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บ้านป ูเพาเวอร์ฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2562 
เดนิหน้าสร้างการเตบิโตที่ยั่งยืน  

 EBITDA เพิ่มขึน้ 75% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว  

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสามีประสิทธิภาพการจ่ายไฟ 100% และ 81% ตามล าดับ  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมซ็อกจัง (Soc Trang) ในเวียดนาม คืบหน้าตามเป้าหมาย 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากทัง้
พลังงานเชือ้เพลิงทั่ วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สรุปผลประกอบการไตรมาสท่ี 1/2562 โดยมีก าไรก่อนหกั
ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 1,616 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 75 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีแล้ว ปัจจัยหนึ่งมาจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งมี
ประสิทธิภาพการจา่ยไฟถึงร้อยละ 100 สร้างผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ เชน่เดียวกบัโรงไฟฟ้าหงสาท่ีแม้จะมี
การหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพประจ าปีของหน่วยผลิตท่ี 1  แตย่งัรักษาประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
อยู่ท่ีร้อยละ 81 ส่วนการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมซ็อกจงั (Soc Trang) ก าลงัผลิตรวม 80 เมกะวตัต์ 
ในประเทศเวียดนาม คืบหน้าตามแผนท่ีวางไว้ สะท้อนถึงประสบการณ์ ความสามารถ และความพร้อมด้าน
ตา่งๆ ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ได้เป็นอยา่งดี 

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไตรมาส
แรกของปี 2562 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ รายงานก าไรสทุธิรวม 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 784 ล้านบาท หรือร้อยละ 167 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ผลการด าเนินงานอนัแข็งแกร่งนีส้ะท้อนถึงสถานะการเงินท่ีมัน่คง ซึ่ง
จะส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการท่ีมีอยู่ลุล่วงเป็นไปตามแผนและสามารถแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ 
อย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศท่ีมีธุรกิจอยู่เดิมและประเทศท่ีมีศกัยภาพ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ซ็อกจงั ระยะท่ี 1 ก าลงัผลิต 30 เมกะวตัต์ บริษัทฯ ได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) แล้วเสร็จ 
รวมไปถึงการท าประชาพิจารณ์กับชุมชนโดยรอบทัง้ในส่วนพืน้ท่ีพัฒนาโครงการและพืน้ท่ีก่อสร้างสายส่ง  
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน จึงเช่ือมั่นว่าการพัฒนาโครงการในล าดบัต่อไปจะราบร่ืนและ
สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้ตามก าหนด เช่นเดียวกับ 



 

ส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ระยะท่ี 3 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึง่การก่อสร้างเดนิหน้าไปตามแผนและพร้อมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปีนี”้ 

ส าหรับไตรมาส 1/2562 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าในจีน รวม 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีแล้ว มาจากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 3 แห่ง จ านวน 1,605 ล้านบาท 
ซึง่เป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้ท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และไอน า้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 อีกส่วนหนึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 6 แห่ง จ านวน 159 ล้านบาท ท่ีเพิ่มขึน้
ร้อยละ 9 ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากความเข้มข้นของแสงแดดท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับสว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้า จ านวน 1,116 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 71 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีแล้ว จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  ซึ่งรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 387 ล้านบาท  
(รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจ านวน 29 ล้านบาทแล้ว และผลบวกจากภาษีเงินได้รอตดับญัชี
จ านวน 79 ล้านบาท) และโรงไฟฟ้าหงสาท่ีรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 734 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจาก
การแปลงคา่สกลุเงินจ านวน 138 ล้านบาทแล้ว) ซึง่ยงัคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยา่งมัน่คงตอ่เน่ือง 

ปัจจุบนั บ้านป ูเพาเวอร์ฯ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าแล้วทัง้สิน้ 17 แห่ง คิดเป็นก าลงัผลิต 2,145  
เมกะวตัต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไป 1,955 เมกะวตัต์เทียบเท่า และโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียน 190 เมกะวตัต์ การขยายก าลงัผลิตท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองนีแ้สดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยงัคง
เดนิหน้าสูเ่ปา้หมายก าลงัผลิตมากกว่า 4,300 เมกะวตัต์เทียบเทา่ พร้อมสดัสว่นพลงังานหมนุเวียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

“บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ยงัคงเดินหน้าสร้างการเติบโตท่ียัง่ยืนด้วยการบริหารการลงทุนท่ีมีความสมดลุตามหลัก
ความยั่งยืนด้านพลังงานและการด าเนินงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเน้นปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้จากพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
จ่ายไฟได้อย่างสม ่ าเสมอ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (High Efficiency, Low 
Emissions: HELE) นอกจากนี ้การจดัตัง้ส านกังานในจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ถือเป็นการตอกย า้ถึงความ
มุ่งมัน่ของเราท่ีจะด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองด้วยกระแสเงิน
สดท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย” นายสุธี กลา่วปิดท้าย 
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เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากทัง้พลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไป (Conventional 
Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ไทย  
สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศกัยภาพใน 
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการใช้เทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยั
และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึน้เป็นผู้น าธุรกิจไฟฟา้ในระดบัภมูิภาคอยา่งยัง่ยืน  ส าหรับสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 51,602 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
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