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บ้านปูฯ เผยแผนธุรกิจ 5 ปี ตอ่ยอดกลยุทธ ์Greener & Smarter  
เร่งการเปลี่ยนผ่าน ขยายการเติบโตสู่อนาคตพลังงานเพือ่ความย่ังยืน 

 
• เปิดแผนธุรกิจ 5 ปี เดินหนา้กลยทุธ ์Greener & Smarter ที่ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทลัทั่ว

องคก์ร เรง่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน ขยายการเติบโตสูพ่ลงังานสะอาดรองรบัเทรนดแ์ห่งโลกอนาคต มุ่ง
น าเสนอโซลชูนัดา้นพลงังานครบวงจรดว้ยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกรง่ เพื่อเป้าหมายสรา้งพลงังานที่
ยั่งยืนใหก้บัโลก 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานผลการด าเนิน
ธุรกิจในปี 2563 ที่ยงัคงสรา้งกระแสเงินสดไดอ้ย่างต่อเนื่อง ภายใตก้ารด าเนินมาตรการลดตน้ทุน และบริหารงบ
ลงทุนอย่างรดักุมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณเ์ศรษฐกิจทั่วโลกซบเซาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสั 
หรือ โควิด-19 ตลอดจนสรา้งความต่อเนื่องในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) สู่โลกยุค Never 
Normal ด้วยแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ ส  าหรับปี 2564 – 2568 ที่ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเร่ง
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน  เดินหนา้สู่เป้าหมายความยั่งยืนดา้นพลงังาน ดว้ยการขยายพอรต์พลงังานสะอาดและ
พฒันาเทคโนโลยีพลงังานที่ตอบรบักับเทรนดพ์ลงังานโลก พรอ้มรบัมือกบัทุกความเปลี่ยนแปลงดว้ยระบบนิเวศ
ทางธุรกิจที่แข็งแกรง่ ซึ่งเอือ้ประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั พรอ้มสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง    

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการด าเนิน
ธุรกิจพลงังานในปี 2563 สะทอ้นความทา้ทายจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจโลก
และทุกภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ความตอ้งการดา้นพลงังานโลกในภาพรวมลดลง  แมก้ระนัน้ เรายังคงสามารถ
ปรบักลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินธุรกิจใหส้ามารถรบัมือกบัสภาวะที่เปลี่ยนแปลง และสอดคลอ้งกบัวิถีใหม่ของ
โลกในยุค Never Normal และยงัประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจในการเดินหนา้ Banpu Transformation เพื่อ
เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืนด้านพลังงาน ทั้งในดา้นการเพิ่มสัดส่วนพอรต์ฟอลิโอพลังงาน



 

สะอาดและฉลาด ผ่านบรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั มุ่งสรา้งการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรบักบัเทรนดพ์ลงังานแห่งโลก
อนาคต  สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล  (Digital 
Transformation)  ดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างชาญฉลาด”  

“ในปี 2564 นี ้บา้นปไูดก้ าหนดแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบบัใหม่ ส  าหรบัปี 2564 – 2568 ซึ่งประกอบดว้ย 3 แกนหลกัคือ 
Acceleration - เรง่สรา้งการเติบโตตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลกั คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ
เหมือง ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน Antifragile – รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวงจร
เศรษฐกิจโลกผ่านพอรต์โซลชูนัดา้นพลงังานที่ครบวงจร โดยกระจายความเสี่ยง และควา้โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 
และ Augmentation - ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจปัจจุบนัและความเชี่ยวชาญในดา้นพลงังานเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสรา้งรายได ้ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พอรต์พลงังานสะอาดและ
เทคโนโลยีพลงังานที่สอดคลอ้งกบัเทรนดพ์ลงังานในอนาคตไดร้วดเรว็และยั่งยืนมากยิ่งขึน้” 

ทัง้นี ้ภายใตแ้ผนธุรกิจ 5 ปี ส  าหรบัปี 2564 – 2568 มแีนวทางการด าเนินการในกลุม่ธุรกิจหลกัทัง้ 3 กลุม่ ดงันี ้ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทางดา้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จะมุ่งสรา้งประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสานพลังร่วม
ระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติทัง้ 2 แหล่ง โดยจะรกัษาก าลงัการผลิตอยู่ที่ประมาณ 700 ลกูบาศกฟ์ุตเทียบเท่าก๊าซ
ธรรมชาติต่อวัน รวมทัง้การควา้โอกาสเมื่อสถานการณร์าคาก๊าซเพิ่มสงูขึน้ ดว้ยการประกันความเสี่ยงการลงทุน 
(Hedging) และสรา้งความยืดหยุ่นในงบลงทนุ (CAPEX Flexibility) นอกจากนี ้จากการท่ีบรษิัท Oaktree Capital 
Management L.P. (โอ๊คทรี) บริษัทบริหารกองทุนระดบัโลก เขา้มาร่วมลงทุนกบั BKV Corporation ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบา้นปู จะช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจตน้น า้ และต่อยอดการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ ของ
บริษัทฯ ส าหรบัแนวทางในอนาคต จะมองหาโอกาสการลงทุนต่อยอดในธุรกิจกลางน า้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วง
โซ่คณุค่า (Value Chain) ของธุรกิจ  สอดรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติที่มีแนวโนม้สงูขึน้ ส่วนธุรกิจเหมือง 
มุ่งเน้นการสรา้งกระแสเงินสดในช่วงราคาถ่านหินเพิ่มสูง บริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  รวมทัง้เพิ่มการจดัซือ้ถ่านหินจากผูผ้ลิตรายอ่ืนรว่มดว้ย (Coal Trading) เพื่อใหส้ามารถสง่มอบ
ผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามความตอ้งการที่แตกต่างของลกูคา้แต่ละราย นอกจากนีย้งัหาโอกาสใชพ้ืน้ที่เหมืองที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ และเติบโตในธุรกิจเหมืองอื่น ๆ ที่ตอบโจทยเ์ทรนดพ์ลงังานแห่งอนาคต 



 

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า เน้นสรา้งเสถียรภาพการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทั้งหมดด้วยดัชนีค่าความพรอ้มจ่าย 
(Equivalent Availability Factor: EAF) ที่สงู และเดินหนา้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน อีก
ทัง้มุ่งขยายก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ทัง้ในจีน ญ่ีปุ่ น 
และเวียดนาม ส าหรบัแนวทางการด าเนินการในอนาคตจะมุ่งเนน้การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน และขยายการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่มีศกัยภาพการเติบโตสงู เช่น ในสหรฐัอเมริกา 
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งเนน้การสรา้งการเติบโตแบบกา้วกระโดด (Scale Up) ขยายระบบนิเวศของ
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานเพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจจากเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ รวมทั้งชูจุดเด่นการเป็นผู้
ใหบ้ริการสมารท์โซลูชันดา้นพลงังานสะอาดที่ฉลาดขึน้ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรในธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftops) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดใหญ่ (Renewable 
Energy Power Plant) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle หรือ EV) ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และธุรกิจแพลตฟอรม์การซือ้ขายไฟฟ้า (Energy 
Trading) นอกจากนี ้ยังเนน้ขยายพอรต์ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน และพัฒนาศักยภาพธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะกับ
ระบบนิเวศทางธุรกิจของบา้นป ูรวมทัง้สรา้งแพลตฟอรม์ดิจิทลัในการสรา้งพลงัร่วมระหว่างธุรกิจเดิมกบัธุรกิจใหม่ 
เพื่อกา้วสูค่วามเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีพลงังานในอนาคต   

“ในโลกยคุ Never Normal การเดินหนา้สรา้งการเติบโตในฐานะผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ 
ที่มุ่งน าเสนอโซลูชันด้านพลังงานครบวงจร จะต้องทันกับตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตลอดจนเทรนด์
พลงังานแห่งโลกอนาคตที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งยืนหยดักา้วขา้มความทา้ทายที่
คาดเดาไม่ได้ 5 ปีต่อจากนี ้ เราตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568 EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
พลงังานของบา้นป ูจะมีสดัส่วนถึงรอ้ยละ 50 เพื่อเดินหนา้ต่อไปอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวสู่อนาคตพลงังานเพื่อ
ความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)” นางสมฤด ีกลา่วปิดทา้ย   

ส าหรับภาพรวมปี 2563 บ้านปูฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 68,575 ลา้นบาท) ลดลงจากปีก่อน 476 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 14,298 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ย
ละ 17 มีก าไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 563 ลา้นเหรียญสหรฐั 



 

(ประมาณ 16,910 ลา้นบาท) ลดลงรอ้ยละ 20 จากปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่
ปรบัตวัลดลง และรายงานผลขาดทนุสทุธิจ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 1,682 ลา้นบาท) 
 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอา้งองิอตัราแลกเปล่ียนที่ USD 1: THB 30.0371 

# # # 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 มีสินทรัพยร์วมจ านวน 9,377 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 1,308 ลา้นเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพยร์วม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
ภสัสร เจนพจนา  02-694-6784 passorn_j@banpu.co.th 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 

 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
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