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ข่าวประชาสมัพนัธ ์               20 สิงหาคม 2564 

 
BPP เพ่ิมกาํลังผลิตตามกลยุทธแ์ละเติบโตจากระบบนิเวศกลุ่มบ้านปู 

ตอกยํา้การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด 
  

• พอรต์ธุรกิจโรงไฟฟ้า HELE และพลังงานหมุนเวียนเติบโตสะท้อนกลยุทธ ์Greener & Smarter  

• คร่ึงปีแรก 2564 มีกาํไรสุทธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน                         

โรงไฟฟ้าคงประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายไฟในระดับที่ดี สร้างผลตอบแทนสมํ่าเสมอ 

• กําลังผลิตปัจจุบันรวม 3,330 MWe พร้อมต่อยอดการเติบโตจาก Banpu Ecosystem เพื่อบรรลุเป้า 

5,300 MWe   

  

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกทีย่ั่งยืน ด้วยสมดุล

ของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เผยผลงานการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลงังานที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและชาญฉลาดยิ่งขึน้ ชูความสาํเร็จในการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

(Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ประเทศญ่ีปุ่ น ตามด้วยการลงทุน

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัฯ ที่สะทอ้นการสรา้งมลูค่าจากพลงัร่วมและระบบนิเวศทางธุรกิจภายใน

กลุ่มบา้นปู นอกจากนั้น ผลการดาํเนินงานครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตแข็งแกร่ง โดยมีกาํไรก่อนหักภาษี ดอกเบีย้          

ค่าเสื่อมและค่าใชจ้่ายตัดจ่าย (EBITDA) 2,399 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 2,160 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30 เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เตรียมพรอ้ม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนเพิ่มอีก 3 แห่งภายในปี 

2564  และมุ่งขยายกาํลงัผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 5,300 เมกะวตัตภ์ายในปี 2568 
 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “BPP 

ยงัคงสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครึ่งปีแรกของ 2564 รบัรูก้าํไรสทุธิ 2,160 ลา้นบาท พรอ้ม

ทัง้สามารถรกัษาเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า              

เอชพีซีใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทย ที่มีค่าความพรอ้มจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สงู

ที่อัตรารอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 87 ตามลาํดับ นอกจากนี ้ บริษัทฯ กาํลงัเดินหนา้ขยายกาํลงัผลิตอย่างต่อเนื่องไป

พรอ้มกบัสรา้งการเปลี่ยนผ่านสูก่ารผลิตพลงังานตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีที่สอดคลอ้ง

กับทิศทางการลงทนุในโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: 

HELE) ดงัจะเห็นไดจ้ากความสาํเรจ็ในการเขา้ลงทนุโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso) ในญ่ีปุ่ น ซึ่ง COD เม่ือเดือนเมษายน 

โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงูสดุในกลุม่โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไป และนบัเป็นโรงไฟฟ้า IGCC แห่งแรก
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ที่ไดร้บัการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชยท์ี่ใหญ่ที่สุด ต่อมาในเดือนมิถุนายน เรายังลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยเ์บอริล (Beryl) และมานิลดรา (Manildra) ในออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มกาํลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทุนอีก 17 

เมกะวัตต ์อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปศึกษาระบบการซือ้-ขายไฟฟ้าในตลาดประเทศออสเตรเลียต่อไป                

และล่าสุดคือการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I กาํลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 384 เมกะวัตต ์              

ในรฐัเท็กซัส สหรฐัอเมริกา ทัง้หมดนีต้อบโจทยก์ารขยายเมกะวัตตท์ี่มีคณุภาพในประเทศที่กลุ่มบา้นปูมีฐานธุรกิจ              

อยู่แลว้ ตามแผนกลยทุธก์ารต่อยอดมลูค่าทางธุรกิจจาก Ecosystem ภายในกลุม่บา้นป ูที่ BPP ตัง้ไว”้ 

 
 

ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “Temple I” เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใชเ้ทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines 

หรือ CCGT ให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึน้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสซึ่งมี                     

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูและเป็นโรงไฟฟ้าที่จดัอยู่ในลาํดบัการเรียกจ่ายไฟฟ้า (Merit Order)  ที่ดี เหมาะกับสภาพ

การแข่งขันในตลาด Electric Reliability Council of Texas หรือ ERCOT ที่ มีการซื ้อขายไฟฟ้าแบบเสรี ปัจจุบัน 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ พรอ้มสรา้งกระแสเงินสดได้

ทนัที โดยคาดว่าการลงทุนในครัง้นีจ้ะดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งในสญัญา และสามารถรบัรูร้ายได้

ภายในไตรมาส 4/2564 

ในครึ่งปีหลงัของปี 2564 โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ในจีน กาํลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทุน 396 เมกะวตัต ์ซึ่งอยู่

ในช่วงทดสอบการเดินเครื่องเพื่อเตรียมพรอ้มสาํหรบัการเดินเครื่องเชิงพาณิชย ์คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องไดใ้นช่วง

ไตรมาส 3/2564 ดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมยุยิน (El Wind Mui Dinh) ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 38 เมกะวตัต ์

ที่ BPP เขา้ลงทนุก่อนหนา้นีจ้ะรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3/2564 เช่นกนั สว่นโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งและ

คาดว่าจะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยภ์ายในปีนีมี้จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh 

Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์คาดว่าจะ COD ไดใ้นช่วงไตรมาส 3/2564 รวมไปถึงโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น 2 โครงการ ไดแ้ก่ เคเซนนุมะ (Kesennuma) กาํลงัผลิต 20 เมกะวตัต ์และชิราคา

วะ (Shirakawa) กาํลงัผลิต 10 เมกะวตัต ์คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 4/2564 

“ท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 BPP ยังคงดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ ์พรอ้มบริหารทัง้

ทีมงานและธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของเราทุกแห่งใหส้ามารถเดินหนา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสขยายการเติบโตของกาํลังผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนท่ีสมดุลระหว่างพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไปและ

พลังงานหมุนเวียนในประเทศท่ีมีศกัยภาพ โดยจะประเมินและพิจารณาอย่างรอบคอบท่ีสุด เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสามารถสรา้ง

ผลตอบแทนไดอ้ย่างเหมาะสมแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อไป พรอ้มกับการคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

(Environmental, Social and Governance: ESG) เพ่ือการเติบโตอย่างยั่ งยืนในทุกประเทศท่ีเราเข้าไปดําเนินธุรกิจ”               

นายกิรณ กล่าวปิดทา้ย 
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ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่20 สิงหาคม 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

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

3,330 3,224 106 

 

# # # 
 

 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

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

ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ยั่งยืน  (We ARE Power for the 

Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นป ูเพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการผลิตไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมาย

ขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 สาํหรบัสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีสินทรพัยร์วม

จาํนวน 55,095 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 5,532 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11 เม่ือเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 

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

อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 
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