้บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
มาอยา่งยาวนานในระดบัภมูิภาค และพลงัร่วมท่ีแข็งแกร่งจากกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ ของบ้านปฯู ในปีนี ้คาดวา่จะเปิด



 

ด าเนินการโรงไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้กวา่ 300 เมกะวตัต์ โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลและสถาบนัการเงินเป็นอย่างดี ซึง่ชว่ยสง่เสริมให้การพฒันา
โครงการตา่ง ๆ สามารถเดนิหน้าได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ นอกจากนี ้เรายงัพร้อมเดนิหน้าสร้างเสริมศกัยภาพใน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยเน้นการน านวตักรรมเทคโนโลยีด้านพลงังาน สร้างสรรค์โซลชูนัท่ีตอบโจทย์
วิถีการใช้พลงังานรูปแบบใหมภ่ายใต้การด าเนินงานของ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัให้
ประเทศไทยเข้าสูส่มาร์ทซิตีอ้ยา่งเป็นรูปธรรมได้เร็วขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายพลงังาน 4.0” 
 
ปัจจบุนั บ้านป ูอินฟิเนอร์จี มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมกว่า 
151 เมกะวตัต์ รวมถึงมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งซึง่เป็นบริษัทชัน้น าด้านเทคโนโลยีพลงังานท าให้สามารถ
น าเสนอโซลชูนัพลงังานท่ีดีท่ีสดุได้อยา่งครบวงจร เชน่ ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) 
ระบบการบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 
เป็นต้น โดยลา่สดุ บ้านป ูอินฟิเนอร์จี ได้ออกแบบนวตักรรมพลงังานแบบไมโครกริดเคล่ือนท่ี ซึง่ถือเป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทยท่ีมีการน าระบบพลงังานแสงอาทิตย์พร้อมทัง้ระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) แบบเคล่ือนท่ีได้เข้ามาใช้
ในการให้บริการอย่างเตม็รูปแบบ  
 
“บ้านปฯู มีแผนโรดโชว์กบักลุม่นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี 2562 เพ่ือตอกย า้
วิสยัทศัน์ในการเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และความมุง่มัน่ในการ
เดนิหน้ามองหาโอกาสสร้างความเตบิโตให้กบักลุม่บ้านปฯู ภายใต้กลยทุธ์ Greener & Smarter ใน 3 กลุม่ธุรกิจ
หลกัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและพลงังานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ และเพื่อสร้างความเตบิโตอยา่งยัง่ยืนให้กบัองค์กรไปพร้อมกบัการสร้างมลูคา่เพิ่มและ
ผลตอบแทนท่ีดีและตอ่เน่ืองให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว” นางสมฤดี กลา่วปิดท้าย 
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รูปภาพเพิ่มเตมิ 

 
 

 นายสุธ ีสุขเรอืน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และ 
นางสมฤด ีชยัมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน)   

  
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่นาริ ไอส ึจงัหวดัฟกุชุิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น   
หนึ่งในโครงการใหมล่า่สดุที่ตอบโจทย์กลยทุธ์ Greener & Smarter 

 



 

 
เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 ธุรกิจหลกั 
ได้แก่ ธุรกิจแหลง่พลงังาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัท
ฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,492  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 269 ล้านเหรียญ
สหรัฐเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560                                                          
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ   02-694-6923 ornsiri_v@banpu.co.th 
วนิดา ตรีปัญญากลุ 02-694-6974    wanida_t@banpu.co.th  

 


