
 

1 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์        25 มกราคม 2565  
 

BPP เร่งขยายพอรต์พลังงานหมุนเวียน  
เดินหน้าลงทุนกิจการโซลารฟ์ารม์เพิม่อีก 2 แห่งในเวียดนาม 

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 
ด้วยสมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทัง้พลังงานเชือ้เพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขยายก าลังการผลิต
พลงังานหมนุเวียนอย่างต่อเนื่องตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ล่าสดุไดล้งนามในสญัญาซือ้ขาย (SPA) 
ผ่านบริษัท BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งใหม่ใน
ประเทศเวียดนาม ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) ก าลงัผลิต 15 เมกะวัตต ์
ในจงัหวดัเกียลาย (Gia Lai) และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์็อนไห่ (Nhon Hai) ก าลงัผลิต 35 เมกะวตัต ์
ในจังหวัดนินห์ถ่วน มูลค่าการลงทุนรวม 26.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 883 ล้านบาท โดยมี
สดัส่วนการลงทุนจาก BPP และบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนที่เท่ากนัคือรอ้ยละ 50 ซึ่งคิดเป็น
เงินลงทุนส่วนของ BPP 13.35 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 442 ลา้นบาท ส่งผลให ้BPP มีก าลงัผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน 25 เมกะวัตต ์เป็นการขยายพอรต์พลังงานหมุนเวียนผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นเวียดนามเป็นครัง้ที่สองต่อจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์าต๋ิญที่ลงนามสญัญา
ซือ้ขายไปเมื่อตน้เดือนธันวาคมที่ผ่านมา  
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“BPP ยังคงเดินหนา้ลงทุนเพื่อขยายพอรต์ธุรกิจพลงังานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์ Greener & 
Smarter โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาต๋ิญ                
ก าลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่  BPP ลงทุนในเวียดนาม                         
โดยเวียดนามนับเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตรท์ี่ BPP มุ่งขยายธุรกิจดา้นพลงังานหมุนเวียน เนื่องจากมี
ความตอ้งการใชพ้ลังงานไฟฟ้าที่สูงและมีนโยบายสนับสนุนดา้นพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนจากภาครฐั                  
อีกดว้ย  ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้  2 แห่งนี ้มีจุดเด่นหลายประการ เช่น ตัง้อยู่ในพืน้ที่ความเขม้
ของแสงอาทิตย์ในระดับดี เยี่ ยมและยาวนาน มีราคารับซื ้อไฟฟ้า  (FiT) ที่  9.35 เซนต์สหรัฐ ต่อ                            
กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นอัตราที่ดี รวมทั้งมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม                                       
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(Vietnam Electricity: EVN) ตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี ส่งผลถึงกระแสเงิน
สดที่บริษัทจะไดร้บัอย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งทัง้ 2 แห่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ด  าเนินการผลิตอยู่แลว้ จึงสามารถ
สรา้งกระแสเงินสดไดท้นัที” 
 
โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง มีก าลงัการผลิตรวมกนั 50 เมกะวตัต ์โดยเป็นก าลงัผลิตตามสดัส่วนการลงทนุของ BPP 
25 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์งู็อก ตัง้อยู่ในจงัหวดัเกียลาย บรเิวณพืน้ที่ราบสงูตอนกลาง
ของเวียดนาม มีก าลงัผลิต 15 เมกะวตัต ์สว่นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์็อนไห่ ตัง้อยู่ในจงัหวดันินหถ์่วน 
อยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคกลางตอนใตข้องเวียดนาม มีก าลงัผลิต 35 เมกะวตัต ์การลงทุนดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เก่ียวข้องในสัญญา และการรอได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง คาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาสที่ 2/2565 
 
นอกจากนี ้ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 4/2564 ที่ผ่านมา BPP ยงัไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ นจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เคเซนนุมะ (Kesennuma) ขนาด
ก าลังผลิต 20 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นิฮอนมัสซึ (Nihonmatsu) ขนาดก าลังผลิต 12                      
เมกะวัตต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยช์ิราคาวะ (Shirakawa) ขนาดก าลงัผลิต 10 เมกะวัตตเ์ป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ สง่ผลใหปั้จจบุนั BPP มีก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการลงทนุรวม 3,389 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม                
ก าลงัผลิต 30 เมกะวัตตท์ี่ก  าลงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งเพื่อเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะ COD 
ในไตรมาส 1/2565 อีกดว้ย 
 
การลงทุนต่อเนื่องในเวียดนามครั้งนี ้ เป็นตอกย า้การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่
ด  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เพื่อสรา้งรายไดอ้ย่างรวดเร็ว สะทอ้นความมุ่งมั่นในการขยายก าลงัผลิตไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง ในสดัสว่นที่สมดลุระหว่างพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมนุเวียน เพื่อบรรลเุปา้หมาย 
5,300 เมกะวัตต ์โดยมาจากพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568 และสอดคลอ้งตามหลกั 
ESG (สิ่งแวดลอ้ม, สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี) เพื่อสรา้งมลูค่าที่ยั่งยืนใหก้ับผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียใน
ทกุประเทศที่เราด าเนินธุรกิจ 
 
 



 

3 

 

 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ BPP ณ วันที ่25 มกราคม 2565 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการที่เปิดด าเนินการ 
เชิงพาณิชย ์รวมถึงโครงการที่
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็พรอ้มจ่ายไฟ 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 
จ านวน (แห่ง/โครงการ) 38 36 2 

ก าลงัผลิตตามสดัสว่น
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,389 3,298 
 

91 
 

 
 

# # # 
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร ์
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครอบคลุมประเทศไทย สปป.
ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน  (We ARE 
Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บา้นปู เพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพัฒนาศกัยภาพในการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์
Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายก าลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร: 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 
 
 
โอกิลว่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์  089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com  
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รูปประกอบ           

 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยช์งูอ็ก                                         
ขนาดก าลงัการผลิต 15 เมกะวตัต ์                                          
ในจงัหวดัเกียลาย ประเทศเวยีดนาม 

 

 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์็อนไห ่                                       
ขนาดก าลงัการผลิต 35 เมกะวตัต ์                                          
ในจงัหวดันินหถ์ว่น ประเทศเวยีดนาม 
 

 


