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บ้านปู เสนอผลการด าเนินงานคร่ึงแรกปี 64 ก าไร 93 ล้านเหรียญสหรัฐ 

รุกขยายการลงทุน เพิม่สัดส่วนพลังงานสะอาด  
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประกาศผลด าเนิน
ธุรกิจครึ่งแรกของปี 2564 สามารถรกัษากระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยมีรายไดจ้ากการขายในครึ่งแรกของปี 
2564 รวม 1,535 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 47,325 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) รวม 582 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 17,948 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 147 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมกี าไรสทุธิ 93 ลา้นเหรียญ
สหรฐั (ประมาณ 2,861 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 488 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัส าคญัเกิด
จากการปรบัตัวที่สูงขึน้ของราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังคงมุ่งลงทุนในธุรกิจพลงังานที่สรา้ง
ความเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ควบคู่ไปกบัการด าเนินมาตรการลดตน้ทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การด าเนินงานที่คลอ่งตวั ยืดหยุ่น พรอ้มปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง 
และรบัมือกบัความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก   

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงสอง
สามปีที่ผ่านมา บ้านปูยังคงเร่งสรา้งการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ  (Banpu Transformation) อย่างต่อเนื่อง
ภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter โดยประสบความส าเร็จในการลงทุนเพื่อขยายพอรต์ธุรกิจพลังงานที่
สะอาดมากขึน้ รวมทัง้ยงัสามารถสรา้งกระแสเงินสดไดท้ันที ขณะเดียวกนัยงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจ
เหมือง Green Tech Minerals ทั้งในออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมและต่อยอดของกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีพลงังาน รวมทัง้ยังศึกษาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และ Data Center 
ซึ่งมีศกัยภาพการเติบโตสงูและสามารถเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบา้นป ูหรือ Banpu Ecosystem 
ใหค้รบวงจรยิ่งขึน้” 



 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี สรา้งกระแสเงินสดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีก าไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 582 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 17,948 ลา้นบาท) 

ดา้นกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ธุรกิจเหมือง มีผลประกอบการที่ดีจากราคาขาย
เฉลี่ยที่ปรบัตวัดีขึน้สอดคลอ้งกับแนวโนม้ราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรบัตัวสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล
มาจากความตอ้งการใชพ้ลงังานจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ ในขณะที่ผูผ้ลิตถ่านหินราย
ใหญ่หลายรายเผชิญความทา้ทายในการผลิตถ่านหินออกสู่ตลาด โดยธุรกิจเหมืองมีก าไรก่อนหักดอกเบีย้ 
ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในครึ่งปีแรก 331 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 10,228 ลา้นบาท)  ดา้น
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ มีราคาขายเฉลี่ยสุทธิปรบัตัวเพิ่มขึน้ เป็นผลจากความตอ้งการที่สงูขึน้จาก
ภมูิอากาศที่รอ้นขึน้อย่างรวดเรว็ในภมูิภาคอเมริกาเหนือ ประกอบกบัการเริ่มฟ้ืนตวัของภาคอตุสาหกรรมจาก
ช่วงปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA ครึ่งปีแรก 178 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 5,463 ลา้น
บาท) 

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ยังคงสามารถสร้างรายได้ที่ ดีสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยค่าความพรอ้ม
จ่าย หรือ EAF ที่สูงขึน้  ดา้นโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง มีการปิดซ่อมบ ารุงเพื่อซ่อมแซมเหตุท่อรั่ว 
(tube leak) อย่างไรก็ตาม ยงัสามารถรกัษาระดบั EAF ไดส้งู  ส่วนโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (Combined 
Heat and Power: CHP) ในจีนมีผลก าไรลดลงจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและไอน า้ที่ชะลอตัวลงจากลูกคา้
บางกลุม่ และผลกระทบจากตน้ทนุถ่านหินในประเทศที่อยู่ในระดบัสงู ในขณะที่โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi 
Lu Guang: SLG) ในจีนก าลงัเตรียมความพรอ้มในการเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 3  

ดา้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นจีน มีรายไดเ้พิ่มขึน้ เป็นผลมาจากสภาพ
อากาศที่เอือ้อ านวยท าใหม้ีความเขม้ของแสงที่สงูขึน้ และมีอตัราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Capacity 
Factor) สูงขึน้เช่นเดียวกัน  ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าและ 
Capacity Factor เพิ่มขึน้เช่นกนั  ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Vinh Chau ระยะที่ 1 ในเวียดนาม 



 

มีรายงานความคืบหนา้ในการก่อสรา้งที่รอ้ยละ 68 และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้น
ไตรมาส 4 ของปีนี ้ ทัง้นี ้ในครึง่ปีแรกบรษิัทฯ ม ีEBITDA 77 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 2,370 ลา้นบาท) 

ทัง้นี ้ในช่วงครึ่งแรกของปี บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการต่อยอดกลยุทธ ์Greener & Smarter จากการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในญ่ีปุ่ น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์Beryl และ Manildra ในออสเตรเลีย และล่าสุดไดเ้ขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT 
“Temple I” ในรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกา ถือเป็นการกา้วสู่ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าที่เปิดเสรีและมีความก้าวหน้า
อย่างมาก 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ยงัคงเร่งเดินหนา้สรา้งความเติบโต โดยเฉพาะการ
พัฒนาผลิตภัณทแ์ละบริการเพื่อเสริมสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบา้นปู (Banpu Ecosystem) ให้
แข็งแกรง่ โครงการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การก่อสรา้งโครงการโซลารล์อยน า้ขนาด 16 เมกะวตัต ์ที่นิคมหลกัชยัเมือง
ยาง คืบหนา้ไปแลว้กว่ารอ้ยละ 60 ในขณะที่ธุรกิจติดตัง้โซลารบ์นหลงัคา ขยายฐานลกูคา้สู่กลุ่มธุรกิจขนาด
กลางมากขึน้ นอกจากนี ้ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นท าสญัญาระยะเวลา 1 ปี เพิ่มเติมกว่า 10 ฉบบั จาก
ลูกคา้รายใหม่จ านวน 6 ราย ประกอบดว้ย โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั และสถาบนัแห่งชาติต่าง ๆ คิดเป็น
ปรมิาณผลิตไฟฟ้า 111 กิกะวตัตช์ั่วโมง  

ลา่สดุจากการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชมุมีมติอนมุติั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จ านวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจ านวน 
10,149,163,028 บาท ในมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวัตถุประสงคใ์นครัง้นีเ้พื่อสรา้งความเติบโตและ
ความแข็งแกร่งใหก้ับกลุ่มธุรกิจและระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบา้นปู โดยเฉพาะการลงทุนในพลังงาน
สะอาดมากขึน้ พรอ้มสง่มอบอนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)  

“บา้นปยูงัคงมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลกั ESG (Environmental, Social and Governance) โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ โดยยึดหลกั
ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ การสรา้งผลตอบแทนที่ดีสม ่าเสมอในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุน รวมถึง
การสรา้งผลประโยชนอ์ย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ โดยเมื่อ
เ ดือนมิถุนายนที่ ผ่ านมา บ้านปูได้รับรางวัล  Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia 



 

Sustainability Reporting Awards 2020 และเมื่อเร็ว ๆ นี ้ ยังได้รับการจัดอันดับจาก V.E ซึ่งเป็นองค์กร
ภายใต ้Moody’s ESG Solutions ใหเ้ป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีการด าเนินธุรกิจที่
ค  านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ไดอ้ย่างโดดเด่น สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของ
บ้านปูในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ท าให้นักลงทุนและผูม้ีส่วนได้เสียสามารถไวว้างใจได้ว่า บ้านปูมี
ความสามารถในการสรา้งการเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเปา้หมายการมี EBITDA จากธุรกิจพลงังาน
ที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลงังานในสดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 50 ภายในปี 2568” นางสมฤดี กลา่วปิดทา้ย  

# # # 

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 9,684 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 307 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกับสินทรพัย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
วนิดา ตรีปัญญากลุ 02-694-6974 wanida_t@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                         
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