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บ้านปู ปิดคร่ึงแรกปี 2565 แข็งแกร่ง ขยายลงทุนพลังงานทีส่ะอาดขึน้  
เดินหน้าสร้างพอรต์พลังงานครบวงจร พร้อมเติบโตในทุกความผันผวน 

  
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลด าเนินธุรกิจ
ครึ่งแรกของปี 2565 ยังคงสรา้งกระแสเงินสดและผลก าไรไดอ้ย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายไดจ้ากการขาย รวม 
3,029 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 102,496 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 97 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
ก าไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) รวม 1,543 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 
52,284 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 165 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก าไรสุทธิ 682 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 23,053 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 634 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลจากความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานที่ต่อเนื่องและอปุทานที่มีจ  ากดั  บรษิัทฯ มุ่งขยายพอรต์พลงังานที่สะอาดขึน้ โดยไดปิ้ดดีล
ขยายก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งบารเ์นตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจับมือพันธมิตรสร้าง
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไออน บุกตลาดรถอีวี เร่งเดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้กลยุทธ์  Greener & 
Smarter รวมทัง้สรา้ง New S-Curve ใหม่ ขยายการลงทนุในกองทนุเฮลธแ์ครใ์นสหรฐัอเมรกิา 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการ
ด าเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกปี 2565 นี ้นอกจากปัจจยัราคาพลงังานที่ปรบัตวัสงูขึน้แลว้
ยงัเป็นผลจากการเร่งขยายพอรต์ธุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลงังานแบบกา้วกระโดดตามกล
ยุทธ์ Greener & Smarter โดยช่วงที่ผ่านมาในปีนี ้มีการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจกลางน า้ที่
เก่ียวขอ้งในสหรฐัฯ ทัง้ยงัไดล้งทุนในโครงการดกัจบัและกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon Capture 
and Sequestration: CCS) ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต์ ในรัฐเท็กซัส ซึ่งนับเป็นอีกก้าวส าคัญสู่การ
ยกระดบัความยั่งยืนในกระบวนการผลิตภายใตห้ลกั ESG ที่เรายึดถือมาโดยตลอด รวมทัง้ยงัมีการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้พอรต์ฟอลิโอทางธุรกิจและสร้าง       



 

New S-Curve โดยเริ่มจากการลงทุนในกองทุนด้านเฮลธ์แคร ์นับเป็นการเปิดมิติใหม่สู่ธุรกิจที่ส่งเสริม
คณุภาพชีวิตใหผู้ค้น (Life-Betterment)” 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วงครึง่แรกปี 2565 ของ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ดา้นกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ธุรกิจเหมือง มีผลประกอบการแข็งแกร่งจากราคา
ถ่านหินในตลาดโลกที่ยงัคงอยู่ในระดับสงู ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็นผลจาก
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึน้เช่นกัน  ในขณะที่อุปทานตึงตัว นอกจากนี ้การเข้าซื ้อสัดส่วน
ผลประโยชนใ์นแหล่งก๊าซธรรมชาติ และครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน า้บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์
สง่ผลใหก้ าลงัผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบา้นป ูเพิ่มเป็น 900 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุเทียบเท่าต่อวนั   

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงท่ัวไป 
สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากตน้ทนุเชือ้เพลิง
ที่ปรบัตวัสงูขึน้ ส  าหรบัธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีการลงทุนขยายพอรต์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีแรก 
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์ูง็อก (Chu Ngoc) ก าลงัผลิต 15 เมกะวัตต ์และน็อนไห่ (Nhon Hai) 
ก าลงัผลิต 35 เมกะวัตต ์ในเวียดนาม ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) อยู่ระหว่าง
การเตรียมพรอ้มการเดินเครื่อง (Pre-commissioning) เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายไฟเชิงพาณิชยไ์ดเ้มื่อมีการ
เรียกกระแสไฟฟ้าจากผูร้บัซือ้ไฟ (EVN) 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) เรง่เดินหนา้สรา้งความเติบโต โดยเฉพาะการพฒันา
ผลิตภณัทแ์ละบริการ เพื่อเสริมสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบา้นป ู(Banpu Ecosystem) ใหแ้ข็งแกรง่ 
โครงการที่ส  าคัญในครึ่งปีแรก ไดแ้ก่ การร่วมเป็นพนัธมิตรกับดูราเพาเวอร ์ผูน้  าดา้นระบบแบตเตอรี่จัดเก็บ
พลงังานแบบลิเธียมไอออนระดบัโลก และเชิดชยัมอเตอรเ์ซลส ์ผูใ้หบ้ริการรถบสัรายใหญ่ที่สุดในไทย สรา้ง
โรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส าหรบั e-Bus ตัง้เป้าเพิ่มก าลงัการผลิต 1 กิกะวตัตช์ั่วโมงภายในปี 
2569 พรอ้มบุกตลาดรถอีวีในเอเชียแปซิฟิก รวมทัง้มีการขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ ไปยังประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านบรษิัทย่อยของบา้นป ูในการก่อสรา้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากหลงัคาโซลาร ์รวม 7.27 เมกะวตัต ์



 

“เรายังคงเดินหนา้เสริมสรา้งระบบนิเวศดา้นพลงังานอย่างครบวงจรจากทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคญัในการรกัษาความแข็งแกรง่ในระยะยาว สามารถสรา้งสมดลุของผลการด าเนินงาน และลดผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก ทั้งสภาวะตลาด เศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดของสถานการณ์การเมืองระหว่าง
ประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นางสมฤดี กลา่วปิดทา้ย  

### 

เกี่ยวกับบ้านป ู
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. 2565 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 12,241 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,295 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับ
สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
กมลวรรณ เจยีมอดุม 02-694-6994 kamolwan_c@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                                                          
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