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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                      2 เมษายน 2564 

 

บ้านปู เพาเวอรล์งทนุโรงไฟฟ้า IGCC ในญี่ปุ่น  

ชูเทคโนโลยีลํา้สมัย ตอกยํา้การขยายพอรต์พลังงานทีส่มดุลและยั่งยนื 

 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุล

ของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เขา้ลงทนุในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ณ  

จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 543 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้

กลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) ทั้งนี ้ พิธีการลงนาม

สญัญาโอนหุน้และสญัญาร่วมทุนในบริษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd. ระหว่างบริษัท บา้นปู เพาเวอร ์

จาํกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ คอรป์อเรชั่น เพาเวอร ์จาํกัด ประเทศญ่ีปุ่ น ไดจ้ัดขึน้ทางออนไลนเ์ม่ือวันที่ 31 

มีนาคม 2564 มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ลา้นบาท โดยบา้นปู เพาเวอรไ์ดล้งทุนผ่านบริษัท Nakoso IGCC 

Management Co., Ltd (NIMCO) ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.5 ส่งผลใหบ้า้นป ูเพาเวอรมี์สดัสว่นการถือหุน้ที่รอ้ยละ 13.4 

ในโรงไฟฟ้า Nakoso IGCC และมีกาํลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุ 73 เมกะวตัต ์

 

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

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC นบัเป็นอีกกา้วหนึ่งสู่ความสาํเร็จของการขยายพอรต์พลงังานไฟฟ้าอย่างสมดลุ เราไดบ้รษัิท

ชั้นนาํระดับโลกอย่าง บริษัท มิตซูบิชิ คอรป์อเรชั่น เพาเวอร ์จาํกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาโรงไฟฟ้าที่มี

ประสิทธิภาพมาอย่างยาวนานเป็นผูร้ว่มทุน ที่สาํคญั การลงทุนครัง้นีน้บัว่ามีความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากมีสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงมีสญัญาจดัหาเชือ้เพลิงระยะยาวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และยงัไดน้าํจดุแข็งของแต่ละพนัธมิตรมา

ใชใ้นการบรหิารโครงการตามโครงสรา้งเพื่อกาํหนดบทบาทและหนา้ที่อย่างชดัเจน นอกจากนีย้งัสอดรบักบัยทุธศาสตร์

ของบา้นป ูเพาเวอรท์ี่มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการทีใ่กล้เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Brownfield) ที่

สามารถสร้างกระแสเงนิสดได้ทันท ีเนน้การใช้เทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High 

Efficiency, Low Emissions: HELE) ในตลาดที่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  

ตอกยํา้ความมุ่งมั่นในการขยายกําลังผลิตไฟฟ้าใหเ้ติบโตตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน พรอ้มสรา้งกระแสเงินสดที่

แข็งแกรง่อย่างต่อเนื่อง” 

 

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ถือเป็นโรงไฟฟ้า IGCC แห่งแรกที่ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial 

Scale) ที่ใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบัน ภายใต้การร่วมทุนของ 5 บริษัท (Joint Venture Partners) โดยมีบริษัท มิตซูบิชิ  

คอรป์อเรชั่น เพาเวอร ์จาํกัด ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นผูพ้ฒันาหลกั โดยใชเ้ทคโนโลยี IGCC ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูสดุในกลุม่

โรงไฟฟ้า HELE เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ 
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(Gasification) กับโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้าดว้ยกัน ทาํให้

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสงู สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พิ่มขึน้จากจาํนวนตนัของ

ถ่านหินที่ใชเ้ท่ากัน ตลอดจนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นโรงไฟฟ้าที่ผ่านการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนามานานว่า 30 ปี นอกจากนี ้โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศญ่ีปุ่ นตาม

สญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว และมีสญัญาการจดัหาเชือ้เพลิงระยะยาวเช่นกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะ

เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าดงักลา่วภายในเดือนเมษายน 2564 และจะรบัรูร้ายไดใ้นช่วงไตรมาส 2/2564  

 

“บา้นป ูเพาเวอร ์ยงัคงมองหาโอกาสการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมนุเวียนอย่างต่อเนื่อง 

โดยกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปในประเทศที่กลุ่มบา้นปูดาํเนินธุรกิจอยู่ เช่น 

สหรฐัอเมรกิา และในประเทศอ่ืนๆ ที่มีศกัยภาพ” นายกิรณ กลา่วปิดทา้ย 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่2 เมษายน 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 31 26 5 
กาํลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

2,929 2,750 179 

 

# # # 

 

 

เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชัน้นาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครอบคลมุ

ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าคณุภาพเพ่ือโลกท่ียั่งยืน  (We 

ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา บา้นป ูเพาเวอรม์ุ่งมั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพใน

การดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูท่ีมีความปลอดภยัและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลังผลิตให้ไดม้ากกว่า 5,300 เมกะวัตต ์

ภายในปี 2568 
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ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร: 

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

ปิยพร อรุณเกรียงไกร 0-2694-6784 piyaporn_a@banpu.co.th 

 

รูปประกอบ 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท บา้นป ู

เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ที่บา้นป ูเพาเวอร ์มี

กาํลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุ 

73 เมกะวตัต ์
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พิธีลงนามสญัญาโอนหุน้และ

สญัญารว่มทนุในบรษัิท Nakoso 

IGCC Management Co., Ltd. 

ระหว่างบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท  

มิตซูบิชิ คอรป์อเรชั่น เพาเวอร ์

จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัขึน้ทาง

ออนไลนเ์ม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 

2564 
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