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บ้านปูฯ เดนิหน้ากลยุทธ ์Greener เตม็พกัิด  
เพิม่สัดส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิพร้อมตดิเคร่ือง “บ้านปู เน็กซ”์  

ขยายพอรต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม  

 รายไดจ้ากการขาย 2,759 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 85,660 ลา้นบาท) และ EBITDA 695 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 21,578 ลา้นบาท)  

 เดนิหนา้กลยทุธ ์Greener ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิและจดัตัง้ธุรกิจ “บา้นป ูเน็กซ”์ เตม็พิกดั เพ่ือเพิ่ม
พอรต์พลงังานสะอาด ตอบโจทยรู์ปแบบการใชพ้ลงังานในอนาคต 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงาน 
ผลภาพรวมการด าเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 2,759 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 
85,660 ลา้นบาท) ลดลงจากปีก่อน 722 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 22,416 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 21 โดยมี
ก าไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 695 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
21,578 ลา้นบาท) ลดลงรอ้ยละ 41 จากปีก่อนหนา้ โดยบริษัทฯ เดินหนา้ดว้ยกลยุทธ์ Greener อย่างเต็มพิกัด 
สรา้งการเติบโตธุรกิจพลงังานสีเขียวดว้ยการเพิ่มสดัส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการจดัตัง้บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์
จ  ากดั เพ่ือพฒันาและตอ่ยอดธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน ใหส้อดรบักบัเทรนดพ์ลงังานแห่งโลก
อนาคต 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวโนม้ธุรกิจ
พลงังานในชว่งปี 2562 สะทอ้นถึงความทา้ทายจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก สงครามการคา้
ของประเทศคู่กรณี ความตอ้งการใชพ้ลงังานชะลอตวัจากปัจจยัสภาวะอากาศท่ีไม่หนาวเย็นนกัในช่วงฤดูหนาว
ของซีกโลกเหนือ และการแข็งคา่ของเงินบาทอย่างตอ่เน่ือง แมก้ระนัน้ เรายงัคงเดินหนา้เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่
และสมดุลให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้ง กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิต
พลังงาน  และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งสรา้งการเติบโตทางธุรกิจท่ีตอบรบักับเทรนดพ์ลงังานแห่งโลก



 

อนาคต ท่ีสนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังานสะอาด รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างชาญ
ฉลาด ซึ่งจะเริ่มไดเ้ห็นความคืบหนา้ทางธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 2563 

เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยกลยุทธ ์Greener & Smarter เม่ือเดือนธันวาคม 2562 บา้นปฯู ไดล้งทุนเป็น
จ านวน 770 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 23,907 ลา้นบาท) เพ่ือเขา้ซือ้แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตใ์นมลรฐั  
เท็กซสั สหรฐัอเมรกิา ซึ่งมีอปุสงคก์ารใชก๊้าซธรรมชาตมิากท่ีสดุในสหรฐัอเมรกิาคิดเป็น 15% ของความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาตริวมของประเทศ และสง่ผลใหบ้า้นปฯู กา้วขึน้เป็นผูน้  าในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ20 อนัดบัแรกของ
สหรฐัอเมริกา การเขา้ซือ้กิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์นบัไดว้่าอยู่ในช่วงเวลาและราคาท่ีน่าพึ งพอใจเป็น
อยา่งยิ่ง ทัง้ยงัมีความเส่ียงและมีตน้ทนุการด าเนินการท่ีต ่า และชว่ยยกระดบัศกัยภาพของบา้นปฯู ใหมี้พอรต์ทาง
ธุรกิจท่ีหลากหลายตอบรบักบัความตอ้งการในหลากหลายพืน้ท่ี ตอ่ยอดความเป็นผูน้  าและศกัยภาพในการบริหาร
ทรพัยากรดา้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบา้นปฯู จากเดิมท่ีมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus ในพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียง 
เหนือของมลรฐัเพนซิลเวเนียอยู่แลว้ นอกจากนี ้การเขา้ซือ้บารเ์นตตฯ์ ยงัมีโอกาสคืนทนุไดเ้ร็ว โดยคาดการณว์่า
สามารถคืนทนุใหบ้า้นปฯู ไดภ้ายใน 6 ปี ขณะท่ีมีปรมิาณส ารองการผลิตระยะยาวอยา่งนอ้ย 16 ปี 

นอกจากนี ้บา้นปฯู ยงัปรบักระบวนทพัทางธุรกิจครัง้ส  าคญั โดยการจดัตัง้ บริษัท บ้านปู เน็กซ ์จ ากัด ท่ีมีทนุจด
ทะเบียน 7,919 ลา้นบาท แลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ซึ่งจะด าเนินงานเป็นบรษิัทหลกั (Flagship) ของ
กลุ่มบริษัทบา้นปฯู เพ่ือมุ่งลงทุนและพฒันาธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน อาทิ การด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การออกแบบและผลิต        
ยานยนตไ์ฟฟ้า การผลิตและจ าหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทค โนโลยี
พลงังาน เพ่ือเสริมทพัสมารท์โซลชูนัดา้นพลงังานอย่างครบวงจร โดยมีความคืบหนา้ทางธุรกิจตลอดปี 2562 ทัง้
การขยายพอรต์ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบัลกูคา้ระดบัพรีเม่ียมทั่วประเทศ แผนความ
ร่วมมือดา้นโลจิสติกสท์ัง้การขนส่งสินคา้และพสัดไุปรษณียด์้วยยานยนตไ์ฟฟ้า และการขยายก าลงัผลิตโรงงาน
แบตเตอรร์ีลิเธียมอิออน 1 กิกะวตัตต์อ่ชั่วโมง การสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจใหม ่ๆ ไปพรอ้ม ๆ กบัการรุกขยายธุรกิจ
เพ่ือตอบโจทยต์ลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและฉับไวเช่นนี ้ สะทอ้นถึงความ
มุ่งมั่นของบา้นปูฯ ในการเติบโตในพอรต์พลังงานสะอาดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ความตัง้ใจในการ
ด าเนินธุรกิจดว้ยความยั่งยืนตามหลกั ESG ซึ่งประกอบดว้ย สิ่งแวดลอ้ม (Environmental) สงัคม (Social) และ
การก ากบัดแูลกิจการ (Governance)  



 

“ในวนัท่ี บา้นปฯู ก าลงักา้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 4 กลยทุธ ์Greener & Smarter รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใชอ้ย่างชาญฉลาด และการเสริมสรา้งแพลตฟอรม์ทางธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชนแ์ละส่งเสริมซึ่งกนัและกนัระหว่าง
กลุ่มธุรกิจทัง้หมดของเราใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คือหวัใจหลกัในการเดินหนา้สรา้งการเติบโตท่ี
ตอบรบักบัเทรนดพ์ลงังานแหง่โลกอนาคตอยา่งแข็งแกรง่ในระยะยาว ทัง้ในสว่นธุรกิจท่ีสรา้งรายไดห้ลกัใหบ้า้นปูฯ
ในปัจจุบันคือกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ซึ่งเราจะไม่หยุดยกระดับการปรับปรุงคุณภาพและลดตน้ทุน รวมทั้ง
พิจารณาถึงตลาดท่ีมีศกัยภาพใหม่ ๆ อาทิ อินเดียและบงัคลาเทศ ส่วนในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานจะมุ่งหนา้สู่
เปา้หมายการมีก าลงัการผลิตรวม 5.3 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า ภายในอีก 5 ปี โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีท่ีเนน้
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พรอ้มเสริมความแข็งแกร่งในศักยภาพการสรา้งกระแสเงินสดท่ี
สม ่าเสมอผ่านการพัฒนาโครงการในพอรต์ฟอลิโอใหท้ันตามระยะเวลาท่ีก าหนด ในส่วนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
พลงังาน บา้นปฯู จะพิสจูนใ์หเ้ห็นถึงศกัยภาพของเราในการสรา้งสมารท์โซลชูนัท่ีหลากหลายแบบครบวงจรและ
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับกลุ่มบริษัทบา้นปฯู อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้เราจะยงัคงยืนหยดักา้วขา้มความทา้ทาย
ทัง้หลาย เพ่ือแสดงความเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรอยา่งแทจ้รงิ” นางสมฤด ีกลา่วปิดทา้ย 

ส าหรบัภาพรวมปี 2562 บา้นปฯู มีรายได้จากการขายรวม 2,759 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 85,660 ลา้น
บาท) ลดลงจากปีก่อน 722 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 22,416 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 21 มีก าไรก่อนหัก
ภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 695 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 21,578 ลา้น
บาท) ลดลงรอ้ยละ 41 จากปีก่อนหนา้ และมีก าไรสทุธิก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนคดิเป็นจ านวน 75 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 2,329 ลา้นบาท) ซึ่งปรบัลดลงรอ้ยละ 66 จากปีก่อนหนา้ จากการแข็งค่าของเงินบาท
อย่างตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกับเหรียญสหรฐัในปีท่ีผ่านมาท าใหเ้กิดผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจ านวน 95 
ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 2,950 ลา้นบาท) งบการเงินรวมจงึไดบ้นัทกึขาดทนุสทุธิจ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 621 ลา้นบาท) 
 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอา้งองิอตัราแลกเปลีย่นที่ USD 1: THB 31.0476 
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เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจ
แหล่งพลงังาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 
มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบรษัิทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มี
สินทรพัยร์วมจ านวน 8,542 ลา้นเหรียญสหรฐัเพิ่มขึน้ 88 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสือ่สารองคก์ร บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสริ ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
วนิดา ตรปัีญญากลุ 02-694-6974 wanida_t@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
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