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ข่าวประชาสมัพนัธ ์        13 สิงหาคม 2563 

 
บ้านปู เพาเวอรฯ์ เผยผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2563 เป็นทีน่่าพอใจท่ามกลางเศรษฐกิจทีท่้าทาย 

ย า้ความแข็งแกร่งประสิทธิภาพและกระแสเงนิสดของโรงไฟฟ้าทีม่ีอยู่ 
 

• โรงไฟฟ้าทุกประเทศเดินเคร่ืองจ่ายไฟเต็มศักยภาพ รองรับดีมานดท์ีเ่ติบโตขึน้ 
• ภายในไตรมาส 4/2563 โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในจีนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น

เตรียมจ่ายไฟ โรงไฟฟ้าพลังงานลมแหล่งที ่2 ในเวียดนามพร้อมปิดดีลรับรู้รายได้ 
• ก าลังผลิตรวม 2,810 MWe พร้อมขยายสู่เป้า 5,300 MWe ในปี 2568 ด้วยพอรต์การลงทุนที่

ตอบสนองหลักความย่ังยืนด้านพลังงาน 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ที่โดดเด่นด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power 
Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563                
ที่ยังคงสรา้งก าไรต่อเนื่องภายใตก้ารบริหารของนายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูม้ีประสบการณ์            
การบรหิารงานบรษิัทในกลุม่บา้นปฯู ในหลายประเทศ ก่อนเขา้รบัต าแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีก าไรก่อน
หกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ที่ 2,829 ลา้นบาท และมีก าไรจากการด าเนินงานรวม 
2,222 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าทุกแห่งที่สามารถรกัษาเสถียรภาพในการจ่ายไฟและ
ตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่องแมจ้ะมีความทา้ทายจากวิกฤติการณโ์ควิด-19 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้
ยงัเดินหนา้สู่การขยายก าลงัผลิตใหถ้ึงเป้าหมาย 5,300 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า โดยเนน้ก าลงัผลิตจากพลงังานหมนุเวียน 
800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจีนและเวียดนามให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date: COD) ไดต้ามแผน รวมถึงการลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดได้
ทนัทีอย่างโรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมยุยิน (El Wind Mui Dinh) ในจงัหวดันินหถ์่วน ซึ่งมีรายไดแ้ลว้ อีกทัง้ยงัเป็น
ท าเลที่เหมาะแก่การลงทุนดา้นพลงังานหมนุเวียนในเวียดนาม ขณะเดียวกัน บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มุ่งผสานพลงัร่วมกับ
ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติของบา้นปฯู เพื่อต่อยอดการพฒันาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในอนาคต และเดินหนา้สรา้งการ
เติบโตในพอรต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานผ่านบา้นปู เน็กซ ์ทัง้หมดนีเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการใช้
พลงังานในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ตามหลกัความยั่งยืนดา้นพลงังาน อนัจะน ามาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “ในครึง่แรก
ของปี 2563 แมส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 สรา้งความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจ แต่บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 
ยังสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) ที่มีประสิทธิภาพ ท าใหเ้ราสามารถรกัษากระแสเงินสดไดอ้ย่างแข็งแกร่ง
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เห็นไดจ้ากรายไดจ้ากปริมาณขายไฟฟ้าที่สูงขึน้จากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมในจีน และส่วนแบ่งก าไรที่มี
เสถียรภาพจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสา ขณะเดียวกัน เรายงัขยายพอรต์การลงทุนใหไ้ดก้ าลงัผลิตตาม
เป้าหมาย ซึ่งล่าสุดบา้นปู เพาเวอรฯ์ มีก าลงัผลิตเพิ่มขึน้อีกจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามที่ด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว และคาดว่าจะรับรู ้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้ หลังกระบวนการซื ้อขายเสร็จสิน้  เมื่อผนวกกับ
ยุทธศาสตรก์ารสรา้งกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในหลากหลายประเทศที่มีศกัยภาพ ประกอบกับ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในแผนใหเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามก าหนด  เชื่อว่าบา้นปู เพาเวอรฯ์ จะเติบโต
อย่างแข็งแกรง่และสามารถสรา้งผลตอบแทนแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไดอ้ย่างมั่นคง” 
 
ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 บา้นปู เพาเวอรฯ์ มีรายไดร้วมจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมทัง้                 
3 แห่งในจีนจ านวน 1,061 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้ในเขต
พืน้ที่ที่โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ และจากการปรบัตวัลงของราคาตน้ทุนถ่านหินในจีน ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถรกัษาก าไรขัน้ตน้ที่
รอ้ยละ 12 ได ้โดยราคาตน้ทนุถ่านหินเฉลี่ยในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 540 หยวนต่อตนั ลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัในปีก่อนหนา้ที่ราคาถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 605 หยวนต่อตนั  
 
บริษัทฯ รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจ านวน 806 ลา้นบาท โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดว้ย
อัตราความพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor: EAF) ที่รอ้ยละ100 โดยรายงานส่วนแบ่งก าไร
จ านวน 489 ลา้นบาท ซึ่งไดร้วมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินแลว้จ านวน 120 ลา้นบาท และผลบวกจากภาษี
เงินไดร้อตัดบัญชีจ านวน 44 ลา้นบาท ส่วนโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยผลิตที่ 3 มีการหยุดเดินเครื่องในช่วงระหว่างปลาย
เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม หลงัพบความผิดปกติของบางอุปกรณใ์นเครื่องจกัร จึงมีการปรบัแผนซ่อมบ ารุงใหญ่
เพื่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการเดนิเครื่องในระยะยาว ท าใหร้บัรูส้ว่นแบ่งก าไรทัง้สิน้ 407 ลา้นบาท ซึ่งไดร้วม
ผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินแลว้ ส่วนธุรกิจพลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลงังานภายใตก้ารลงทุนผ่าน 
บริษัท บา้นปู เน็กซ ์จ ากัด ไดร้ายงานส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 90 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในธุรกิจ
เหลา่นีน้ัน้ช่วยตอกย า้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ของกลุม่บรษิัทบา้นปฯู ที่มุ่งเนน้การสรา้ง
ผลกระทบเชิงบวกใหก้บัโลกทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้มและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
ภายในสิน้ปี 2563 บรษิัทฯ คาดว่าจะมีโรงไฟฟ้า COD เพิ่มอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงในจีน ก าลงัผลิตตาม
สัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ น 2 แห่ง รวมอีก 25 เมกะวัตต์                            
สว่นโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา ระยะที่ 1 ในเวียดนาม ก าลงัผลิต 30 เมกะวตัตจ์ะเลื่อนไป COD ในไตรมาส 1/2564 
เนื่องจากไดร้บัผลกระทบเรื่องการขนสง่อปุกรณก์่อสรา้งจากประเทศตน้ทางเนื่องดว้ยสถานการณโ์ควิด-19 ที่ผ่านมา 
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“บรษิัทฯ ยงัคงด าเนินมาตรการอย่างรดักมุเพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานในทกุประเทศ ทัง้นีน้อกจาก
การพฒันาและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนามให ้COD ไดต้ามแผนแลว้ บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัคงมองหา
โอกาสขยายการลงทนุเพื่อการเติบโตบนพืน้ฐานการบรหิารงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในประเทศที่ด าเนินธุรกิจ
อยู่และประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงมุ่งผนึกพลังร่วมกับกลุ่มบา้นปูฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกา และ
โครงการไฟฟ้าจากพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไปที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low 
Emissions: HELE) พรอ้มก้าวสู่การเป็นผู้น  าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่รักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและ
กระแสเงินสดอย่างเหมาะสม และมุ่งสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดูแล
กิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเพิ่มมลูค่าที่ยั่งยืนแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย” นายกิรณ กล่าว
ปิดทา้ย 
 
ทัง้นี ้นายกิรณ ลิมปพยอม เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบา้นป ูเพาเวอรฯ์ ตัง้แต่เดือนเมษายน 
2563 นายกิรณเข้าร่วมงานกับบ้านปูฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีส่วนส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนของ              
กลุม่บา้นปฯู จากนัน้ในปี 2556 นายกิรณไดร้บัต าแหน่ง Executive Director ที่ Banpu Australia Co Pty Ltd ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อดแูลการด าเนินธุรกิจถ่านหินใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้และลดตน้ทนุไดอ้ย่างมีนยัส  าคญั ก่อนที่ในช่วง
ปลายปี 2558 จะเข้าด ารงต าแหน่ง  President Director ที่  PT Indo Tambangraya Megah Tbk บริษัทลูกของ                 
บา้นปูฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยประสบความส าเร็จในการก ากับดูแลงานในทุกๆ ส่วนและช่วยท ารายไดใ้หก้ับ
บริษัทฯ ที่ระดบัมลูค่ากว่า 1,600 ลา้นเหรียญสหรฐัเฉลี่ยต่อปีทกุปี รวมทัง้ก าไรสทุธิกว่า 750 ลา้นเหรียญสหรฐั ตลอด
ช่วงเวลา 4 ปีที่ด  ารงต าแหน่งนี ้นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัไดน้างสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล มารบัต าแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร-การเงิน เพื่อเสรมิความแข็งแกร่งใหก้บัการบรหิารงานดา้นการเงินและกลยทุธข์อง
บริษัทฯ อีกดว้ย โดยนางสาวเบญจมาศมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพใหก้ับธุรกิจของ                   
บา้นปฯู ในประเทศจีน มองโกเลีย สิงคโปร ์และ สปป.ลาว ตัง้แต่ปี 2549 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอรฯ์ ณ วันที ่13 สิงหาคม 2563 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการพฒันา 
 

จ านวน (แห่ง/โครงการ) 30  24 6 
ก าลงัผลิตตามสดัส่วน
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

2,810 2,267 543 

 
# # # 
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เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอรฯ์  
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลมุ
ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นปู เพาเวอรฯ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายก าลังการผลิตให้ไดม้ากกว่า 
5,300 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568 ส าหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 มีสินทรพัยร์วม
จ านวน 52,141 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,333 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร: 
ดวงกมล สาลีรตัน ์   0-2694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th  
กฤติยาณี ศรีหิรญั   0-2694-6670 kittiyanee_s@banpu.co.th  
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์   089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                        

4 

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

