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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                      3 มีนาคม 2564 

 

บ้านปู เพาเวอรเ์ผยผลประกอบการปี 2563 ยํา้ความสาํเรจ็ด้วยกาํลังผลิตเพิม่ 427 เมกะวัตต ์ 

มุง่ขยายพอรต์อยา่งสมดลุเพือ่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
• กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากการจ่ายไฟต่อเ น่ืองของโรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนร่วม 

• แผนธุรกิจ 5 ปี เน้นเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า มุ่งลงทุนโครงการที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว  

และขยายพอรต์พลังงานสะอาดรองรับเทรนดแ์ห่งโลกอนาคต 

• กาํลังผลิตปัจจุบันรวม 2,856 MWe พร้อมขยายสู่เป้า 5,300 MWe ในปี 2568 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และสหรัฐอเมริกา ด้วยสถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง 

 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุล

ของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดาํเนินงานในปี 2563 ที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการดาํเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม 

(Combined Heat and Power: CHP) ในจีน และผลจากการดาํเนินมาตรการลดตน้ทนุในทุกสว่นของการดาํเนินงาน

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ พรอ้มขยายกาํลังผลิต 

จาก 2,856 เมกะวัตตเ์ทียบเท่าในปัจจุปัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตตเ์ทียบเท่าภายในปี 2568 ดว้ย 3 ยุทธศาสตร์

หลกัและแผนธุรกิจ 5 ปี 

 

ในปี 2563 บา้นป ูเพาเวอรป์ระสบความสาํเร็จในการขยายกาํลงัผลิตเพิ่มอีก 427 เมกะวตัต ์ซึ่งจะรบัรูร้ายไดเ้ต็มปีใน 

ปีนี ้จากทัง้การเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์2 แห่งในญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ ยามางาตะ 

(Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) การเขา้ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในเวียดนาม 

ที่เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ และการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ของโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน 

กําลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต ์โดยในปัจจุบัน SLG อยู่ในระหว่างการทดสอบความพรอ้มเพื่อ

เตรียมการจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์โดยหน่วยผลิตที่ 2 ไดเ้ริ่มจ่ายไอนํา้ใหชุ้มชนเมืองฉางจือ้ (Changzhi) ซึ่งอยู่ใกลบ้ริเวณ

ที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการ

โรงไฟฟ้าในปี 2564 ตามแผน ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์คนเซนนมุะ (Kesennuma) และชิราคาวะ 

(Shirakawa) ในญ่ีปุ่ น กาํลงัผลิตรวม 30 เมกะวตัต ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 

ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์ 
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เพื่อบรรลเุป้าหมายกาํลงัผลิต 5,300 เมกะวตัตใ์นอีก 5 ปีขา้งหนา้ บา้นป ูเพาเวอรจ์ะเดินหนา้ดว้ย 3 ยุทธศาสตรห์ลกั 

ไดแ้ก่ 1) ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู ใชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศทางธุรกิจของบา้นป ู(Banpu Ecosystem) ใน

การเขา้ถึงเทคโนโลยี ฐานลูกคา้และคู่คา้ และแบ่งปันความเชี่ยวชาญดา้นพลงังานอย่างไรร้อยต่อ เช่น การต่อยอด

ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy Trading) และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานในประเทศที่มีศักยภาพ 2) มุ่งแสวงหาโอกาส

การลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง 

โดยเนน้การลงทนุในโครงการที่ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ที่สามารถสรา้งกระแสเงินสดทนัที กบัการลงทนุในโครงการ

ที่ใกลจ้ะแลว้เสรจ็ (Brownfield) และ 3) ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน

ผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ และนาํนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนา

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบา้นป ูเพาเวอรต่์อไป  
 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) กลา่วว่า “5 ปีต่อจาก

นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารต้นทุนของโรงไฟฟ้า เพื่อใหส้ามารถ

เดินเครื่องจ่ายไฟไดต้ามเปา้หมาย พรอ้มเดินตามกลยทุธ ์Greener & Smarter เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

ที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จ (Brownfield) ที่มีการใช้เทคโนโลยี  

High Efficiency, Low Emissions (HELE) เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

โดยกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปในประเทศที่กลุ่มบา้นปูดาํเนินธุรกิจอยู่ เช่น 

สหรฐัอเมริกา โดยพิจารณาการลงทุนในรูปแบบกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) รวมไปถึงการหาพันธมิตรร่วมลงทุน  

ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีนี ้นอกจากนี ้ 

บา้นปู เพาเวอรย์ังมุ่งสร้างการเติบโตในพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานผ่านบ้านปู เน็กซ  ์ 

เตรียมเพิ่มกําลังผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 100 เมกะวัตต์ เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมายขยายกาํลงัผลิตจากพลงังานหมุนเวียนถึง 800 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568 โดยมีการตรวจสอบวิเคราะห์

สถานะของกิจการ (Due Diligence) อย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ซึ่งบา้นปู เพาเวอรด์าํเนิน

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนอยู่แลว้ รวมถึงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศที่มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงและเป็นแหล่ง

ดาํเนินธุรกิจพลงังานของกลุ่มบา้นป ูเช่น สหรฐัอเมริกาอีกดว้ย ทัง้หมดนี ้เพื่อใหบ้า้นป ูเพาเวอรส์ามารถสรา้งกระแส

เงินสดไดอ้ย่างแข็งแกรง่และต่อเนื่อง” 
 

“การที่หุ ้น BPP ได้เข้าคํานวนในดัชนี  MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX เม่ือปลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึง

ปัจจัยพืน้ฐานที่แข็งแกร่งและการเป็นหุน้ที่มีสภาพคล่องสูง นอกจากนี ้อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุน (Net Debt to 

Equity: Net D/E) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 0.07 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดบัตํ่า ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถใน

การเติบโตและความพรอ้มสาํหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต บา้นปู เพาเวอรจ์ะยกระดับและพัฒนา

ประสิทธิภาพในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยจุดยืนการเป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่
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ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World) พร้อมผลักดันการเติบโตโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  

และการกํากับดูแลกิจการที่ ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อตอบสนองความต้องการ

พลงังานไฟฟ้าในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพิ่มมลูค่าและสรา้งผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอย่างมั่นคง”  นายกิรณ กลา่วปิดทา้ย 
 

สาํหรบัปี 2563 บา้นป ูเพาเวอรมี์ผลกาํไรสทุธิ จาํนวน 3,702 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 จากปีก่อนหนา้ และมีกาํไร

ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 5,230 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 จาก 

ปีก่อนหนา้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ กาํหนดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 งวดวนัที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลทัง้ปีที่รอ้ยละ 54 ของกาํไรสทุธิ

จากการดาํเนินงาน สะทอ้นความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างยั่งยืน 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่3 มีนาคม 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 30 25 5 
กาํลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

2,856 2,750 106 

 

# # # 
 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชัน้นาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครอบคลมุประเทศไทย สปป.ลาว 

จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ยั่งยืน  (We ARE Power for the Sustainable World)  

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการผลิตไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมาย

ขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 สาํหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 มีสินทรพัย์

รวมจาํนวน 49,563 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 755 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 

ดวงกมล สาลีรตัน ์   0-2694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th  

กฤติยาณี ศรีหิรญั   0-2694-6670 kittiyanee_s@banpu.co.th  

 

โอกิลว่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

เอกภพ พนัธุรตัน ์   089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                               
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รูปประกอบ 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง 

(Shanxi Lu Guang: SLG) 

ในจีน กาํลงัผลิตตาม

สดัส่วนการลงทนุ 396  

เมกะวตัต ์

 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยย์ามางาตะ 

(Yamagata) (ซา้ย) และ

ยาบกูิ (Yabuki) (ขวา) ใน

ญ่ีปุ่ น กาํลงัผลิตรวม 25  

เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานลม

เอลวินหมยุยิน (El Wind 

Mui Dinh) ในเวียดนาม 

กาํลงัผลิต 38 เมกะวตัต ์
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