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ข่าวประชาสมัพนัธ ์        16 พฤศจิกายน 2563 

 

บ้านปู เพาเวอรฯ์ เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ดีต่อเน่ือง 

ย า้การเติบโตอย่างย่ังยืนด้วย 3 ยุทธศาสตร ์

 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ ย่ังยืน           
ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปิดไตรมาส 3/2563 ดว้ยผลก าไรต่อเนื่อง                 
จากประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า เตรียมเข้าค านวณดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX 
สะท้อนปัจจัยพื ้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง พร้อมทั้งคาดว่าภายในปีนี ้จะมีโรงไฟฟ้า                 
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในจีน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์           
ในญ่ีปุ่ น 2 แห่ง คือ ยามางาตะ (Yamagata) และยาบกูิ (Yabuki) นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัมุ่งสรา้งการเติบโต
อย่างยั่งยืนด้วย 3 ยุทธศาสตร ์คือ ต่อยอดธุรกิจจากระบบนิเวศทางธุรกิจกลุ่มบ้านปู – หาโอกาสการเติบโต              
ในประเทศที่มีศกัยภาพและผลกัดนัการเติบโตของ “บา้นป ูเน็กซ”์  
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า               
“แมใ้นช่วงที่ผ่านมา สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเศรษฐกิจโลกจะมีความทา้ทายอย่างยิ่ง แต่บา้นปู เพาเวอรฯ์        
ยงัสามารถรกัษาการเติบโตของธุรกิจไวไ้ดอ้ย่างแข็งแกร่ง โรงไฟฟ้าทุกแห่งสามารถเดินหนา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      
โดยเราใหค้วามส าคญัต่อการปรบัปรุงพฒันาการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าและการน าเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE)  เข้ามาใช้ โดยเฉพาะในไตรมาส 3                 
ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ (Zhending) ในจีนไดร้บัเงินสนบัสนุนจากรฐับาลทอ้งถิ่นจากความสามารถในการควบคมุ
การปล่อยมลภาวะในระดับต ่า นอกจากนี ้ เรายังมุ่งบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ระหว่าง                    
การด าเนินการก่อสรา้ง ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในจีน และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น    
2 แห่ง ไดแ้ก่ ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) เพื่อใหส้ามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน
รวมไปถึงการบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง เตรียมพรอ้มส าหรบัลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อใหบ้รรลุ
การเติบโตไดต้ามเปา้หมาย”  
 
ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตตน์ั้น การก่อสรา้ง
คืบหนา้กว่ารอ้ยละ 89 ในขณะที่สายส่งก าลงัไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ คาดว่าจะสามารถเริ่ม
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปีนี ้ทัง้นี ้SLG เป็นโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู Ultra-Supercritical 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) โดยผลิตไฟฟ้าคุณภาพ
ผ่านสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง 1,000 กิโลโวลต ์(kV) ซึ่งจะมีคณุลกัษณะส่งไฟฟ้าในระยะไกลและในปริมาณมาก 
โดยมีอตัราความสญูเสียต ่า อีกทัง้ยงัสามารถผลิตไอน า้ส่งใหชุ้มชนเมืองฉางจือ้ (Changzhi) ซึ่งอยู่ใกลบ้ริเวณที่ตัง้
โรงไฟฟ้าฯ เหล่านีล้้วนตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาตลาดไฟฟ้าในจีนซึ่งมุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย               
มีเสถียรภาพสงู และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  
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ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทยมีค่าความพรอ้มจ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: 
EAF) ที่อตัรารอ้ยละ 100 ส่วนโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว มีค่า EAF ที่อตัรารอ้ยละ 72 ซึ่งกลบัมาเดินเครื่องเป็น
ปกติภายหลงัปรบัปรุงประสิทธิภาพของหน่วยผลิตที่ 3 ใหม้ีเสถียรภาพ และมุ่งรกัษามาตรฐานค่า EAF เฉล่ียส าหรบั
ปีนีท้ี่อตัรารอ้ยละ 80 ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม 3 แห่งในจีนเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าและไอน า้ต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม  
 
“ภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter ของกลุม่บา้นปฯู  บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มุ่งสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึง
หลักสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG)  เพื่อเพิ่ม
มลูค่าและรกัษาสมดลุระหว่างกระแสเงินสดและผลตอบแทนแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยล่าสดุ บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 
เตรียมเขา้ค านวณดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX นับตัง้แต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะส่งผลดี   
ต่อการเพิ่มน า้หนกัลงทนุของนกัลงทุนสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ เพราะสะทอ้นถึงการมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่ง
และเป็นหุน้ที่มีสภาพคล่องสงู ตอกย า้ว่าบา้นป ูเพาเวอรฯ์ ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ ยังคงเดินหน้าสู่การขยายก าลังผลิตใหไ้ดถ้ึง 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2568                      
ดว้ย 3 ยุทธศาสตร ์คือ 1. ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู เพื่อต่อยอดการพฒันาและด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศที่บา้นปฯู มีธุรกิจอยู่ เช่น สหรฐัอเมรกิา 2. มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศทีม่ีการเติบโต   ทาง
เศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งผสมผสานระหว่างการลงทุน   ใน
โครงการที่ด  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดทนัที กบัการลงทนุแบบ Green Field ที่ตน้ทนุต ่า
กว่าและสรา้งก าไรไดม้ากกว่า โดยใช้เทคโนโลยี HELE เพื่อสง่มอบพลงังานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ในราคา           ที่
เหมาะสม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และ 3. ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ ์เพื่อเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าใหแ้ข็งแกร่งและสอดรบักับกระแส
พลังงานแห่งโลกอนาคตไดด้ียิ่งขึน้ ซึ่ง 3 ยุทธศาสตรด์ังกล่าวจะท าใหบ้า้นปู เพาเวอรฯ์ สามารถต่อยอดโอกาส      
ทางธุรกิจไฟฟ้าต่อไปได ้เช่น ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกา  และธุรกิจพลงังานหมุนเวียนใน
เวียดนาม เป็นตน้” นายกิรณ กลา่วปิดทา้ย  
  
ในไตรมาส 3/2563 บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 916 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิรวม 845 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน โดยมีรายไดร้วมจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มทัง้ 3 แห่งในประเทศจีนจ านวน 972 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ จากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณการขายไฟฟ้า และไอน า้ สะทอ้นถึงการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจีนหลงัวิกฤตโควิด-19  บรษิัทฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจ านวน 637 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
และโรงไฟฟ้าเอชพีซี 
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ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอรฯ์ ณ วันที ่16 พฤศจิกายน 2563 

  
โรงไฟฟ้าและ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อยู่ระหว่างการพฒันา 

จ านวน (แห่ง/โครงการ) 32 22 10 

ก าลงัผลิตตามสดัส่วน     
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

2,853 2,328 525 

 
# # # 
 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอรฯ์  

บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ครอบคลุมประเทศไทย สปป.ลาว 
จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ย
เป้าหมายขยายก าลงัการผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 ส าหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน  พ.ศ. 2563 
มีสินทรพัยร์วมจ านวน 52,907 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4,099 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  0-2694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th  
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์ 0-2695-6877 apinya_s@banpu.co.th 
 
โอกิลว่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์         089-676-6234       eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                        
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