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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 16 มีนาคม 2565 

ผลประกอบการบ้านปู เพาเวอรปี์ 2564 แข็งแกร่งต่อเนือง  

เน้นเติบโตด้วยเมกะวตัตค์ุณภาพ และขยายการลงทุนในประเทศศักยภาพ 

 
 ปี 2564 มีรายได้ 6,784 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 23 โรงไฟฟ้าทุกแห่งเดินเครืองได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนสมําเสมอ 

 มุ่งขยายกาํลังผลติจาก 3,242 เมกะวัตตใ์นปัจจุบัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตตภ์ายในปี 2568 

ด้วยกลยุทธ ์Greener & Smarter และการผสานความร่วมมือในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) 

 เดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศศักยภาพ ทังโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการซือขาย

ไฟฟ้าในตลาดเสร ีและเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนาม 

 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน 
ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทังพลังงานเชือเพลิงทัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํปี 2564 มีรายได ้6,784 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 23 เมือเทียบกับปีก่อน โดยมีกาํไรก่อนหักภาษี 
ดอกเบีย ค่าเสือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 3,487 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 3,127 ลา้นบาท  
ปีทีผ่านมา BPP สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งการเติบโตอย่างต่อเนือง และรกัษา
เสถียรภาพในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดยโรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ใน สปป.ลาว 
และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในไทย มีค่าความพรอ้มจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สงูถึง
รอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 91 ตามลาํดับ ขณะทีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and 
Power: CHP) ทัง 3 แห่งในจีน สามารถสร้างรายได้จากปริมาณการขายไอนาํทีเพิมขึน รองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและครวัเรือนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังรบัรูผ้ลกาํไรจาก
โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญีปุ่ น และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา  
พรอ้มเดินหนา้สรา้งการเติบโตอย่างยงัยืนดว้ยเมกะวตัตค์ณุภาพ (Quality Megawatt) สู่เป้าหมาย 5,300 
เมกะวตัตภ์ายในปี 2568  

 
ด้านความสาํเร็จในการสรา้งการเติบโตของเมกะวัตต์คุณภาพ (Quality Megawatt) นับตังแต่ปี 2564 
จนถึงปัจจุบัน BPP สามารถขยายกําลังผลิตและเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการ
โรงไฟฟ้าในพอรต์ธุรกิจตามสัดส่วนการลงทุนเพิมขึน 580 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ยกําลังผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลงิทวัไปทมีีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (High Efficiency, 
Low Emissions: HELE) ร ว ม  457 เ มก ะวั ต ต์  โดยม า จาก โรง ไฟ ฟ้ า ก๊ า ซธ รรม ชา ติ  Temple I  



 

2 

 

ในสหรฐัอเมริกา และโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญีปุ่ น และกําลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใน 3 ประเทศ เพิมขึนรวม 123 เมกะวัตต ์จากการซือกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 
2 แห่งในออสเตรเลีย การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง และธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป 
ในเวียดนาม และการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์3 แห่งในญีปุ่ น 
นอกจากนียังเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที 1 ในเวียดนาม  
ในไตรมาส 1/2565 อีกดว้ย ทงันี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกาํลงัผลิตรวม ,  เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า 

 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
“BPP เร่งเดินหน้าสรา้งการเติบโตอย่างต่อเนืองเพือใหบ้รรลุเป้าหมายกาํลงัผลิต 5,300 เมกะวัตตใ์นอีก  
4 ปีขา้งหนา้ โดยเนน้การขยายกาํลงัผลิตไฟฟ้าทมีีคุณภาพ (Quality Megawatt) ทีสรา้งผลตอบแทนทีดี 
และเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากขึนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter, มุ่งสร้างการเติบโตในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ ์โดยลงทุนในประเทศทีม ี
การเติบโตสูงอย่างต่อเนือง เช่น เวียดนาม โดยนอกจากการเขา้ไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานลมแลว้ ล่าสุดยังได้ลงทุนในธุรกิจโซลารรู์ฟท็อป โดยไดล้งนามในสญัญาจองซือหุน้ในอัตรา
ร้อยล ะ  49.04 ข อง  Solar Esco Joint Stock Company ซึ ง เ ป็น บริษั ทพ ลัง ง าน ห มุน เ วี ยน ชัน นํา 
ของเวียดนามทีใหบ้ริการแพลตฟอรม์โซลารรู์ฟท็อปแบบครบวงจร ตอกยาํการขยายเมกะวัตตผ์่านการ
ผสานความร่วมมือในกลุ่มบ้านปู, สร้างความยังยืนในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชือเพลิง
ทัวไป ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้เพือส่งมอบพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิงแวดลอ้มยิงขึน พรอ้มมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในโรงไฟฟ้า HELE ในประเทศทีมีศักยภาพ, รวมทงั
เดินหน้าการขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจากระบบนิเวศของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem)  
หาโอกาสการลงทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าพลังงาน โดยใหค้วามสาํคัญกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวียนและการซือขายไฟฟ้าในตลาดเสรี (Energy Trading) พรอ้มศึกษาการผสานห่วงโซอุ่ปทานในการ
นาํก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบารเ์นตต ์(Barnett) ของบา้นปมูาใชใ้นโรงไฟฟ้า Temple I เพือประโยชนใ์นการ
ควบคมุตน้ทุนและเพิมกาํไรจากการดาํเนินงาน       

 
ทังนี คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดวันที  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.65 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนีอกี
หุ้นละ 0.35 บาทในวันที 27 เมษายน 2565 และกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นเพือสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท ี11 เมษายน 2565 

BPP มุ่งมันดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยังยืนทีประกอบด้วย สิงแวดลอ้ม สังคม และการกาํกับดูแล
กิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพือส่งมอบพลังงานไฟฟ้าทีมีคุณภาพอย่าง
ยังยืน พิสูจน์ด้วยรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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และล่าสุดยังไดร้บัการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยืนจากสถาบัน S&P Global ดว้ยคะแนน
ประเมินในระดับสูงมาก (Very High) และได้ร ับการคัดเลือกอยู่ใน Sustainability Yearbook 2022  
พร้อมทังได้เข้าไปอยู่ใน SET100 และ SETHD สะท้อนความเชือมันในการสร้างผลตอบแทนทีดีใหก้ับ 
ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียในระยะยาว  

ศึกษาขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัธุรกิจของบา้นป ูเพาเวอรไ์ดท้ี www.banpupower.com 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันท ี16 มีนาคม 2565 
 

 
โรงไฟฟ้าและ 

โครงการโรงไฟฟา้ 

โรงไฟฟ้าทีเปิดดาํเนินการ 

เชิงพาณิชย ์ 

โครงการทอียู่ระหว่าง

การพฒันา 

จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 38 36 2 

กาํลงัผลิตตามสดัส่วน 

การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,242 3,124 91 

 

เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชันนาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุม

ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้าํในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

คุณภาพเพือโลกทียงัยืน  (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่านมา บา้นปู เพาเวอร์

มุ่งมนัทีจะพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เพอืการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยี

ขันสูงทีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลังผลิตให้ได้

มากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  สาํหรบัสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีสินทรพัยร์วม

จาํนวน 74,867 ลา้นบาท เพมิขึน 25,304 ลา้นบาท เมือเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อน ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ข้อมลูเพิมเติมสาํหรับสือมวลชน กรุณาติดต่อ: 
 

ฝ่ายสอืสารองคก์ร 

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

กฤติยาณี ศรีหิรญั 081 909 3003 kittiyanee_s@banpu.co.th 
 

เอบีเอ็ม คอนเนค 

ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย) 086 316 3555  chanadda.t@abm.co.th 

สาธิดา ศรีธัญญาธรณ ์(แอม๋)  085 166 2442 satida.s@abm.co.th 
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รูปประกอบ 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

Temple I ในสหรฐัอเมรกิา  

 โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso 

IGCC) ในญีปุ่ น 
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  โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  แห่งใน

เวียดนาม ประกอบดว้ย 

ฮาติญ (Ha Tinh) ชงู็อก 

(Chu Ngoc) และน็อนไห่ 

(Nhon Hai) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


