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ข่าวประชาสมัพนัธ ์        2 ธันวาคม 2564  

 

BPP ลงทุนโซลารฟ์ารม์แห่งแรกในเวียดนาม 

ตอกยาํการเติบโตพอรต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน  

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน 

ด้วยสมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทังพลังงานเชือเพลิงทัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไดล้งนามในสญัญาซือขายผ่าน

บรษิัท BRE Singapore Pte. Ltd (BRES) เพือลงทนุในบรษัิท Ha Tinh Solar Power Joint Stock Company 

ซึงเป็นผูถื้อหุน้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮ์าติญ ขนาดกาํลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ในจังหวัดฮาติญ 

ประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุน 23.9 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 788 ลา้นบาท  โดยมีสดัส่วนการ

ลงทุนจาก BPP และบริษัท บา้นปู จาํกัด (มหาชน) หรือ BANPU ในสัดส่วนทีเท่ากันคือรอ้ยละ 50 ซึงคิด

เป็นเงินลงทุนส่วนของ BPP 11.95 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 394 ลา้นบาท ส่งผลให ้BPP มีกาํลงั

ผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 25 เมกะวัตต์ นับเป็นการขยายพอรต์พลังงานหมุนเวียนผ่านการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเวียดนามเป็นครงัแรก ทงันี การลงทุนดงักล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบตัิตาม

เงอืนไขทเีกียวขอ้งในสญัญา และรอการไดร้บัอนมุตัิจากหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง โดยคาดว่าจะเสร็จสิน

ภายในไตรมาสที 1/2565 

 
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“การลงทนุของ BPP  ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์าติญ ในเวียดนาม ถือเป็นการต่อยอดการเติบโตของ

พอรต์พลงังานหมนุเวียนของ BPP ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter โดยเป็นครงัแรกทเีราลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นเวียดนาม ซึงนอกจากจะเป็นประเทศยุทธศาสตรท์ีเราดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน

ลมอยู่แลว้ ยงัมีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีสงูและมีนโยบายสนบัสนนุดา้นพลงังานหมนุเวียนทีชัดเจน

จากภาครฐัอีกดว้ย ขณะเดียวกนั โรงไฟฟ้าแห่งนียงัเป็นไปตามทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ รวมทงัมีขอ้ดี

หลายประการ เช่น เป็นสินทรพัยท์ีเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ (Operating Asset) ตังแต่วันที 13 

มิถนุายน 2562 มีราคารบัซือไฟฟ้า (FIT) ที 9.35 เซนตส์หรฐั ต่อกิโลวัตตช์วัโมง ซงึถือเป็นอตัราทีดี รวมทงัมี

การจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบสายส่งใหแ้ก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) ตามสญัญาการซือ

ขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี” 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์าติญ ตังอยู่ในจังหวัดฮาติญ ประเทศเวียดนาม เป็นจังหวัดบริเวณชายฝัง

ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเวียดนาม เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ีมีขนาดใหญ่ในพืนทีนี มีกาํลงั

ผลิต 50 เมกะวตัต ์โดยเป็นกาํลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุของ BPP 25 เมกะวตัต ์การลงทุนดงักล่าวอยู่ใน

ระหว่างการปฏิบัติตามเงือนไขทีเกียวข้องในสัญญา และการรอได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที

เกียวขอ้ง คาดว่าจะเสร็จสินภายในไตรมาสที 1/2565 

 

นอกจากความสาํเร็จในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์าติญแลว้ เมือวันที 26 พฤศจิกายน ที

ผ่านมา BPP ยังไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์คเซนนุมะ (Kesennuma) ใน

ญีปุ่ น ขนาดกาํลังผลิต  เมกะวัตต ์เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ ส่งผลให้ปัจจุบัน BPP มีกาํลังผลิตตามไฟฟ้า

สัดส่วนการลงทุนรวม 3,357 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้งเพือเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยอี์ก 2 แห่ง ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์ิราคาวะ 

(Shirakawa) ในญีปุ่ น กาํลังผลิต 10 เมกะวัตต ์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) 

ระยะที 1 ในเวียดนาม กาํลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์ซงึคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 1/2565 

 

การลงทุนดังกล่าวตอกยาํการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ทีมุ่งลงทุนในสินทรพัยท์ีดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้

เพือสรา้งรายไดอ้ย่างรวดเร็ว สะทอ้นความมุ่งมันในการขยายกาํลังผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนือง ในสัดส่วนที

สมดลุระหว่างพลงังานเชือเพลิงทวัไปและพลงังานหมนุเวียน เพือบรรลุเป้าหมาย ,  เมกะวัตต ์โดยมา

จากพลงังานหมนุเวียน  เมกะวตัต ์ภายในปี  

 

ขอ้มูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ BPP ณ วันท ี2 ธันวาคม 2564 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการทีเปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการทีอยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 35 32 3 

กาํลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,357 3,261 
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เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

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

ลาว จีน ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียงัยืน  (We ARE 

Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า  ปีทีผ่านมา บา้นปู เพาเวอรม์ุ่งมันทีจะพัฒนาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่าง

ต่อเนือง เพือการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขนัสูงทีมีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์

Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 

 

ขอ้มลูเพิมเติมสาํหรับสอืมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสือสารองคก์ร: 

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

อภญิญา ศิรมลพวิฒัน ์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 

 

 

รูปประกอบ           

 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์าติญ                                        

ขนาดกาํลงัการผลิต 50 เมกะวตัต ์                                         

ในจงัหวดัฮาตญิ ประเทศเวียดนาม 

 


