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บ้านปู เผยผลประกอบการปี 2564 แข็งแกร่ง เติบโตก้าวกระโดด ก าไรสูงขึน้ 643%  
เร่งการเปลี่ยนผ่านสู ่“พลังงานทีด่ีขึน้เพือ่อนาคต” 

• รายไดจ้ากการขายรวม 4,124 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 131,861 ลา้นบาท) EBITDA 1,778 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 56,846 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 216 และมีก าไรสทุธิ 304 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 9,719 ลา้นบาท) พลิกก าไรจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 643  

• เพิ่มอตัราเรง่ในการเดินหนา้กลยทุธ ์Greener & Smarter สูเ่ปา้หมายสรา้ง “พลงังานที่ดีขึน้เพื่ออนาคต”
ใหร้วดเร็วยิ่งขึน้ ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรมล า้สมยัมาประยุกตใ์ชเ้พื่อขยายธุรกิจพลงังาน
ที่สะอาดขึน้และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน รองรบัเทรนดแ์ห่งโลกอนาคต  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลการด าเนินธุรกิจ
ในปี 2564 ที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดและผลก าไรได้อย่างแข็งแกร่ง มีรายไดจ้ากการขายรวม 4,124 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 131,861 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,841 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 58,870 ลา้น
บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 81 โดยมีก าไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 1,778 
ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 56,846 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 216 จากปีก่อนหน้า และมีก าไรสุทธิ 304 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 9,719  ลา้นบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 643  อนัเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของภาค
เศรษฐกิจ สง่ผลใหร้าคาพลงังานทั่วโลกที่ปรบัตวัสงูขึน้จากความตอ้งการใชพ้ลงังาน ทัง้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 
ตลอดจนแหลง่รายไดใ้หม่ ๆ จากการเรง่ขยายพอรต์พลงังานที่สะอาดขึน้ในประเทศยทุธศาสตรส์  าคญัต่าง ๆ อย่าง
กา้วกระโดด ในปีนี ้บริษัทฯ เตรียมเดินหนา้ธุรกิจ โดยเพิ่มอัตราเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) 
ภายใตก้ลยุทธ ์Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนดา้นพลงังาน เสริมสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจ
ใหแ้ข็งแกรง่เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง   

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการด าเนิน
ธุรกิจพลงังานโดยรวมในปี 2564 สะทอ้นใหเ้ห็นการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง
ความตอ้งการดา้นพลงังานโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บา้นปสูามารถสรา้งกระแสเงินสดไดอ้ย่างแข็งแกร่ง ทัง้



 

จากราคาพลงังานที่ปรบัตัวสูงขึน้ การปรบักลยุทธ์เพื่อใหด้ าเนินธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
และยงัเป็นปีที่เราประสบความส าเร็จอย่างกา้วกระโดดในการเดินหนา้ขยายพอรต์พลงังานที่สะอาดขึน้ ดว้ยการ
เขา้ลงทุนในสินทรพัยด์า้นพลงังาน ในประเทศยุทธศาสตรส์  าคญัของเราอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นใน
ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม ขณะเดียวกัน ดว้ยความเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้และนักลงทุนทัง้ใน
และต่างประเทศ บริษัทฯ ก็ประสบความส าเร็จอย่างลน้หลามจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนและหุน้กู้ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากยิ่งขึ ้น พร้อมเสริมอัตราเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่าน  (Banpu 
Transformation) ที่รวดเร็วขึน้ได้ นอกจากนี ้ยังมีความเข้มข้นในด้านการพัฒนาความยั่งยืน  ด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) 
อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานดา้น ESG ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด” 
ส าหรบัปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดร้บัการยอมรบัและรางวลัดา้นความยั่งยืนจากสถาบนัระดับประเทศและระดับโลก
มากมาย 

ส าหรบัทิศทางนบัจากปี 2565 นี ้บา้นปยูงัคงเดินหนา้สรา้งการเติบโตตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ใน 3 กลุม่
ธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเร่ง
กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พอรต์พลงังานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลงังานที่สอดคลอ้งกบัเทรนดพ์ลงังานใน
อนาคตไดร้วดเรว็และยั่งยืนมากยิ่งขึน้ โดยวางแนวทางการด าเนินการในกลุม่ธุรกิจหลกัทัง้ 3 กลุม่ ดงันี ้ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทางดา้นธุรกิจเหมือง จะมุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
การตน้ทุนเพื่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มสงูสดุ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจแร่แห่งอนาคต (Strategic  
Minerals) เพื่อต่อยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน ส าหรบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ใหค้วามส าคัญ
ในการสรา้งความยืดหยุ่นในการใชง้บลงทุนเพื่อสรา้งกระแสเงินสดสูงสุด เมื่อสถานการณ์ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึน้ 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจกลางน า้และธุรกิจผลิตพลงังานที่สามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจตน้น า้
ที่มีอยู่ ทัง้นีก้ระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากกลุ่มธรุกิจแหล่งพลงังานจะถูกน าไปต่อยอดสรา้งการเติบโตของธุรกิจ
พลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและชาญฉลาดขึน้ 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน มุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low 



 

Emissions: HELE) ส  าหรับในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจากโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด าเนินการแลว้ รวมทั้งใหค้วามส าคัญกับโครงการโรงไฟฟ้าใหส้ามารถเปิดด าเนินการได้ตรงตามระยะเวลา
ก าหนด ในขณะเดียวกนัก็จะขยายการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่มีศกัยภาพการเติบโตสงู รวมไปถึงภมูิภาคกลยุทธ์
ที่บา้นปมูีธุรกิจอยู่ เช่น ในสหรฐัอเมรกิา และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งสรา้งการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scale Up) ใหพ้อรต์ฟอลิโอเทคโนโลยี
พลงังาน โดยขยายขอบเขตการให้บริการดา้นพลงังานที่มีอยู่ ไดแ้ก่ ยานยนตไ์ฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่ การจัด
การพลังงานและของเสีย (Energy and Waste Management) ควบคู่กับการเข้าลงทุนและพัฒนาบริการที่
เก่ียวขอ้งกบัพลงังานรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเนน้ที่การสรา้งศกัยภาพทางธุรกิจ และรวมทัง้สรา้งแพลตฟอรม์ดิจิทลัใน
การสรา้งพลงัรว่มระหว่างธุรกิจเดิมกบัธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทยค์วามเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีพลงังานในอนาคต   

“ทิศทางต่อจากนี ้บา้นปยูงัคงเดินหนา้ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองคก์ร (Banpu Transformation) ภายใตก้ลยุทธ ์
Greener & Smarter และการยึดมั่นในหลกั ESG เรามั่นใจว่า ดว้ยประสบการณแ์ละการเรียนรูจ้ากช่วงเวลาแห่ง
ความทา้ทายตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ท าใหบ้า้นปูสามารถเพิ่มอัตราเร่งกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ควบคู่ไปกบัการขยายพอรต์ฟอลิโอพลงังานที่สะอาด
ขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลงังานที่สะอาดและ
ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานขึน้มากกว่า 50% และเป้าหมายก าลงัการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568” 
นางสมฤด ีกลา่วปิดทา้ย   

ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.banpu.com และ https://www.facebook.com/Banpuofficialth 
 

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอา้งองิอตัราแลกเปล่ียนที่ USD 1: THB 31.9771 

### 

 

เกี่ยวกับบ้านป ู
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. 
2564 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 10,946 ลา้นเหรียญสหรฐัเพิ่มขึน้ 1,569 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
รชัชา เดี่ยววานิช   02-694-6613 ratcha_d@banpu.co.th 

 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 

 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 061-154-4616     eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
 

 

mailto:eakkapop.panthurat@ogilvy.com

