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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                                                                                                                      17 พฤษภาคม 2565 

บ้านปู เพาเวอร ์เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2565 สดใส 

พร้อมรักษาประสทิธิภาพการเดินเครืองผลติในโรงไฟฟ้าทุกแห่ง 

 
 กาํไรสุทธิ 2,918 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 182 เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีส่วน

แบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้านาโกโซในญีปุ่ น และรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

Temple I ในสหรัฐอเมรกิา 

 สามารถดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าทีสอดรับกับตลาดไฟฟ้าในแต่ละพืนท ีพร้อมมีมาตรการ

รองรับผลกระทบทเีกิดขนึจากต้นทุนค่าเชอืเพลิงทผีันผวน 

 มุ่งขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานทเีป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงาน (Greener 

Energy & Energy Technology) สร้างการเติบโตอย่างยังยืนด้วยกําลังผลิตปัจจุบันรวม 

3,265 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า ในปี 2568 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน 
ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทังพลังงานเชือเพลิงทัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดําเนินงาน               
ไตรมาสแรกของปี 2565 ดว้ยกาํไรสทุธิ 2,918 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 182 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีกาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 3,641 
ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพในการดาํเนินงานทีแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดย
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทงั 3 แห่งในจีน สามารถจาํหน่าย
ไฟฟ้าและไอนาํไดเ้พิมมากขึนรอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 22 ตามลาํดับ เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ        
ปีก่อน ด้วยความสาํเร็จของการลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญีปุ่ น ทาํให้ BPP รับรู ้     
ส่วนแบ่งกําไรจํานวน 238 ล้านบาท รวมถึงมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจาํนวน 1,294 ล้านบาท จาก
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัอเมริกา ในขณะทีโรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ใน สปป.ลาว และ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในไทย ยงัคงรกัษาเสถียรภาพในการดาํเนินงานได ้แมว่้าในไตรมาสนีโรงไฟฟ้า
ทังสองแห่งมีการหยุดซ่อมบาํรุงตามแผนเพือรกัษาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ทังนี ในไตรมาส 
1/2565 BPP ยังสามารถสร้างการเติบโตของเมกะวัตต์คุณภาพจากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงาน
หมนุเวียนไดเ้พิมขึนอีก 62 เมกะวตัต ์ส่งผลใหปั้จจุบนับริษัทฯ มีกาํลงัผลิตรวม 3,265 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 
พรอ้มเดินหนา้สูเ่ปา้หมาย 5,300 เมกะวตัตเ์ทียบเท่าภายในปี 2568  

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า   
“ผลการดาํเนินงานของ BPP ในภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ในระดบัทีน่าพอใจ โดยสามารถสรา้ง
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การเติบโตทางธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนือง รกัษาเสถียรภาพในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง 
ด้วยความสามารถในการปรับตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงจากผลกระทบของ      
ความขัดแยง้ทางการเมืองในยุโรปและการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหาร
จัดการต้นทุนทีดีเพือรับมือกับสภาวะราคาต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และราคาเชือเพลิงทีมีความผันผวน       
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทงักลยุทธก์ารจดัซือถ่านหินแบบรวมศนูยใ์นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทงั 3 แห่ง
ในจีน รวมถึงการมีสญัญาซือขายไฟฟ้าระยะยาวในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทีการนัตีถึงกระแสเงินสดทีบริษัทฯ 
จะไดร้บัอย่างมนัคงและต่อเนอืง  

สาํหรับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านาโกโซในญีปุ่ น สามารถสร้างส่วนแบ่งกําไรให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
เนืองจากมีการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบสายส่งของประเทศญีปุ่ นตามสญัญาการซือขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว
ใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในขณะทีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัอเมริกา ก็มี
โอกาสสรา้งกาํไรในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการขายไฟในตลาดซือ-ขายแบบเสรี ผนวกกบัมี
รายไดจ้ากการทาํสญัญาซือ-ขายไฟฟ้าลว่งหนา้เพือบรหิารความเสียงและสรา้งความมนัใจถึงผลตอบแทน
ทีดีและกระแสเงินสดทีมนัคง ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนนนัไดร้บัผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยจาก
ภาวะราคาสินคา้โภคภณัฑท์ีปรบัตัวสูงขึน โดยรวมแลว้ BPP ยงัคงรกัษาความเป็นเลิศดา้นการดาํเนินงาน 
(Operational Excellence) เพือสรา้งความเชือมนัใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่” 

BPP ใหค้วามสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สังคม และการกาํกับดูแล
กิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) พรอ้มแสวงหาโอกาสลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ในประเทศทีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความตอ้งการไฟฟ้าสงู มีสภาวะตลาดทีเอืออาํนวย 
รวมถึงมีนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐทีชัดเจน โดยจะเน้นการลงทุนในสินทรพัย์ทีมีความสามารถ      
ในการสรา้งกระแสเงินสดได้ทันที โดยในไตรมาสทีผ่านมา ไดข้ยายกาํลังผลิตในพอรต์ไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเพิมขึน 62 เมกะวัตต ์จากการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์         
ชิราคาวะในญีปุ่ น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์2 แห่งในเวียดนาม ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า   
ชูง็อก (Chu Ngoc) โรงไฟฟ้าน็อนไห่ (Nhon Hai) รวมถึงการลงทุนใน Solar Esco Joint Stock Company 
บริษัทพลังงานหมุนเวียนชันนาํของเวียดนามทีใหบ้ริการแพลตฟอรม์โซลารรู์ฟท็อปแบบครบวงจร เพือ
ขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานในเวียดนาม  

สาํหรบัไตรมาส 1/2565 บา้นป ูเพาเวอร ์มีรายไดร้วมมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมทงั 3 แห่งใน
จีน จาํนวน 2,567 ลา้นบาท และรบัรูส้่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ จาํนวน 773 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้า  
เอชพีซีและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity: Net D/E)  
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 ที 0.22 เท่า 

“ปัจจุบัน BPP ไดร้บัการจัดอันดับอยู่ในดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ตอกยาํถึงการเป็นหลักทรพัยที์
จ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปีอยู่ในเกณฑดี์ พืนฐานดี มีสภาพคลอ่ง สามารถสรา้งผลตอบแทนทีดีใหผู้ถื้อหุน้
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และนักลงทุนอย่างต่อเนือง อีกทงัดว้ยอัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับตาํ สะทอ้นถึงสถานะทาง
การเงินทีแข็งแกร่ง นอกจากนี บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหุน้ทังหมดใน Sunseap Group Pte, Ltd. 
เสร็จสินแลว้ ทาํใหส้ามารถสรา้งโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและขยายการลงทุนตามกลยุทธ์ Greener & 
Smarter ในโครงการทีมีศักยภาพในอนาคตทีสามารถสรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างรวดเร็ว” นายกิรณ กล่าว
ปิดทา้ย  

ศึกษาขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัธุรกิจของบา้นป ูเพาเวอร ์ไดท้ ีwww.banpupower.com 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที 30 เมษายน 2565 

 
โรงไฟฟ้าและ 

โครงการโรงไฟฟา้ 

โรงไฟฟ้าทีเปิดดาํเนินการ 

เชิงพาณิชย ์ 

โครงการทอียู่ระหว่าง

การพฒันา 

จาํนวน (แห่ง/โครงการ) 42 40 2 

กาํลงัผลิตตามสดัส่วน 

การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,265 3,146 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 มีนาคม พ.ศ.2565 มีสินทรพัยร์วม

จาํนวน 76,205 ลา้นบาท เพมิขึน 1,339 ลา้นบาท เมือเทียบกบัสินทรพัยร์วมปีก่อน ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ข้อมลูเพิมเติมสาํหรับสือมวลชน กรุณาติดต่อ: 
ฝ่ายสอืสารองคก์ร 

ดวงกมล สาลีรตัน ์ 061 446 6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ 086 846 8264 paninard_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 ์ในเวียดนาม 

ไดแ้ก่ ชงู็อก (Chu Ngoc) 

และน็อนไห่ (Nhon Hai) 

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 


