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บ้านปูฯ ลงทุน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายพอรต์ก๊าซธรรมชาต ิ 
เร่งสร้างการเตบิโตกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานตามกลยุทธ ์Greener & Smarter 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ไดท้  าสญัญา
ซือ้ขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผา่นบรษิัท บา้นป ูนอรท์ อเมรกิา คอเปอเรชั่น จ  ากดั (Banpu 
North America Corporation) หรือ BNAC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู ท่ีดแูลบริหารจดัการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
(Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือลงทุนและด าเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett)  
ณ บริเวณฟอร์ต เวิร ์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการลงทุนจ านวน  
770 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 23,000 ลา้นบาท ช่วยต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติใหเ้ติบโตพรอ้มสรา้ง
กระแสเงินสดอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนตอกย า้การด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ ์Greener & Smarter  

ส าหรบัการลงทนุครัง้นี ้บา้นปฯู จะเป็นผูด้  าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหลมุผลิตกว่า 4,200 หลมุ บนพืน้ท่ี
กว่า 320,000 เอเคอร ์ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส  ารอง (1P) ประมาณ 3.5 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุตเทียบเท่า 
(Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีก าลงัผลิตเฉล่ียรวมประมาณ 600 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตเทียบเท่า
ตอ่วนั (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) นอกจากนี ้ทั่วบริเวณแหล่งผลิตยงัมีความพรอ้ม
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีครอบคลมุ มีระบบทอ่ขนสง่ก๊าซเพ่ือจ าหน่ายแก่โรงไฟฟ้าและครวัเรือนในตลาดส าคญั
ท่ีมีความตอ้งการใชก๊้าซสงู โดยเฉพาะตามแนวชายฝ่ังอา่วเม็กซิโกของสหรฐัฯ (Gulf Coast)  

นบัเป็นปีท่ี 4 ท่ีบา้นปฯู เขา้ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ท่ียงัคงขยายตวั นอกจาก
การเปิดตวัส านกังาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทนัแคนน็อค มลรฐัเพนซิลเวเนีย บา้นปฯู ยงัเสริมทีม
ท างานทัง้ไทยและสหรฐัฯ ท่ีมีความช านาญในอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรบัการเติบโตของ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิโดยปัจจบุนั บา้นปฯู ลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติมารเ์ซลลสั (Marcellus) ในมลรฐัเพนซิล
เวเนีย คิดเป็นมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 522 ลา้นเหรียญสหรฐั และมีก าลงัผลิตรวมประมาณ 200 ลา้นลกูบาศก์
ฟุตตอ่วนั เม่ือประกอบกบัการลงทนุครัง้นีจ้ะท าใหบ้า้นปฯู มีปริมาณก๊าซธรรมชาติส  ารอง (1P) และก าลงัผลิต
เพิ่มขึน้ถึง 3 เท่า คือมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส  ารอง (1P) ทัง้หมดประมาณ 4.2 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ุตเทียบเทา่ 



 

พรอ้มก าลงัผลิตรวมมากกวา่ 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตเทียบเท่าตอ่วนั และเป็นผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุด
ในแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์สะทอ้นถึงความมุง่มั่นในการขบัเคล่ือนธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัฯ และการ
สรา้งมลูคา่เพิ่มไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความส าเร็จ
ครัง้นีเ้ป็นผลจากการวางแผนเขา้ลงทนุในจงัหวะท่ีเหมาะสมตามกลยทุธก์ารลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมี
ความเส่ียงต ่าและมีโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั จงึท าใหส้ามารถรบัรูร้ายไดท้นัที อีกทัง้การผลิตก๊าซธรรมชาติถือ
เป็นธุรกิจส าคญัท่ีตอบโจทย์การด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter บา้นปูฯ จึงพรอ้มเดินหน้า 
เร่งขยายการเติบโตและเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ียั่งยืนแก่  
ผูมี้สว่นไดเ้สีย พรอ้มพิสจูนถ์ึงการเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” 
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รูปภาพเพิม่เตมิ 

 
 

 

นางสมฤด ีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) 

 
  

  
คุณฐิต ิเมฆวิชัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู 
นอรท์ อเมริกา คอเปอเรช่ัน จ ากัด (แถวน่ัง ที ่2 จากขวา) 
และคุณคริสโตเฟอร ์กาลนิล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
Kalnin Venture LLC (แถวน่ัง กลาง) พร้อมทมีท างานมาก
ด้วยประสบการณจ์ากไทยและสหรัฐฯ ทีจ่ะร่วมกันต่อยอด
ธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐฯ ให้เตบิโตอย่างย่ังยนื 

 
เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินการ 3 กลุม่
ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  
ดวงกมล สาลีรตัน ์    0-2694-6852  duangkamol_S@banpu.co.th 
ฐานิตร ์ ตริะพาณิชย ์  0-2694-6784  thanit_t@banpu.co.th 


