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ข่าวประชาสมัพนัธ ์           16 พฤศจิกายน 2564 

 
บ้านปู เพาเวอรเ์ผยไตรมาส 3/2564 กระแสเงนิสดแข็งแกร่ง 

ชูความสาํเร็จต่อยอดระบบนิเวศกลุ่มบ้านปู 

เดินหน้าขยายพอรต์ธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุลเพือการเติบโตทยีังยืน 

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน 

ด้วยสมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทังพลังงานเชือเพลิงทัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เผยผลงานเติบโตอย่างต่อเนือง 

จากพลงัรว่มและระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุม่บา้นปู (Banpu Ecosystem) ดว้ยการลงทนุในโรงไฟฟ้าก๊าซ

ธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัฯ ผนวกกบัเริมรบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ประเทศญีปุ่ น

ในไตรมาส 3 ทีผ่านมา ดา้นผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2564 มีกาํไรก่อนหกัภาษี ดอกเบีย ค่าเสือมและ

ค่าใชจ่้ายตัดจ่าย (EBITDA) 534 ลา้นบาท และมีกาํไรสทุธิ 597 ลา้นบาท รวมทงัมีกระแสเงินสดทีแข็งแกร่ง

พรอ้มแสวงหาโอกาสการลงทนุเพือมุ่งสูเ่ปา้หมาย 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 ซงึบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญั

ในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคาํนึงถึงสิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการทีดี หรือ ESG          

การนัตีไดจ้ากการไดร้บัคดัเลือกเป็นหุน้ยงัยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนอืงเป็นปีที 4 

และรางวลั Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า       

“BPP ยังคงเดินหนา้สรา้งความเติบโตอย่างต่อเนืองและยงัสามารถรกัษาเสถียรภาพในการผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่งแมเ้ผชิญกับความทา้ทายในการบริหารจัดการตน้ทุนเชือเพลิงทีปรับตัวเพิมขึน          

แต่บริษัทฯ ยงัคงสามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว มีการหยุด

ซ่อมบํารุงตามแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการเดินเครืองให้สามารถดําเนินงานได้ต่อเนืองและมันคง                    

สว่นโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทยสามารถรกัษาเสถียรภาพเดินเครืองจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนือง ซงึโรงไฟฟ้าทงั 2 

แห่งมี ค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ในอัตราร้อยละ 75 และร้อยละ 99 

ตามลาํดับ ด้านโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญีปุ่ น ซึงเป็นโรงไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่ม

โรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงทวัไป และไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD)  

ไปในช่วงครึงปีแรกทีผ่านมา และบริษัทฯ เริมรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวในไตรมาส 3                            

เป็นครงัแรก ซึงช่วยเสริมให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึนได้เป็นอย่างดี ดา้นโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในญีปุ่ นและในจีนคงประสิทธิภาพการจ่ายไฟได้เป็นอย่างดีแม้สภาพอากาศไม่เอืออํานวย            
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และล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัฯ ซึงบริษัทฯ                  

จะสามารถรบัรูร้ายไดท้ันทีในไตรมาส 4 นับเป็นผลสาํเร็จจากการดาํเนินงานต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบา้นปู ซึงมีฐานธุรกิจผลิตพลังงานอย่างแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ในรฐัเท็กซัส 

รวมถึงการลงทุนในครังนียังเป็นการสะท้อนถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีคุณภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

Greener & Smarter” 

 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ตงัอยู่ในรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกา เป็นโรงไฟฟ้าทีใชเ้ทคโนโลยี Combined 

Cycle Gas turbine หรือ CCGT มีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของ BPP 384 เมกะวัตต์ ซึงเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) เรียบรอ้ยแลว้และสามารถสรา้งกระแสเงินสด

ไดท้ันที โดยโรงไฟฟ้าแห่งนีสามารถผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเพือรองรบัความตอ้งการไฟฟ้าในพืนที

ตอนกลางของรัฐเท็กซัส ครอบคลุมกว่า 750,000 ครวัเรือน นับเป็นอีกก้าวสาํคัญในการดาํเนินตามแผน               

กลยุทธเ์พือกา้วสู่ตลาดซือขายไฟฟ้าทีมีความกา้วหนา้และเป็นตลาดซือขายไฟฟ้าทีเปิดเสรี สะทอ้นการสรา้ง

มลูค่าเพิมจากการผนวกกาํลงัภายในกลุ่มบา้นปูผ่านการแลกเปลียนองคค์วามรูแ้ละทรพัยากรทีมีเพือใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุต่อการลงทนุและเสริมสรา้งการเติบโต 

 

ดา้นโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน กาํลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต์ 

ได้เริมเดินเครืองเพือผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสายส่งหลักของจีนแลว้และกาํลังเตรียมพรอ้ม                 

รอการจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์ขณะเดียวกนั โครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งอีก 3 แห่ง มีความคืบหนา้

อย่างต่อเนือง ทงัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญีปุ่ น 2 โครงการ ไดแ้ก่ เคเซนนุมะ (Kesennuma) 

กาํลงัผลิต 20 เมกะวัตต ์และชิราคาวะ (Shirakawa) กาํลงัผลิต 10 เมกะวัตต ์คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 

4/2564 และไตรมาส 1/2565 ตามลาํดับ ดา้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที 1 

ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1/2565 

 

“BPP ยังคงเดินหนา้มองหาโอกาสการลงทุนทีเหมาะสมตามกลยุทธ ์Greener & Smarter เพือเปลียนผ่านสู่

การผลิตพลงังานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีทีทนัสมยัและชาญฉลาดยิงขึน โดยใหค้วามสาํคญั

ต่อการลงทุนในสินทรพัย์ทีสามารถสรา้งกระแสเงินสดไดท้ันที ในขณะเดียวกัน ยังมุ่งแสวงหาโอกาสขยาย           

การเติบโตของกําลังผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนทีสมดุลระหว่างพลังงานเชือเพลิงทัวไปและพลังงานหมุนเวียน               

ในประเทศทีมีศักยภาพ รวมไปถึงการสรา้งมูลค่าเพิมจากการผนึกกาํลงัหรือ Synergy ระหว่างกลุ่มบ้านป ู            

ไปพรอ้มกับการยึดมันในหลักความยังยืน หรือ ESG เพือการเติบโตอย่างยังยืนในทุกประเทศทีเราเข้าไป

ดาํเนินธุรกิจเพือสรา้งผลตอบแทนทีเหมาะสมแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างยงัยืนต่อไป” นายกิรณ กล่าวปิดท้าย 
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ขอ้มูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ BPP ณ วันท ี16 พฤศจิกายน 2564 

 โรงไฟฟา้และ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการทีเปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที
ก่อสรา้งแลว้เสร็จพรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการทอียู่ระหว่าง
การพฒันา 

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

3,330 3,225 106 

 

# # # 

 
เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

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

ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน  (We ARE Power for the 

Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่านมา บา้นป ูเพาเวอรม์ุ่งมนัทีจะพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เพือการผลิตไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขันสูงทมีีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมาย

ขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  

 

ขอ้มูลเพิมเติมสาํหรบัสือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสือสารองคก์ร: 

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

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

 

  


