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ข่าวประชาสัมพันธ์        28 กุมภาพันธ์ 2563 

บ้านปู เพาเวอร์ฯ รายงานผลประกอบการปี 2562 
เดนิหน้าเตม็สูบขยายโรงไฟฟ้าและพอร์ตพลังงานสะอาดใน 

จีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม  

 ปี 62 ดันเมกะวัตต์เพิ่มจากโรงไฟฟ้า 7 แห่ง ก าลังผลิตรวมเพิ่มเป็น 2,901 เมกะวัตต์
เทียบเท่า  

 ปี 63 เตรียม COD โรงไฟฟ้าในจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม รวมอีก 451 เมกะวัตต์เทียบเท่า 

 ลงทุนธุรกิจซือ้ขายไฟและโรงไฟฟ้าเสมือน พร้อมขยายพอร์ตพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีพลังงานผ่าน Banpu NEXT 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากทัง้
พลังงานเชือ้เพลิงทั่ วไป (Base-Load Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 
Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการปี 2562 มีก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี  
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ท่ี 4,802 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19 และมีก าไรจาก
การด าเนินงานรวม 3,191 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร 
ท่ีลดลงของโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าทัง้สองแห่งยงัคงเดินเคร่ืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยรายงานดชันีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ท่ีร้อยละ 81 และ
ร้อยละ 90 ตามล าดบั ส าหรับปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการขยายก าลงัผลิตในจีนและญ่ีปุ่ น 
ทัง้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าตามแผนและการลงทนุ
เพิ่มในโรงไฟฟ้าท่ี COD แล้ว ซึ่งช่วยสร้างรายได้กลบัคืนสู่บริษัทฯ ได้ทนัที อีกทัง้เม่ือไม่นานมานี ้มีการจดัพิธี 
เปิดหน้าดินเพ่ือเร่ิมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ระยะท่ี 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ ท่ีเวียดนาม  
ถือเป็นการเดินหน้าสร้างการเติบโตในเวียดนาม  ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและชุมชน 
เ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ง ยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในการขยายการเติบโตให้ถึง 
เปา้หมาย 5,300 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ภายในปี 2568 
 

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า  
“ในปีท่ีผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ ไม่หยุดท่ีจะเดินหน้าสร้างการเติบโตด้วยการบริหารพอร์ตการลงทุน 
ในประเทศท่ีมีศกัยภาพ ดงัจะเห็นได้จากความส าเร็จในการ COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ 
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(Kurokawa)ในญ่ีปุ่ น และส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ระยะท่ี 3 ในจีน
ตามแผนท่ีวางไว้ พร้อมกบัการลงทนุใหมใ่นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ี COD แล้วและพร้อมรับรู้รายได้ทนัที 
รวม 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จีซิน (Jixin) ในจีน และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
อีก 4 แห่งในญ่ีปุ่ น ได้แก่ มูโรรัง 1 และ 2 (Muroran 1 & 2) ในจังหวัดฮอกไกโด และเท็นซัง (Tenzan)  
และทาเคโอะ 2 (Takeo 2) ในจงัหวดัซะกะ ท าให้ก าลงัผลิตจากโรงไฟฟ้าท่ี COD แล้วเพิ่มขึน้ 102 เมกะวตัต์ 
ไม่เพียงเท่านัน้ บริษัทฯ ยงัเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) และธุรกิจซือ้ขาย
ไฟฟ้า (Energy Trading) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในญ่ีปุ่ นแต่สามารถสร้างรายได้กลับมาทันทีเช่นกัน ตอกย า้ถึง 
การด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ์ Greener & Smarter โดยค านงึถึงการสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดท่ีมัน่คง
และสม ่าเสมอ 
 
ในปี 2562 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีรายได้รวม 5,687 ล้านบาท จากธุรกิจไฟฟ้าในจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทัง้ 7 แห่ง จ านวน 755 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 40 ล้านบาท เป็นผลมาจากปริมาณการขาย
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้และสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อการผลิต และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
จ านวน 4,790 ล้านบาท นอกจากนีย้ังรับรู้รายได้จากธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy Trading) จ านวน 142  
ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรภายใต้การลงทุนตามโครงสร้าง TK จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ น 
อีกจ านวน 39 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบง่ก าไร 3,673 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการลดลงของค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment:  AP) ตามโครงสร้าง
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าหงสาท่ีหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์หลงัเหตกุารณ์แผ่นดินไหว 
ใน สปป.ลาว เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าหงสาทัง้ 3 หน่วยผลิตสามารถกลบัมา
เดนิเคร่ืองได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพพร้อมสร้างผลก าไรได้อยา่งตอ่เน่ืองตามปกต ิ 
 

ณ ปัจจบุนั บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมด 33 แห่ง แบง่เป็นโรงไฟฟ้าท่ี COD แล้ว 
24 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการพฒันา 9 โครงการ ก าลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุรวม 2,901 เมกะวตัต์เทียบเท่า 
คดิเป็นก าลงัผลิตท่ี COD แล้ว 2,247 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ คาดวา่จะมีโรงไฟฟ้าท่ี COD 
เพิ่มอีก 4 แห่ง ก าลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 451 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า 
ซานซีลู่กวงในจีน โรงไฟฟ้าพลังงานลม ระยะท่ี 1 ในเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ 
(Yamagata) และยาบกิู (Yabuki) ในญ่ีปุ่ น 
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“ส าหรับการปรับเป้าหมายขยายก าลังผลิตเพิ่มเป็น 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 แบ่งเป็นพลังงาน
เชือ้เพลิงทั่วไป 4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์ ส่วนหลังจะมาจากการ 
เข้าถือหุ้ นร้อยละ 50 ในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ ากัด (Banpu NEXT) ท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีพลังงาน นั่นหมายความว่าพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ จะมีความหลากหลายขึน้ 
และสอดรับกบักระแสด้านพลงังานแห่งโลกอนาคตได้ดียิ่งขึน้ ในปีนี ้นอกจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผนแล้ว บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุน 
ทัง้ในประเทศท่ีด าเนินธุรกิจอยู่และประเทศท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงมุ่งผนึกพลงัร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ เพ่ือเสริม
ความแข็งแกร่งในการวางแผนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไปท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและ
เวียดนาม พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่กับ
การรักษาสมดลุระหวา่งผลตอบแทนและกระแสเงินสดอยา่งเหมาะสม เพ่ือเพิ่มมลูคา่ท่ียัง่ยืนแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย” 
นายสุธี กล่าวปิดท้าย 

# # # 

เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ  
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภมูิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ครอบคลมุ
ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันา
ศกัยภาพในการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการผลติไฟฟา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการใช้เทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าหมายขยายก าลงัการผลิตให้ได้มากกว่า 
5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์รวม
จ านวน 48,808 ล้านบาท ลดลง 2,758 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร: 
ดวงกมล สาลรัีตน์ 0-2694-6852  duangkamol_s@banpu.co.th 
กฤติยาณี ศรีหิรัญ 0-2694-6670   kittiyanee_s@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรัตน์         089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
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