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บ้านปู เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 65 แข็งแกร่งต่อเน่ือง   

รุดสร้างการเติบโตกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลด าเนินธุรกิจ
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 ดว้ยกระแสเงินสดและผลก าไรที่เติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายไดจ้ากการขาย รวม 
2,397 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 87,274 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 106 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) รวม 1,350 ลา้นเหรียญสหรฐั (ประมาณ 
49,160 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 155 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก าไรสุทธิ 487 ลา้นเหรียญสหรฐั 
(ประมาณ 17,744 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 360 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานที่เพิ่มขึน้ภายใตอุ้ปทานที่มีจ ากัด ประกอบกบัรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้และ
เทคโนโลยีพลงังานที่ก าลงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง พรอ้มส่งมอบพลงังานที่ดีขึน้เพื่ออนาคต (Smarter Energy 
for the Future) 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการ
ด าเนินงานของเราในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ ทัง้จากความตอ้งการพลงังานที่ขยายตวั
แนวโนม้ราคาพลงังานที่ปรบัตวัสงูขึน้ ตลอดจนการขยายตวัของรายได้ที่เริ่มเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมทัง้จาก
การขยายการเติบโตในพอรต์ธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & 
Smarter และการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งด้านที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน รวมไปถึง
อุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากดา้นพลังงานและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler) ซึ่งล่าสุด 
บา้นป ูเน็กซ ์ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้เพื่อการลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ในบริษัท อลัโตเ้ทค โกลบอล 
จ ากดั  ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์ IoT ส าหรบัจดัการระบบการใชพ้ลงังานในอาคารและโรงแรม ต่อยอดโซลู
ชันเทคโนโลยีพลงังานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเนน้การพัฒนา
พลงังานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีส  าหรบัภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ยังคงเดินหนา้การด าเนินการภายใต้



 

หลกั ESG ที่เรายดึถือมาตลอดอย่างแข็งขนั โดยไดร้บัรางวลั Sustainability Awards of Honor จากเวที SET 
Awards 2022 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ติดต่อกนัเป็นปีที่ 5 ซึ่งมอบใหก้บัองคก์รตน้แบบดา้น
ความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึน้ไป และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment) หรือ THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นกนั” 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 มีรายละเอียดจ าแนกตาม 3 กลุม่ธุรกิจหลกัไดด้งัต่อไปนี ้

ดา้นกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ธุรกิจเหมือง สรา้งโอกาสและรายไดท้ี่เติบโตจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ียงัคงสงู ขณะที่รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ขยายตวัอย่างต่อเนื่องจากความ
ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึน้ และราคายังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนัน้ ในไตรมาส 3 บริษัทฯ ยัง
สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการเขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนใ์นแหลง่ก๊าซธรรมชาติ XTO Barnett 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน สามารถ
รกัษาอตัราการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่โรงไฟฟ้า BLCP ในไทย โรงไฟฟ้า 
HPC ในลาว และโรงไฟฟ้า Temple I ในสหรฐัฯ ขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สามารถ
เพิ่มก าลงัการผลิตรวมจากพลงังานหมนุเวียนไดถ้ึง 1,003 เมกะวตัต ์ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ยงัคงเร่งเดินหนา้พฒันาผลิตภณัทแ์ละบริการ เพื่อ
เสริมสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ใหแ้ข็งแกร่ง โดยล่าสุดได้รบัความ
ไวว้างใจจากรฐับาลทอ้งถิ่นในมณฑลเจิง้ติง้ ประเทศจีน ในการด าเนินโครงการติดตัง้แผงโซลารเ์ซลลบ์น
หลงัคา ก าลงัผลิต 58 เมกะวตัต ์และมีแผนขยายเพิ่มเป็น 167 เมกะวตัตใ์นปี 2566 

รวมทัง้เขา้ถือหุน้ 25% ในบริษัท อัลโตเ้ทค โกลบอล จ ากัด ซึ่งเป็นผูพ้ัฒนาแพลตฟอรม์ IoT ส าหรบัระบบ
จดัการการใชพ้ลงังานอย่างเหมาะสมในอาคารและโรงแรม และเขา้ลงทุนจ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั ใน
กองทนุ Smart City Fund II ของ Eurazeo ซึ่งเป็นบรษิัทดา้นการลงทนุระดบัโลกที่มุ่งเนน้การพฒันาพลงังาน
รูปแบบใหม่ สมารท์โมบิลิตี ้และเทคโนโลยีส  าหรบัภาคอตุสาหกรรม 

“เรายงัคงเพิ่มอตัราเรง่ในการสรา้งการเติบโตภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter โดยอาศยัการผสานจุดแข็ง
จากระบบนิเวศดา้นพลงังานอย่างครบวงจรของเรา ควบคู่ไปกับการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรใน



 

ธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถพฒันาความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมศกัยภาพซึ่งกนัและกนั เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและ
เดินหนา้พฒันาสูค่วามยั่งยืนในระยะยาว” 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 
กันยายน พ.ศ. 2565 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 12,617 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,671 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) 
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