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บ้านปู เพาเวอรฯ์ เปิดโซลารฟ์ารม์แห่งใหม่ในญ่ีปุ่น ม่ันใจเดนิหน้า 
ขยายก าลังผลิตไฟฟ้าให้ถงึเป้า 5,300 เมกะวัตตภ์ายในปี 2568 

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากท้ังพลังงาน
เชือ้เพลิงท่ัวไป (Based-Load Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 
Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เผยวา่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ ก าลงัผลิต 18.9  
เมกะวตัตใ์นญ่ีปุ่ นไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ตามแผนท่ีวางไวแ้ละรบัรูร้ายไดท้นัที นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัปรบัเปา้หมายก าลงัผลิตไฟฟ้าเป็น 5,300 เมกะวตัตภ์ายในปี 2568 แบง่เป็นพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไป 
4,500 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ และพลงังานหมนุเวียนอีก 800 เมกะวตัต ์ 
 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัมิยางิ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดร้บั 
การสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินทอ้งถ่ินในการพฒันาโครงการฯ และมีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff 
(FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัต ์ จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าดงักลา่ว ท าใหปั้จจบุนับา้นป ู
เพาเวอรฯ์ มีก าลงัผลิตรวมเพิ่มขึน้เป็น 2,894 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ โดยมาจากโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการ 
เชิงพาณิชยแ์ลว้ 2,189 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ และอีก 705 เมกะวตัตอ์ยูใ่นระหวา่งการก่อสรา้งและพฒันา 
ทัง้นีโ้ครงการโรงไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2563 ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนานระยะท่ี 3 ในจีน ก าลงัผลิต 52 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า โครงการโรงไฟฟ้า 
ซานซีลูก่วง ระยะท่ี 1 และ 2  ในจีน ก าลงัผลิต 396 เมกะวตัต ์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในเวียดนาม 
ระยะท่ี 1 ก าลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์  และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ นอีก 4 แหง่  
รวม  57 เมกะวตัต ์
 
ส าหรบัเปา้หมายใหมท่ี่ 5,300 เมกะวตัตภ์ายในปี 2568 นัน้ สว่นแรกเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
เชือ้เพลิงทั่วไป (Base-Load Power Plant) รวม 4,500 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า ซึ่งมาจากโรงไฟฟา้และโครงการ



 

โรงไฟฟ้าท่ีบรษิัทฯ มีอยู ่ณ ปัจจบุนั ท่ีใชเ้ทคโนโลยีระบบ Ultra-Super Critical (USC) ท่ีมีประสิทธิภาพสงู
และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) บรษิัทฯ ก าลงัมองหาโอกาสใน
เวียดนาม และประเทศอ่ืน  ๆในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมไปถึงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตใิน
สหรฐัอเมรกิาอีกดว้ย ในขณะท่ีสว่นท่ีสองเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนรวม 800 เมกะวตัต์
จากการถือหุน้รอ้ยละ 50 ผา่น ‘บา้นป ูเน็กซ’์ (Banpu NEXT) บรษิัทใหมข่องกลุม่บา้นปฯู ท่ีจะเขา้มาบรหิาร
จดัการธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน ซึ่งปัจจบุนัมีก าลงัผลิตอยูแ่ลว้ 406.7 เมกะวตัต ์ 
การเขา้ถือหุน้ใน ‘บา้นป ู เน็กซ’์ นัน้ นอกจากจะเพิ่มการเตบิโตของก าลงัการผลิตแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่
บรษิัทฯ สามารถเตบิโตทางธุรกิจดว้ยพอรต์การลงทนุท่ีหลากหลายมากขึน้ เชน่ เทคโนโลยีดา้นพลงังาน 
และระบบพลงังานอจัฉรยิะ เป็นตน้ 
 
 “บา้นปู เพาเวอรฯ์ พรอ้มเดินหนา้ตามหลักความสมดุลดา้นพลงังานของโลกและสอดคลอ้งกับ  
ทิศทางการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดว้ยความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดอย่างแข็งแกรง่
ความสามารถในการบริหารพอรต์ลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในประเทศท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสงู 
ผนวกกบัการผนึกพลงัรว่มภายในและการปรบัโครงสรา้งใหมข่องกลุ่มบา้นปฯู ท าใหบ้า้นป ูเพาเวอรฯ์ มี
ขีดความสามารถเพิ่มขึน้ในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจงึมั่นใจวา่จะสามารถบรรลเุปา้หมาย 5,300 เมกะวตัต ์ในปี 2568 ไดส้  าเรจ็ เพ่ือสรา้ง
ผลตอบแทนท่ีมั่ นคงแก่ผู้มีส่วนได้เสียตามท่ี เรามุ่ งมั่ นมาโดยตลอด” นายสุ ธี  สุข เรือน  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) กลา่ว  
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รูปภาพประกอบข่าว 
 

 
 

นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
(ภาพโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ จงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น) 

 
 
 



 
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอรฯ์  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย 
ครอบคลมุประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีที่ผา่นมา บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 
มุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบั
การใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ย
เปา้หมายขยายก าลงัการผลติใหไ้ดม้ากกวา่ 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร: 
ดวงกมล สาลรีตัน ์  02-694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th 
จอมแกว้ วิเศษชลหาร 02-694-6869  jomkaew_v@banpu.co.th  
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