
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์                   11 พฤษภาคม 2565  
 

บ้านปู เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 แข็งแกร่ง   
ยกระดับ Antifragile พร้อมรับมือทุกความผันผวน 

• เรง่เดินหนา้เปลี่ยนผ่านธุรกิจ ขยายพอรต์พลงังานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลงังาน ยกระดบั 
Antifragile ในทกุกลุม่ธุรกิจ เพื่อเตรียมพรอ้มรบัมือทกุความผนัผวน รวมทัง้การสรา้งโอกาสทางธุรกิจ  
ใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลการด าเนินงานใน
ไตรมาส 1 ปี 2565 ที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดและผลก าไรไดอ้ย่างแข็งแกรง่ มีก าไรสทุธิ 311 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 10,264 ลา้นบาท)  โดยมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,256 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 41,509 ลา้น
บาท) เพิ่มขึน้ 520 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 19,247 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมีก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) รวม 596 ลา้น
เหรียญสหรฐั (ประมาณ 19,693 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 117 จากปีก่อนหนา้ อันเป็นผลจากความสามารถใน
การปรบัตวั เพื่อตอบรบัความผนัผวนจากปัจจยัภายนอกที่กระทบต่ออตุสาหกรรมพลงังานและเศรษฐกิจระดับมห
ภาค รวมทัง้กระแสเงินสดจากพอรต์ธุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนใน Sunseap Group ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่
สะอาดขึน้ พรอ้มเร่งเดินหนา้ขยายธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter ทัง้ในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและ
เทคโนโลยีพลงังาน รวมทัง้หาโอกาสสรา้ง New S-Curve ที่มีศกัยภาพและอตัราการเติบโตสงู   

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ช่วงไตรมาส 1 ปี 
2565 ที่ผ่านมา เราสามารถสรา้งรายไดท้ี่แข็งแกร่งจากภาวะการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลกและ
ความตอ้งการพลงังานที่เพิ่มสูง โดยมีกระแสเงินสดที่เติบโตจากทัง้จากธุรกิจที่มีอยู่และจากธุรกิจที่เขา้ไปลงทุน
เพิ่มใหม่ ๆ บ้านปูยังคงมุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์พลังงานโลกอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยกระจายความเสี่ยง  และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 
(Antifragile) จากปัจจุบันที่โลกก าลังเผชิญกับวิกฤตพลังงาน ภาวะความไม่สงบทางการเมืองในยุโรป อัตรา



 

ดอกเบีย้และราคาวัตถุดิบที่สูงขึน้อย่างมาก รวมทัง้สถานการณโ์ควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ แสดงใหเ้ห็นถึง
ความพรอ้มของกลุ่มบา้นปูในการรบัมือกบัทุกสถานการณไ์ดอ้ย่างทันท่วงที รวมทัง้บา้นปูยงัหาโอกาสสรา้งการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดงัที่เห็นจากความส าเรจ็ในการลงทนุที่เกิดขึน้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา” 

ส าหรบัการเดินหนา้ในการสรา้งการเติบโตของ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทางดา้นธุรกิจเหมือง ยังคงรกัษาก าลงัการผลิตและปริมาณส ารองที่ดีเพื่อรองรับ
แนวโนม้ความตอ้งการในตลาดและควา้โอกาสที่จะสามารถสรา้งมลูค่าใหธุ้รกิจ ส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ควา้
โอกาสจากสถานการณร์าคาก๊าซที่เพิ่มสงูขึน้ และมองหาโอกาสต่อยอดการลงทุนจากแหล่งก๊าซตน้น า้ไปยงัธุรกิจ
กลางน า้ โดยมุ่งเนน้การปฏิบติัการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป มุ่งเนน้เสริมสรา้งประสิทธิภาพและ
ควบคมุตน้ทุนการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ดว้ยความยืดหยุ่นจากราคาตน้ทุนพลงังานที่มีความผนัผวนควบคู่กับ
การขยายพอรต์โรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High 
Efficiency, Low Emissions: HELE) ส  าหรบัธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการขยายการลงทุนใน
ตลาดกลยทุธส์  าคญัที่มีศกัยภาพการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ยังคงเนน้การสรา้งอัตราการเติบโตใหพ้อรต์เทคโนโลยีพลงังานที่มีอยู่ รวมทัง้
ลงทุนและพัฒนาโซลูชั่นหรือบริการที่เก่ียวขอ้งกับพลงังานรูปแบบใหม่ และเสริมสรา้งแพลตฟอรม์ดิจิทัลในการ
สรา้งพลงัร่วมระหว่างธุรกิจที่มีอยู่กับธุรกิจใหม่ อาทิ ยานยนตไ์ฟฟ้า แบตเตอรี่ เมืองอจัฉริยะ โซลารล์อยน า้ และ
ระบบการบริหารจดัการพลงังาน และยงัเดินหนา้ขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่ ๆ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บนหลังคา ขนาด 5.9 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย และการเดินหน้าโครงการ Summer Lasalle เฟส 3 ใน
กรุงเทพมหานคร ขนาด 982 กิโลวตัต ์

“นอกจากการมุ่งสรา้งการเติบโตตามกลยุทธ ์Greener & Smarter เรายงัคงศกึษาโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ 
ที่มีศกัยภาพสงูและสามารถสรา้งการเติบโตในระยะยาว หรือ New S-Curve ทัง้นีเ้พื่อตอบโจทยเ์ทรนดแ์ห่งอนาคต
และสรา้งมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ของเราในระยะยาว” นางสมฤด ีกลา่วปิดทา้ย 

 



 

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

*หมายเหต:ุ ค านวณโดยอา้งองิอตัราแลกเปล่ียนที่ USD 1: THB 33.0529 

### 

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 วนัที่ 31 มีนาคม 2565  มี
สินทรพัยร์วมจ านวน 11,483 ลา้นเหรียญสหรฐัเพิ่มขึน้ 537 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
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ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
รชัชา เดี่ยววานิช   02-694-6613 ratcha_d@banpu.co.th 

 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 

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