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ข่าวประชาสัมพนัธ์         13 พฤษภาคม 2563 

 
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ไตรมาสที่ 1/2563 มีก าไรเตบิโตขึน้จากโรงไฟฟ้าทุกแห่ง 

เดนิหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าตามแผน พร้อมมาตรการรับมือโควดิ-19  
 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาจ่ายไฟเตม็ประสิทธิภาพที่ 100% และ 91% ตามล าดับ 

 เตรียม COD เพิ่ม 424 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าในจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม 

 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Sunseap เป็น 48.6% ดันก าลังผลิตจากพอร์ตพลังงานสะอาด  
 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
จากทัง้พลังงานเชือ้เพลิงทั่ วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการไตรมาสท่ี 1/2563 มีก าไร 
ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 1,775 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคญัเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแล้ว เน่ืองมาจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและ
โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งมีคา่ความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ถึงร้อยละ 100 และร้อยละ 
91 ตามล าดับ โดยสามารถเดินเคร่ืองเพ่ือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ก าลงัผลิตรวม 424 เมกะวตัต์ คืบหน้าตาม
แผน ด้วยระบบการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  
ท่ีมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความสามารถในการพร้อมรับสถานการณ์ท่ีไม่ปกติและความยืดหยุ่น 
ในการบริหารงานแม้ในสภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี ้การเข้าถือหุ้ นใน 
Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ผา่นบ้านป ูเน็กซ์ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 48.6 ยงัชว่ยขยายพอร์ตธุรกิจ
พลงังานสะอาดในกลุม่ประเทศท่ีมีศกัยภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และไต้หวนั และตอกย า้ความมุ่งมัน่
ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในการขยายการเติบโตให้ถึงเป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า  โดยมี 
พลงังานหมนุเวียน 800 เมกะวตัต์ ภายในปี 2568 
 

นายกิรณ ลิมปพยอม ซึ่งได้เข้ารับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน) เม่ือเดือนเมษายน 2563 ที่ ผ่านมา กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ  

หน้า 1/4 



1 

 

ยังสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะของการเกิดโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการบริหาร
จัดการทัง้แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจและการบริหารการเงินเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  
โดยด าเนินมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามแนวทางท่ีรัฐบาลในแต่ละประเทศก าหนด  
มีการบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม มุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของทุกๆ  โรงไฟฟ้า  
และความสามารถในการรักษาสถานะทางการเงินไว้เป็นอย่างดี ท าให้ผลประกอบการทัง้ในส่วนของพอร์ต
พลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมุนเวียนยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในไตรมาสนี ้โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วมท่ีประเทศจีนรายงานผลก าไรท่ีดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากปริมาณความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าและไอน า้ในช่วงฤดูหนาว โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งได้ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ชมุชน รวมถึงลกูค้าอตุสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม่ท่ีผลิตสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ
เวชภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการรักษาโรคในช่วงท่ีเกิดการระบาดในประเทศ นอกจากนี ้การลงทุนใน 
บ้านป ูเน็กซ์ เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างชดัเจนแล้ว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตโดยเฉพาะด้านธุรกิจพลงังาน
สะอาดและเทคโนโลยีพลงังานอยา่งครบวงจร” 
 

ส าหรับไตรมาส 1/2563 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มีรายได้รวม 1,843 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับ             
ไตรมาสท่ีแล้ว ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าในจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
ทัง้ 3 แห่ง จ านวน 1,626 ล้านบาท โดยมีการจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้รวมทัง้น า้ร้อนเพิ่มขึน้ร้อยละ 9  
และร้อยละ 25 ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า อีกส่วนหนึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ทัง้ 7 แหง่ จ านวน 89 ล้านบาท ซึง่สะท้อนผลการด าเนินงานเพียง 2 เดือน ในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นการรายงานในรูปแบบส่วนแบ่งก าไรภายหลงัการปรับโครงสร้างการลงทุนเสร็จสิน้  
ต้นเดือนมีนาคม 2563 และรายได้จากธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า หรือ Energy Trading ในญ่ีปุ่ นจ านวน 128  
ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับส่วนแบง่ก าไรจากธุรกิจร่วมค้าจ านวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแล้ว ส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าหงสาท่ีรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน  
1,122 ล้านบาท (รวมผลก าไรจากการแปลงคา่เงินแล้วจ านวน 151 ล้านบาท) ส่วนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรายงาน
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 200 ล้านบาท (ยงัไม่รวมผลขาดทุนจากภาษีเงินได้รอตดับญัชี
จ านวน 243 ล้านบาท และผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงินจ านวน 26 ล้านบาท) ดงันัน้จึงรายงานส่วนแบง่
ขาดทุนจ านวน 70 ล้านบาท นอกจากนัน้ ธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การ
ด าเนินงานของบ้านปู เน็กซ์ รายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 32 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการด าเนินงาน 
เดือนมีนาคมเพียง 1 เดือน  
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ณ ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าท่ี 
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้ว 24 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการพฒันา               
9 โครงการ ก าลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทนุรวม 2,784 เมกะวตัต์เทียบเท่า คิดเป็นก าลงัผลิตท่ี COD แล้ว 
2,250 เมกะวัตต์เทียบเท่า (รวมส่วนแบ่งก าลังผลิตจากการปรับโครงสร้างการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์)  
บริษัทฯ เดินหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในจีน ก าลังผลิต 396  
เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ น ยามางาตะ (Yamagata) 20 เมกะวัตต์ และ 
ยาบกิู (Yabuki) 7 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ระยะท่ี 1 ในเวียดนาม 30 เมกะวตัต์ ตามแผน 
โดยคาดว่าจะทยอย COD ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของปีนี ้ทัง้นี ้หากสถานการณ์โควิด-19 ยงัคงด าเนิน
ต่อไป บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมและมาตรการในการรับมืออย่างฉับไวและจ ากัดผลกระทบ 
ให้เกิดน้อยท่ีสดุ เพ่ือให้โครงการโรงไฟฟ้าเดนิหน้าพฒันาได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

“เพ่ือไปถึงเป้าหมายก าลงัผลิต 5,300 เมกะวตัต์ ภายในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าทกุแหง่ เดนิหน้าพฒันาและก่อสร้างโครงการตา่งๆ ให้สามารถ COD ได้ตามแผน และมุง่หน้า
แสวงหาโอกาสในการลงทุนทัง้ในประเทศท่ีด าเนินธุรกิจอยู่และประเทศท่ีมีศักยภาพตามกลยุทธ์  
Greener & Smarter อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด และได้เตรียม
ความพร้อมในทกุๆ ด้านเพ่ือปรับตวัให้ทนักบักระแสของความปกติใหม ่(New Normal) ท่ีก าลงัเข้ามาสร้าง
การเปล่ียนแปลงแบบฉับพลนักับวิถีชีวิตและการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
สามารถเดินเคร่ืองผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างราบร่ืนและเต็มก าลงั อีกทัง้ยงัมุ่งขยายการเติบโตใน
พอร์ตพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังานเพ่ือเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและสอดรับกับกระแส
พลงังานแห่งโลกอนาคตได้ดียิ่งขึน้  ความช านาญในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า และการผนึกพลงัร่วมกบักลุม่
บ้านปฯู จะท าให้บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ก้าวสู่การเป็นผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือเพิ่มมูลค่าและรักษาสมดุลระหว่างกระแสเงินสดและผลตอบแทนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: 
ESG)” นายกิรณ กล่าวปิดท้าย 

# # # 
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เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ  

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
ครอบคลมุประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีที่ผ่านมา บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ตามกลยทุธ์ Greener & Smarter ด้วยเปา้หมายขยายก าลงัการผลิต
ให้ได้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 49,481 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 673 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

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                                                        

หน้า 4/4 

mailto:kittiyanee_s@banpu.co.th
mailto:eakkapop.panthurat@ogilvy.com

