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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                                                                                                   22 สิงหาคม 2565 

บ้านปู เพาเวอร ์เผยผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2565 ก าไรโตต่อเน่ือง  
คงเสถียรภาพการผลิต มุ่งขยายพอรต์ธุรกิจพลังงานอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

• ก าไรสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 67 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น สะท้อนความสามารถในการ
ด าเนินงาน  

• ก าลังผลิตปัจจุบันรวม 3,272 เมกะวัตต ์มุ่งขยายพอรต์ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและย่ังยืน 
สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตตภ์ายในปี 2568  

 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 
ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการด าเนินงานครึ่งปี
แรก 2565 ดว้ยก าไรสุทธิ 3,604 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) รวม 5,083 ลา้นบาท สะทอ้นถึง
ความสามารถในการรกัษาเสถียรภาพการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง  รวมทัง้สามารถ
บรหิารจดัการความเสี่ยงดา้นตน้ทนุพลงังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลใหม้ีกระแสเงินสดมั่นคง บรษิัทฯ 
ยงัคงมุ่งขยายพอรต์ธุรกิจตามกลยุทธ ์Greener & Smarter โดยประสบความส าเร็จในการลงทุนเพิ่มทัง้ใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานในประเทศไทย 
พรอ้มเดินหนา้สูเ่ปา้หมาย 5,300 เมกะวตัตเ์ทียบเท่าภายในปี 2568 
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“ในครึง่แรกของปี 2565 บา้นป ูเพาเวอร ์ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาเสถียรภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า
ทุกแห่ง และยังคงสามารถสรา้งกระแสเงินสดไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ท่ามกลางสถานการณต์น้ทุนเชือ้เพลิงที่
สงูขึน้ทั่วโลก รวมถึงการเขา้ไปด าเนินงานในตลาดซือ้ขายไฟฟ้าเสรีในสหรฐัอเมรกิา ไดเ้พิ่มโอกาสในการท า
ก าไรใหบ้ริษัทฯ เมื่อมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในตลาดที่สูงขึน้ ในขณะเดียวกันยังสามารถสรา้งรายไดท้ี่
สม ่าเสมอจากการเขา้ท าสัญญาอนุพันธ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม บริษัทฯ ยังคงไดร้บัความเชื่อมั่นจากนัก
ลงทุนเป็นอย่างดีสะท้อนจากผลตอบรับที่ล้นหลามจากการจองหุ้นกู้จ  านวน 5,500 ล้านบาทในเดือน
มิถนุายนที่ผ่านมา” 
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ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2565 ของบา้นป ูเพาเวอร ์สว่นหลกัเกิดจากการเดินเครื่องไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในไทย ที่มีค่าความ
พร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงถึงร้อยละ 91 และร้อยละ 94 ตามล าดับ ท าให้
สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่องและมั่นคง นอกจากนีย้ังรบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้า
พลงังานก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัอเมริกา ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เนื่องจากมีปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูรอ้นที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ราคาซือ้ขายไฟฟ้าเพิ่มสูงขึน้ ขณะที่
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทัง้ 3 แห่งในจีน มีปริมาณการขาย
และราคาขายไอน า้เพิ่มขึน้ จากความตอ้งการของลกูคา้อตุสาหกรรมบางสว่นที่ฟ้ืนตวักลบัมา 
 
ส าหรบัธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ในไตรมาส 3 ของปี 2565 คาดว่าจะรบัรูร้ายไดเ้พิ่มเติมจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) ก าลังผลิต 15 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยน์็อนไห่ (Nhon Hai) ก าลงัผลิต 35 เมกะวตัต ์ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเสรจ็สิน้กระบวนการ
ซือ้ขาย รวมถึงมีโอกาสในการเพิ่มเมกะวัตต์จากการด าเนินธุรกิจโซลารรู์ฟท็อปตอบสนองนโยบาย
สนบัสนนุการติดตัง้แผงโซลารเ์ซลลบ์นหลงัคาของรฐับาลทอ้งถิ่นในมณฑลเจิง้ติง้ ในประเทศจีนอีกดว้ย  
 
นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรย์งัคงมุ่งมั่นสรา้งการเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานผ่านการลงทุนในบา้นปู 
เน็กซ ์โดยล่าสุดไดล้งนามความร่วมมือกับเชิดชัยมอเตอรเ์ซลส ์และดูราเพาเวอร์ สรา้งโรงงานประกอบ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไทย ตัง้เปา้ก าลงัการผลิต 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง (GWh) ภายในปี 2569   
 
“บา้นป ูเพาเวอร ์ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความยั่งยืนที่ประกอบดว้ย สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล
กิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยสรา้งการเติบโตทางธุรกิจและการลงทุน
ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีที่มีความกา้วหนา้ และน านวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเพื่อพฒันาการด าเนิน
ธุรกิจใหต้อบสนองต่อรูปแบบการใชพ้ลงังานในอนาคต เรามีความพรอ้มในการเดินหนา้สรา้งการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งคณุค่าและผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่นกัลงทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียในทกุภาคส่วนต่อไปใน
ระยะยาว” 
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ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจของบา้นป ูเพาเวอรไ์ดท้ี่ www.banpupower.com 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 
 

 
โรงไฟฟ้าและ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการ 

เชิงพาณิชย ์ 
โครงการที่อยู่

ระหว่างการพฒันา 
จ านวน (แห่ง/โครงการ) 42 40 2 
ก าลงัผลิตตามสดัส่วน 
การลงทนุ (เมกะวตัต)์ 

3,272 3,153 119 

 
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุม
ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่ งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู 
เพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายก าลงัผลิต
ให้ได้มากกว่า 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565                
มีสินทรพัยร์วมจ านวน 81,670 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6,804 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมปีก่อน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: 
 
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
กมลวรรณ เจียมอดุม 093 923 6355 kamolwan_c@banpu.co.th 
มกุพราว พ่วงเผือก 087 404 0044 mukphrao_p@banpu.co.th 
 
เอบีเอ็ม คอนเนค 
ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย) 086 316 3555  chanadda.t@abm.co.th 
สาธิดา ศรีธัญญาธรณ ์(แอ๋ม)  085 166 2442 satida.s@abm.co.th 
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