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ข่าวประชาสมัพนัธ ์               8 กุมภาพนัธ ์2565 

 
BPP เผยกาํลังผลิตเติบโตเพมิ 545 MW จากโรงไฟฟ้า 10 แห่ง ในรอบ 1 ปี  

ชูรางวัลการันตีจากองคก์รชนันาํ สะทอ้นความมุ่งมันดาํเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยังยืน 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลติพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทยีงัยืน ด้วยสมดุล

ของพอรต์ธุรกิจจากทังพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เผยความคืบหนา้ของการเดินหนา้ลงทนุและเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชยโ์รงไฟฟ้าต่างๆ นบัตงัแต่ปี 2564 จนถึงปัจจบุนั โดยสามารถขยายกาํลงัผลิตทีมีคณุภาพ (Quality Megawatt)  

ในกลุม่ประเทศยทุธศาสตรใ์นระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุม่บา้นป ู(Banpu Ecosystem) รวม 545 เมกะวตัตต์าม

สดัส่วนการลงทนุ อีกทงัล่าสดุยงัไดร้บัการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยืนจากสถาบนั S&P Global ดว้ย

คะแนนประเมินในระดบัสงูมาก (Very High) และไดร้บัการคดัเลือกอยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 สะทอ้น

ความมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกั ESG 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บรษิทั บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจบุนั 

BPP ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในดชันี SET100 และดชันี SETHD ทแีสดงใหเ้หน็ว่าเป็นหลกัทรพัยท์ีจ่ายเงินปันผล

ยอ้นหลงั 3 ปีอยู่ในเกณฑดี์ ดว้ยการเป็นหลกัทรพัยท์ีมพีนืฐานดี มสีภาพคลอ่ง และสรา้งผลตอบแทนทีดีใหแ้กผู่ถื้อหุน้

และนกัลงทนุ โดยในระยะเวลา 1 ปีทผี่านมา BPP มุ่งสรา้งการเติบโตของธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้าภายใตก้ลยุทธ ์

Greener & Smarter โดยไดข้ยายกาํลงัผลิตจากการลงทนุในสินทรพัยใ์หม่ๆ ทีเดินเครอืงจา่ยไฟแลว้ พรอ้มสรา้งรายได้

ทนัท ีและการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยโ์ครงการโรงไฟฟ้าในพอรต์ธุรกจิตามแผน รวมทงัสิน 10 แห่ง คิดเป็น                          

เมกะวตัตท์ีมคีณุภาพ (Quality Megawatt) ทงัหมด 545 เมกะวตัต ์ในประเทศกลยทุธข์องกลุม่บา้นป ูไดแ้ก่ ญีปุ่ น 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมรกิา ขณะเดียวกัน บรษิัทฯ ยงัไดร้บัการประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นความ

ยงัยืนจากองคก์รชนันาํระดบัโลกอย่าง S&P Global ในระดบัสงูมาก (Very High) เทียบเทา่สมาชิก Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI) ซงึเป็นดชันีทีเป็นทยีอมรบัจากนกัลงทนุนานาชาติ และไดร้บัการคดัเลือกใหอ้ยู่ใน 

Sustainability Yearbook 2022 ทงัหมดนีเป็นสิงยืนยนัถึงความพรอ้มของบรษิัทฯ และความเชือมนัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายในการเดินหนา้สรา้งการเติบโตอย่างต่อเนืองและยงัยืน เพือบรรลเุปา้หมายทีตงัไว ้คือมกีาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมถึง 

5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568” 
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ในรอบปีทีผ่านมา กาํลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุท ีBPP เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์พิมเติมในโรงไฟฟ้า 10 แห่ง รวม 

545 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า HELE จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในจงัหวดั            

ฟุกุชิมะ ประเทศญีปุ่ น กาํลงัผลิต 73 เมกะวตัต ์ซงึใชเ้ทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินใหก้ลายเป็น

ก๊าซเพอืผลิตพลงังานไฟฟา้ (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

Temple I ในรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 384 เมกะวตัต ์เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีใชเ้ทคโนโลย ีCombined Cycle Gas 

Turbines หรือ CCGT ทอียู่ในตลาดทีมีการซือขายไฟฟ้าแบบเสรี และตงัอยู่ในพนืทีศนูยร์วมเศรษฐกิจและประชากรที

กาํลงัเติบโตอย่างรวดเรว็ ผนวกกับการเพิมโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในพอรต์โฟลิโออกี 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยเ์บอริล (Beryl) และมานิลดรา (Manildra) ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย กาํลงัผลิต

รวม 16.6 เมกะวตัต ์ซงึนบัเป็นการสรา้งรากฐานการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนในออสเตรเลีย ตามมาดว้ยการ

ทยอยเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์3 แห่งในญีปุ่ น ไดแ้ก ่เคเซนนุมะ (Kesennuma) 

นิฮอนมัสซึ (Nihonmatsu) และชริาคาวะ (Shirakawa) กาํลงัผลิตรวม 21 เมกะวตัต ์ทีลว้นมโีครงสรา้งราคารบัซอื

ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FiT) สามารถสรา้งผลตอบแทนทีดีกลบัสูบ่รษิัทฯ รวมไปถึงการลงทนุในโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยอ์ีก 3 แห่งในเวียดนาม ซึงเป็นประเทศทีมีปรมิาณความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงูและมี

นโยบายสนบัสนนุดา้นพลงังานหมุนเวียนทีชดัเจนจากภาครฐั ไดแ้ก่ ฮาติญ (Ha Tinh) กาํลงัผลิต 25 เมกะวตัต ์ตาม

ดว้ย ชูงอ็ก (Chu Ngoc) และน็อนไห่ (Nhon Hai) กาํลงัผลติรวม 25 เมกะวตัต ์

ดว้ยความมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ (Environmental, 

Social, and Governance: ESG) เพือส่งมอบพลงังานไฟฟ้าทีมีคณุภาพอย่างยงัยืน ในปี 2564 ทีผ่านมา BPP ยงั

ไดร้บัรางวลัและการประเมนิจากองคก์รชนันาํทงัในไทยและต่างประเทศ ดงันี 

 ไดร้บัรางวัลดา้นความยงัยืน Rising Star Sustainability Awards ในกลุม่รางวลั Sustainability Excellence 

ประจาํปี 2564 ในกลุม่มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 30,000-100,000 ลา้น

บาท จากงาน SET Award 2021 จัดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

 ไดร้บัการคดัเลือกเป็นบรษัิทจดทะเบียนทีมีรายชืออยู่ใน “หุน้ยงัยืน” หรือ Thailand Sustainable Investment 

(THSI) ต่อเนอืงเป็นปีที 4 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 168 บรษิัทจดทะเบียนทีไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดีเลิศ (Excellence 

CG Scoring) จากผลสาํรวจการกาํกับดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนประจาํปี 2564 โดยสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย  
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 ไดร้บัอนัดบัเครดิตองคก์รทรีะดบั “A+” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที” จากทริสเรทติง ซงึ

เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตชนันาํในประเทศไทย 

“ทงันี BPP จะยงัคงพจิารณาโอกาสการลงทนุและต่อยอดมลูค่าทางธุรกิจจากระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุม่บา้นปู

ใน 7 ประเทศทีบรษิัทมีฐานการผลิตไฟฟ้าอยู่แลว้ คาดว่าจะเห็นความชดัเจนของการเติบโตสู่เปา้หมาย 5,300          

เมกะวตัต ์บรษัิทฯ จะรายงานความคืบหนา้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนืองต่อไป” นายกิรณ กลา่วปิดทา้ย 

 

ข้อมลูโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของ BPP ณ วันท ี25 มกราคม 2565 

 

 โรงไฟฟ้าและ 
โครงการโรงไฟฟ้า 

โครงการทีเปิดดาํเนินการ 
เชิงพาณิชยแ์ลว้ 

โครงการทีอยู่ระหว่าง
การพฒันา 

 

จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 38 36 2 

กาํลงัผลิตตามสดัส่วน
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,389 3,298 91 

 

# # # 

 

เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชนันาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลมุประเทศไทย สปป.ลาว 

จีน ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียงัยืน  (We ARE Power for 

the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่านมา บา้นปู เพาเวอรม์ุ่งมนัทีจะพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เพือการ

ผลิตไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีขันสูงทีมีความปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter 

ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 

 

ขอ้มูลเพิมเติมสาํหรบัสือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสือสารองคก์ร: 

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

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


