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ข่าวประชาสมัพนัธ ์        11 สิงหาคม 2564  

 

BPP เติมโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT “Temple I” ในสหรัฐฯ เข้าพอรต์ 

เติบโตต่อยอดจากพลังร่วมและระบบนิเวศภายในกลุ่มบ้านปู  

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 

ด้วยสมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทัง้พลังงานเชือ้เพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อ

ลงทนุในบรษัิท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ผ่านบรษัิทย่อย Temple Generation 

I, LLC หรือ “Temple I” ซึ่งเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 768 เมกะวัตต ์ท่ีตัง้อยู่ในรฐัเท็กซัส 

ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งนับเป็นประเทศท่ี 7 ท่ีบริษัทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ มูลค่าการลงทุนรวม 430 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 14,147 ล้านบาท จากการทาํสัญญาผ่านบริษัท BKV-BPP Power LLC ซึ่ง

บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 คิดเป็นเงินลงทนุ 215 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือ เทียบเท่า 7,074 ลา้นบาท 

ส่งผลใหบ้า้นป ูเพาเวอร ์มีกาํลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทุน 384 เมกะวตัต ์นบัเป็นผลสาํเร็จจากการดาํเนิน

ตามแผนกลยุทธข์ยายการเติบโตสู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 ดว้ยการต่อยอดระบบนิเวศ

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบา้นปู ซึ่งมีฐานธุรกิจผลิตพลงังานท่ีแข็งแกร่งอย่างแหล่งก๊าซธรรมชาติ  บารเ์นตต ์

(Barnett) ในรฐัเท็กซสั รวมถึงการลงทนุในสินทรพัยท์ี่มีคณุภาพสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์Greener & Smarter  

 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“การลงทุนของบา้นป ูเพาเวอร ์ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “Temple I” ครัง้นีถื้อเป็นการต่อยอดระบบนิเวศ

(Ecosystem) จากบรษัิทแมท่ี่ดาํเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่แลว้ในสหรฐัฯ และสอดคลอ้งกบัทิศทางการ

ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: 

HELE) อยู่ในสถานะท่ีมีการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เพื่อสรา้งกระแสเงินสดไดท้นัที จุดเด่นของโรงไฟฟ้า

แห่งนีแ้บ่งไดเ้ป็น 5 ขอ้หลกั คือ 1. เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใชเ้ทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines 

หรือ CCGT ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ผสมผสานกระบวนการทาํงานของ Gas Turbine (กงัหนัก๊าซ) 

กบั Steam Turbine (กงัหนัไอนํา้) เขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสงูขึน้ และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 2. ตัง้อยู่ในรฐัเท็กซสัซึ่งมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มสูงและ

เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว 3. เป็นโรงไฟฟ้าท่ีจัดอยู่ในลาํดับการเรียกจ่าย
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ไฟฟ้า (Merit Order)1 ท่ีดี เหมาะกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด Electric Reliability Council of Texas หรือ 

ERCOT ท่ีมีการซือ้ขายไฟฟ้าแบบเสรี 4. มีความพรอ้มดา้นการขนส่งและการจัดเก็บก๊าซ (Gas Storage) 

ซึ่งมีส่วนช่วยใหบ้ริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้า

ใหส้อดรบักบัรูปแบบความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในพืน้ที่ 5. มีสญัญาระยะยาว 30 ปี สาํหรบัการสาํรองนํา้สาํหรบั

กระบวนการผลิต ทาํใหเ้กิดเสถียรภาพและเอือ้ต่อกระบวนการผลิตในระยะยาว และมีระบบจดัการนํา้ทิง้ท่ี

ดี สามารถลดการปลอ่ยนํา้เสียจนเกือบเป็นศนูย ์(Near Zero Liquid Discharge Facility)” 

 
“การลงทุนในครัง้นีอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม (Customary Closing Conditions) คาดว่าจะ

ดาํเนินการแล้วเสร็จตามเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องในสัญญา และคาดว่า BPP จะรับรูร้ายได้ภายในไตรมาส 

4/2564 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายกาํลังผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วยสัดส่วนท่ีสมดุลระหว่างพลังงาน

เชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมนุเวียน โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ทคโนโลยี HELE ซึ่งเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ในตลาดท่ีมีความเติบโตของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและมีนโยบายสนบัสนุนจากรฐับาล

อย่างต่อเน่ือง” นายกิรณ กลา่วเพิ่มเติม 

 
จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “Temple I” ส่งผลใหใ้นปัจจุบนั บา้นปู เพาเวอรม์ีกาํลงัผลิตตาม

สดัส่วนการลงทุนรวม 3,300 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า โดยภายในปี 2564 ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์พิ่มอีก 3 แห่ง ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะท่ี 1 

ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ นอีก 2 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคเซนนุมะ (Kesennuma) กาํลังผลิต 20 เมกะวัตต์ และ

โครงการพลงังานแสงอาทิตยช์ิราคาวะ (Shirakawa) กาํลงัผลิต 10 เมกะวตัต ์ 

 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่11 สิงหาคม 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 34 30 4 
กาํลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,330 3,224 106 

 

 
1 Merit Order คือ ลาํดบัการสั่งการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าซึ่งเรียงตามตน้ทนุการผลิตทีต่ ํ่าสดุ ใหต้รงตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่มีในขณะนัน้ 
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# # # 
 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชัน้นาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครอบคลุมประเทศไทย สปป.

ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ยั่งยืน  (We ARE 

Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นปู เพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพัฒนาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์

Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 

ดวงกมล สาลีรตัน ์ 061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 

พนินาท สทุธากาศ 086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 

 

รูปประกอบ           

 

น า ย กิ ร ณ  ลิ ม ป พ ย อ ม  ป ร ะ ธ า น

เ จ้าหน้า ท่ีบริหาร  บริ ษัท  บ้านปู  

เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “Temple I” 

ในรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา กาํลงัผลิต

ตามสดัส่วนการลงทนุ 384 เมกะวตัต ์
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