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การเติบโตตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ของบ้านปู: ท าไมต้องเป็นทีเ่วียดนาม  
 
เวียดนาม คือหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหน่ึงของโลก แม้ท่ัว
โลกจะประสบกับปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่
เวียดนามกลับมีการขยายตัวของ GDP ที่โดดเด่น เติบโตถึง 2.58% ในปี 2564 ที่ผ่านมา และคาด
ว่าในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตได้ถึงประมาณ 6.80 % และที่ส าคัญยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เหมาะแก่การขยายพอร์ตพลังงานสะอาดในระดับสูงที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียนในช่วงเวลานี้ จึงไม่แปลกใจที่นักลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจากท่ัว
โลก รวมถึงไทย ต่างตบเท้า ทะยอยเข้าไปตั้งฐานการผลิตอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

บ้านปู ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้เล็งเห็นว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศ
ยุทธศาสตรส์  าคัญในการเขา้ไปลงทุนขยายพอรต์พลงังานสะอาด สอดรบักับเทรนดพ์ลงังานโลก เพราะ
เชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & 
Smarter เร่งเดินหนา้เปลี่ยนผ่านองคก์รสู่อนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน ดว้ยการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานลมและแสงอาทิตยร์วม 5 แห่ง ก าลงัผลิตรวมกว่า 218 เมกะวตัต ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สมฤด ีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “การมุ่งขยายการ
ลงทนุดา้นพลงังานหมนุเวียนของบา้นปใูนเวียดนามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะ
นอกจากเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีอตัราการเติบโตสงูติดอนัดบัโลกแลว้ ยงัเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอตัรา
การเติบโตในดา้นพลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มสงูสดุของโลก ซึ่งสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธข์องบา้น
ปใูนการเสรมิสรา้งสินทรพัยด์า้นพลงังานหมนุเวียนในภมูิภาคต่าง ๆ  เติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจในตลาด
ส าคญั ๆ ทั่วโลกที่เราด าเนินธุรกิจอยู่” 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นประเทศที่น่าจบัตามอง มศีกัยภาพดงึดดูการลงทนุจากต่างชาติ ดว้ย
ปัจจยัดา้นแรงงานที่แข่งขนัได ้นโยบายสนบัสนนุที่ชดัเจนต่อเนื่องจากภาครฐั ทิศทางการสง่ออกที่ขยายตวั
ดี โดยเฉพาะการส่งออกไปสหรฐัฯในครึ่งปีแรกของปี 2564 ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนถึง 42.6% สะทอ้นการ
เติบโตของเวียดนามไดเ้ป็นอย่างดี เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต มีการลงทุนในโครงสรา้งพื ้นฐาน
เพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเติบโตตามไปดว้ย โดยเฉพาะการพฒันาและผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างเป็นที่ชดัเจน  



 

 

จุดเด่นทางภูมิศาสตรแ์ละนโยบายจากภาครัฐชัดเจน  

ในปี 2564 หน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามได้เปิดเผยร่างเป้าหมายด้านพลังงานฉบับที่  8 (Power 
Development Plan 8 Draft) ว่า ภายในปี 2573 เวียดนามวางแผนที่จะเพิ่มก าลังการผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย ์18.6 กิกะวัตต ์และพลงังานลม 11.82 กิกะวัตต ์คิดเป็นรอ้ยละ 23 ของการผลิตพลงังานทั้ง
ประเทศ ดว้ยลกัษณะทางภมูิศาสตรข์องประเทศที่เอือ้อ านวย ทัง้สดัสว่นของพืน้ที่ทั่วประเทศซึ่งมีความเขม้
เฉลี่ยของแสงอาทิตยท์ี่สงูตลอดทัง้ปี และชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวกว่า 3,000 กม. ที่มีลมทะเลพดัแรงเฉลี่ย
ตลอดทัง้ปีเช่นกนั 

เวียดนามเป็นอีกตลาดส าคญัที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว ทัง้จากนโยบายสนับสนุนการลงทุน
จากต่างประเทศ และแนวทางพฒันาพลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มที่ชัดเจน รวมถึงการพฒันาการซือ้
ขายไฟฟ้าเป็นแบบการประมูลราคาค่าไฟ (Auction Scheme) ซึ่งนบัเป็นอีกหนึ่งความทา้ทายในดา้นการ
แข่งขันเพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ธุรกิจของบา้นปู  ที่ผ่านมา บา้นปูไดร้ิเริ่มสรา้งรากฐานทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งในตลาดเวียดนาม ในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนที่หลากหลาย ซึ่งเสริมสรา้งความสามารถทางการ
แข่งขนัในการเขา้ประมลูโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน  

ในอนาคตเวียดนามยงัมีนโยบายการพฒันาพลงังานที่มุ่งเนน้แนวทางการกระจายตวัดา้นการผลิตพลงังาน 
(Decentralization) จากสว่นรฐับาลสูภ่าคเอกชน เพื่อสรา้งการแข่งขนัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อภาครฐั
และราคาขายไฟถึงผูบ้ริโภค ซึ่งสง่ผลใหบ้า้นปมูีความไดเ้ปรียบในการเขา้ไปลงทุนและท าธุรกิจ เนื่องจากมี
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจพลงังานในตลาดที่มีความกา้วหนา้สงู อย่างสหรฐัอเมริกา 
ออสเตรเลีย หรือญ่ีปุ่ น จึงมีความคุ้นเคยกับระบบการซือ้ -ขายไฟฟ้าแบบเสรี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
แพลตฟอรม์ซือ้ขายพลงังาน หรือการซือ้ขายแบบสง่มอบทนัที (Spot Market) 

 

 

 

 

 



 

 

การลงทุนในเวียดนาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเชิงกลยุทธใ์นพลงังานที่สะอาดขึน้และขยายระบบ
นิเวศดา้นธุรกิจพลงังานของบา้นปู ปัจจุบนั บา้นปูมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนรวม 5 แห่ง 
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 3 แห่ง  

ส าหรบัการลงทนุในสว่นของพลงังานลม บา้นปไูดเ้ขา้ซือ้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind 

Mui Dinh) ก าลงัผลิต 38 เมกะวัตต ์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลมที่เปิดด าเนินการแลว้และสามารถสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ไดท้นัที โดยโรงไฟฟ้าแห่งนีเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ัง้แต่เดือนเมษายน 2562 ตัง้อยู่
ในจงัหวดันินหถ์่วน (Ninh Thuan) ซึ่งเป็นท าเลที่น่าจบัตามองส าหรบัการลงทุนดา้นพลงังานหมุนเวียนใน
ประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบนั กว่ารอ้ยละ 80 ของพลงังานหมุนเวียนภายในประเทศมีแหล่งการผลิตมา
จากจังหวัดดังกล่าว  นอกจากนีย้ังมี โรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ก าลงัผลิต 
30 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 และ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 2 และ 3 ก าลังผลิต 50 เมกะวัตต ์อยู่ระหว่าง
การศกึษาพฒันาโครงการเพื่อรองรบัวิธีการซือ้ขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่จากทางรฐับาลเวียดนาม 

ในส่วนของการลงทุนดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮ์าติ๋ญ (Ha Tinh) ก าลงั

การผลิต 50 เมกะวัตต ์ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งแรกที่บา้นปูลงทุนในเวียดนาม และเป็น

โรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเวียดนาม เริ่มเปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชยต์ัง้แต่เดือนมิถนุายน 2562 นอกจากนีย้งัมี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยช์ูงอ็ก (Chu Ngoc) 

ก าลงัการผลิต 15 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ในจงัหวดัเกียลาย (Gia Lai) เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ัง้แต่เดือน

มิถุนายน 2562 และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยน็์อนไห่ (Nhon Hai) ก าลงัการผลิต 35 เมกะวัตต ์

ตั้งอยู่ในจังหวัดนินหถ์่วน เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ส าหรบัโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยท์ัง้ 3 แห่งที่บา้นปเูขา้ลงทุน มีราคารบัซือ้ไฟฟ้า (FiT) ในอตัราที่ดีและ เปิดด าเนินการ

ผลิตอยู่แลว้ จึงสามารถสรา้งกระแสเงินสดไดท้นัที รวมทัง้มีการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบสายส่งใหแ้ก่การไฟฟ้า

เวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) ตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลถึง

รายไดท้ี่มั่นคงในระยะยาว  

บา้นปยูงัคงมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตในเวียดนามเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านองคก์รสู่
อนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืนภายใตก้ลยุทธ ์Greener & Smarter พรอ้มเสริมความแกร่งใหร้ะบบนิเวศ
ดา้นพลงังานของบา้นป ูรวมทัง้มองหาโอกาสการลงทนุทัง้ในประเทศที่ด  าเนินธุรกิจอยู่ทัง้ 10 ประเทศ และ
ขยายการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมุ่งเนน้โครงการที่สรา้งกระแสเงินสดได้



 

 

ทันที เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายก าลังการผลิตรวม  6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวียนไม่นอ้ยกว่า 20% อย่างไรก็ตาม บา้นปูมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งสมดุลระหว่างการสรา้ง
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่ งยืน  ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ตามหลัก ESG 
(Environmental, Social and Governance) ตลอดจนยึดมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพืน้ที่ที่บริษัทฯ 
เขา้ไปด าเนินธุรกิจ (Good Corporate Citizenship) เพื่อสรา้งคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุก
ภาคสว่นต่อไป 
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