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ขา่วประชาสมัพนัธ์        14 สิงหาคม 2562 

บ้านปู เพาเวอร์ฯ รายงานผลประกอบการคร่ึงปีแรก ปี 2562 
เผยโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ ย า้การเตบิโตในจีนอย่างต่อเน่ือง 

 โรงไฟฟ้าจากทัง้ 4 ประเทศคงประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายไฟในระดับที่ดี สร้างผลตอบแทน
อย่างสม ่าเสมอ 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนเพิ่มขึน้เป็น 7 แห่ง จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าจีซิน (Jixin) 
25 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  

 ก าลังผลิตรวม ณ ปัจจุบันจนถงึปี 2566 อยู่ท่ี 2,894 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 17 พร้อมเดนิหน้าขยายการเตบิโตต่อไปในตลาดที่มีศักยภาพ 

 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากทัง้
พลังงานเชื ้อเพลิงทั่ วไป (Thermal Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 
Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการคร่ึงปีแรก ปี 2562 ท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
มัน่คง มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) 3,133.71 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 2,394.50 ล้าน
บาท ด้านโรงไฟฟ้าหงสาและบีแอลซีพียงัคงประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองและจ่ายไฟอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง 
ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัผลิต 25 เมกะวตัต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง
นอกจากจะเพิ่มสัดส่วนพลงังานหมุนเวียนตามเป้าหมายแล้ว ยังสะท้อนถึงจุดเด่นของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในการ
บริหารพอร์ตการลงทนุในประเทศท่ีมีศกัยภาพให้สามารถสร้างสมดลุระหว่างผลตอบแทนและกระแสเงินสดได้อยา่ง
เหมาะสม  

 

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ “ในชว่งคร่ึง
ปีแรกนี ้บ้านป ูเพาเวอร์ฯ รักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟของทัง้โรงไฟฟ้าทกุแหง่ได้ดีตาม
ความคาดหมาย ขณะเดียวกนัก็แสวงหาการลงทนุเพิ่มเติมอยู่เสมอ ล่าสดุเราลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
จีซิน (Jixin) ก าลงัผลิต 25 เมกะวตัต์ มลูคา่ 189.15 ล้านหยวน หรือประมาณ 876 ล้านบาท ณ มณฑลเจียงซู ในจีน 
ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยจะรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3/2562 ทัง้นี ้บ้านป ูเพาเวอร์ฯ เป็นผู้ลงทนุธุรกิจ
ไฟฟ้าจากไทยรายเดียวท่ีสามารถพฒันาและเพิ่มก าลงัผลิตในจีนได้อย่างต่อเน่ือง จากการท่ีเรามุ่งบริหารงานและ
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พฒันาโครงการร่วมกบัพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งให้ส าเร็จเสมอมา และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัภาครัฐท้องถ่ินและชมุชนใน
พืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมทางธุรกิจ ในภาพรวม บริษัทฯ เดินหน้าขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
มัน่คง โดยจากวนันีถ้ึงปี 2566 เรามีก าลงัผลิตรวมถึง 2,894 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดยมีสดัสว่นพลงังานหมนุเวียนร้อย
ละ 17 จึงเช่ือว่าภายในปี 2568 เราจะสามารถก้าวไปถึง 4,300 เมกะวตัต์เทียบเท่า พร้อมสดัส่วนพลงังานหมนุเวียน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 อยา่งท่ีตัง้เปา้ไว้ได้”  

 
ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 2/2562 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มีรายได้รวม 1,283 ล้านบาท จากการขายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจีน ซึ่งลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมาแม้วา่ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้จะเพิ่มขึน้ก็ตาม เน่ืองจากการแปลงคา่สกลุเงิน ซึง่ได้รับผลกระทบจาก
การท่ีคา่เงินหยวนอ่อนลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินบาท โดยโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 3 แหง่ มีรายได้รวมท่ี 1,059 
ล้านบาท ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อีก 6 แห่ง มีรายได้รวมท่ี 224 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้า เน่ืองจากสภาวะอากาศท่ีเอือ้อ านวยและความเข้มข้นของแสงแดดท่ีสงูในชว่งฤดรู้อน  

 
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 1,369 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
โรงไฟฟ้าหงสามีอัตราความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor: EAF) ท่ีร้อยละ 86 รายงาน               
ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 1,026 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินแล้ว) ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ด าเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วย EAF ร้อยละ 100 รายงานส่วนแบง่ก าไรจ านวน 347  ล้านบาท (รวมผลขาดทุน
จากการแปลงคา่สกลุเงินและผลบวกจากภาษีเงินได้รอตดับญัชีแล้ว) ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีญ่ีปุ่ นทัง้  
5 แหง่ในปีนีก็้ได้รับผลดีจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวยและคา่ความเข้มข้นของแสงแดดท่ีมากขึน้ ท าให้สามารถผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ทัง้สิน้ 31 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 92 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ใน
ไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) จ านวน 1,518 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อนหน้า 

 
ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีก าลังผลิตท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้ว                       
รวม 2,170 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปีนี ้จะมีโครงการโรงไฟฟ้าท่ี COD เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ส่วนขยายโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมหลวนหนานระยะท่ี 3 ในจีน ก าลงัผลิต 52 เมกะวตัต์เทียบเท่า เพ่ือรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าและ ไอน า้ท่ีมากขึน้ในชว่งฤดหูนาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คโุรกะวะในญ่ีปุ่ น ก าลงัผลิต 19 
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เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างคืบหน้าถึงร้อยละ 71 และคาดว่าจะ COD ในช่วงปลายปีนี ้ส าหรับในเวียดนาม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลมระยะท่ี 1 ก าลงัผลิต 30 เมกะวตัต์ อยูใ่นขัน้ตอนคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างและตดิตัง้ สว่นระยะ
ท่ี 2 และ 3 ก าลงัผลิต 30 และ 20 เมกะวตัต์ ตามล าดบั อยูร่ะหวา่งเตรียมการศกึษาความเป็นไปได้ 

 
“ประสบการณ์กว่า 20 ปี ในฐานะเอกชนรายแรก  ๆท่ีเร่ิมลงทนุธุรกิจโรงไฟฟ้าในแถบเอเชีย ท าให้เราเช่ียวชาญและ
สามารถต่อยอดการเติบโตได้ในประเทศท่ีมีศกัยภาพอย่าง จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ซึ่งต่างมีปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการ
ลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสงู นโยบายสนบัสนุนพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมุนเวียนท่ี
คอ่นข้างชดัเจน และความสมัพนัธ์อนัดีจากกลุ่มผู้น าในภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้การผนึก
พลงัร่วมกบับริษัทแม่อย่างบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ด้วยการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ และนวตักรรม
ต่างๆ ระหว่างกันเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจพลงังานแบบครบวงจร ยงัเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจและสร้าง
โอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสมได้ ทัง้หมดนีถื้อเป็นจุดแข็งท่ีท าให้บ้านปู เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ ด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยไฟฟ้าแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกท่ีพร้อมเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง แข็งแกร่ง และยัง่ยืน” นายสุธี กลา่วปิดท้าย 

### 

 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากทัง้พลังงานเชือ้เพลิงทั่วไป 
(Thermal Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ได้แก่ ไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ 
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ
การใช้เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีมีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมท่ีจะก้าวขึน้เป็นผู้น าธุรกิจไฟฟ้า
ในระดบัภูมิภาคอย่างยัง่ยืน  ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์
รวมจ านวน 50,249 ล้านบาท 
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