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ข่าวประชาสมัพนัธ ์               19 พฤษภาคม 2564 

 
บ้านปู เพาเวอรเ์ผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 64  

กาํไรมั่นคง พร้อมขยายพอรต์ธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุลเพือ่การเติบโตทีย่ั่งยืน 
 

• กาํไรสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 จากปีก่อน การลงทุนโรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในญ่ีปุ่ นสาํเร็จ

สะท้อนการดาํเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเน่ืองในยุค New Normal 

• กาํลังผลิตปัจจุบันรวม 2,929 MWe พร้อมขยายสู่เป้า 5,300 MWe ในปี 2568 มุ่งลงทุนในประเทศ

แถบเอเชีย-แปซิฟิกทีม่ีศักยภาพ ด้วยสถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง 

  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 

ด้วยสมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการในไตรมาส

แรกของปี 2564  ดว้ยกาํไรสทุธิ 1,034 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

แสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใน

ไทย ท่ีมีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงท่ีอัตราร้อยละ 83 และร้อยละ 85 

ตามลาํดบั แมใ้นไตรมาสนี ้โรงไฟฟ้าเอชพีซีจะหยุดซ่อมบาํรุงหน่วยผลิตท่ี 2 ตามแผนก็ตาม รวมถึงโรงไฟฟ้า

พลงังานความรอ้นรว่ม (Combined Heat and Power: CHP) ทัง้ 3 แห่งในจีน ท่ีสามารถจาํหน่ายไอนํา้ไดเ้พิ่ม

มากขึน้รอ้ยละ 9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ขณะเดียวกนัยงัสะทอ้นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจาก

ความสําเร็จของการลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) กําลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 73                       

เมกะวตัต ์ท่ีจงัหวดัฟุกุชิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งปัจจบุนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ส่งผลให้

ขณะนีบ้ริษัทฯ มีกาํลังผลิตรวม 2,929 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพรอ้มขยายสู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์

เทียบเท่าภายในปี 2568  

 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า       

“ผลการดาํเนินงานของ BPP ในภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นไปตามความคาดหมาย ตอกยํา้การเดิน

ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และทิศทางการลงทุนท่ีมุ่งขยายพอรต์พลงังานท่ีสมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ 

สามารถรกัษาเสถียรภาพในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง และดาํเนินมาตรการลดตน้ทุน

ในทกุสว่นของการดาํเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19

สาํหรับในจีน โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมท่ีเรามีอยู่ 3 แห่งก็รับผลบวกจากการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการไอนํา้ของลกูคา้ภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรือนเพิ่มมากขึน้ แมต้น้ทนุถ่านหิน
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จะปรบัระดบัสงูขึน้ แต่บริษัทฯ ก็มีมาตรการในการบริหารจัดการตน้ทุนผ่านระบบการจัดหาถ่านหินแบบรวม

ศนูยเ์พื่อความสามารถในการต่อรองราคา รวมถึงการบรหิารจดัการสินคา้ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ในดา้น

การขยายการเติบโตด้วยเมกะวัตต์ท่ีมีคุณภาพ การเพิ่มโรงไฟฟ้านาโกโซในญ่ีปุ่ นเข้ามาในพอร์ตก็              

ตอบโจทยก์ารลงทนุในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศท่ีมีศกัยภาพ ท่ีใชเ้ทคโนโลยี HELE ซึ่งมีประสิทธิภาพสงู

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างลงตัว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์ในไตรมาส 3/2564 

ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าไปถึงร้อยละ 57 ตามด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคเซนนุมะ 

(Kesennuma) และชิราคาวะ (Shirakawa) ในญ่ีปุ่ น กาํลงัผลิตรวม 30 เมกะวัตต ์ซึ่งก่อสรา้งแล้วเสร็จไป

ประมาณร้อยละ 60 และคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 4/2564  ขณะท่ีโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu 

Guang: SLG) ในจีน กาํลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทุน 396 เมกะวตัต ์อยู่ระหว่างการทดสอบความพรอ้มเพื่อ

เตรียมการจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์และมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra High Voltage ไปยงั

พืน้ท่ีท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูในจีนเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าจะเป็นมณฑลหเูป่ย มณฑลซานซี มณฑลเหอเป่ย 

มณฑลปักก่ิง มณฑลเทียนจิน และมณฑลซานตง” 

ในไตรมาส 1/2564 บา้นป ูเพาเวอร ์มีกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

จาํนวน 1,228 ลา้นบาท มีรายไดร้วมจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมทัง้ 3 แห่งในจีนจาํนวน 1,812 ลา้นบาท 

และรบัรูส้่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้จาํนวน 867 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้าเอชพีซี และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย

บรษัิทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุ (Net Debt to Equity: Net D/E) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ี 0.06 เท่า 

 

“อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทุนท่ี 0.06 เท่า อยู่ในระดบัตํ่า แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของ BPP ในการเติบโต

และความพรอ้มสาํหรบัการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต จากกาํลงัผลิตปัจจุบนัรวม 2,929  เมกะวัตต์

เทียบเท่า เราพร้อมเดินหน้าสู่เป้า 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ในปี 2568 ทั้งนี ้ ท่ามกลางสถานการณ์               

โควิด-19 บริษัทฯ และพนักงานในทุกประเทศสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถี New Normal ได ้พรอ้มท่ีจะ

ยกระดบัและพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าใน

บริบทท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ และสรา้งการเติบโตโดยคาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 

และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสรา้งผลตอบแทนแก่ผูม้ี

สว่นไดเ้สียอย่างยั่งยืน” นายกิรณ กลา่วปิดทา้ย 

 

 

 

 



 

3 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่19 พฤษภาคม 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 31 27 4 
กาํลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

2,929 2,823 106 

 

# # # 
 

 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

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

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

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการผลิตไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมาย

ขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 สาํหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีสินทรพัย์

รวมจาํนวน 54,074 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 4,511 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 

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

พนินาท สทุธากาศ   0-2694-6646 paninard_s@banpu.co.th 

 

 

 

mailto:duangkamol_s@banpu.co.th
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รูปประกอบ           

 

นายกิรณ ลิมปพยอม 

ป ร ะ ธ า น เ จ้า ห น้า ท่ี

บริหาร บริษัท บ้านปู 

เ พ า เ ว อ ร์  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

โรงไฟฟ้านาโกโซ 

(Nakoso IGCC) ใน

ญ่ีปุ่ น กาํลงัผลิตตาม

สดัสว่นการลงทนุ 73 

เมกะวตัต ์

 

โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง 

(Shanxi Lu Guang: 

SLG) ในจีน กาํลงั

ผลิตตามสดัสว่นการ

ลงทนุ 396 เมกะวตัต ์

 

 


