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โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ ในเวียดนาม –
อีกความสาเร็จในการสร้างการเติบโตของพอร์ตพลังงานทีส่ ะอาดขึน้ ของบ้านปู
ตอกยา้ ความมุง่ มั่นในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพือ่ ความยั่งยืน”
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผู้นาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เดินหน้าเร่ง
กระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยมุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอด้านพลังงานที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ล่าสุดบริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (BRES) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
บ้านปู เน็กซ์ จากัด ที่บา้ นปูถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 50 ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ (Ha
Tinh) ที่มีกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ในจังหวัดฮาติ๋ญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม โดย BRES ได้ลงนาม
ในสัญ ญาซื อ้ ขาย (SPA) เพื่อเข้าซื อ้ กิจ การในอัตราร้อยละ 100 ของ Ha Tinh Solar Power Joint Stock
Company คาดว่ากระบวนการซือ้ ขายจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565 โดยการลงทุนครัง้ นี ถ้ ือ
เป็ นส่วนหนึ่งของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในพลังงานที่สะอาดขึน้ และขยายระบบนิเวศด้านธุรกิจพลังงานของ
บ้านปู เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่บริษัทฯ จะมี EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึน้ และ
เทคโนโลยีพลังงานภายในปี 2568 นอกจากนัน้ ยังเป็ นอีกก้าวสาคัญในการดาเนินตามแผนกลยุทธ์ของบ้าน
ปูท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์หลักของประชาคมโลกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดปี 2564
ที่ผ่านมา บ้านปูประสบความสาเร็จอย่างยิ่งในการเร่งเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึน้ ด้วยการเข้า
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ เปิ ดดาเนิน การเชิงพาณิช ย์แล้ว อย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิ ก ไม่ว่าจะเป็ น
โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในญี่ปนุ่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl) และมานิลดรา (Manildra)
ในออสเตรเลีย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT “Temple I” ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และล่าสุด โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ ในเวียดนาม ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็ นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒ นา
ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเป็ น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ซึ่งเป็ นทิศทางสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแผน
กลยุ ท ธ์ข องบ้า นปูท่ี ส อดคล้อ งกับ แนวทางของประชาคมโลกในการต่ อ สู้กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ”
เวียดนามเป็ นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สาคัญของบ้านปู เนื่องจากเป็ นหนึ่งในประเทศที่มี อตั ราการเติบโตใน
ด้านพลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดของโลก มีแผนพัฒนาด้านพลังงานที่ม่งุ เน้นการใช้แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การลงทุนในโรงไฟฟ้าฮาติ๋ญจึง
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบ้านปู และนับเป็ นอีกก้าวหนึ่งในการเสริม สร้างสินทรัพ ย์ดา้ นพลัง งาน
หมุนเวียน และเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในตลาดพลังงานที่สาคัญทั่วโลก”
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ เริ่มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ตงั้ แต่เดือนมิถุนายน 2562 มีราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Feed-in-Tariff: FIT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ช่ วั โมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การ
ไฟฟ้าเวียดนาม ตามสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 20 ปี
บ้านปูยังคงเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยมุ่งเน้นเสาะหา
โอกาสการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายกาลังการผลิตจากธุรกิจผลิต พลังงาน 6,100 เมกะวัตต์ โดยมีสดั ส่วน
จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยู่ท่ี 1,600 เมกะวัตต์ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการมีกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึน้ และเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี
2568 ซึ่ง การเข้า ซื อ้ โรงไฟฟ้ า พลัง แสงอาทิ ต ย์ แ ห่ ง ใหม่ นี ้ส่ง ผลให้ก าลัง การผลิ ต รวมของธุ รกิ จ พลัง งาน
หมุนเวียนในปัจจุบนั ของบ้านปูอยู่ท่ี 1,128 เมกะวัตต์
“บ้านปูม่งุ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักความยั่งยืนหรือ ESG เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลในทุกประเทศที่เราเข้าไปดาเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อร่วม
แก้ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด้ว ยการพั ฒ นาแผนงานเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์หลักของการประชุม COP26 ที่ผ่านมา” นางสมฤดี กล่าวปิ ดท้าย
###

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดาเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน กรุ ณาติดต่อ ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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