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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                                                                                              15 พฤศจิกายน 2565 

บ้านปู เพาเวอร ์เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 ก าไรเติบโตต่อเน่ือง  
เผยโครงการใหม่รัฐบาลท้องถ่ินจีนไฟเขียวท าโซลารรู์ฟทอ็ปในเจิง้ติง้ 

 

• ก าไรสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 288 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหลักจากผลการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple I ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าเอชพีซี 
ในสปป.ลาว 

• ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถ่ินจีนพัฒนาโครงการโซลารรู์ฟทอ็ปในมณฑลเจิง้ติง้ 
ปัจจุบันมีก าลังผลิตจ านวน 58 เมกะวัตต ์และจะมีโอกาสเพ่ิมเป็น 167 เมกะวตัตใ์นปีหน้า 

• ตอกย า้จุดยืนด้าน ESG ติดอันดับหุ้นย่ังยืนจาก SET ต่อเน่ืองเป็นปีที ่5  
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกที่ย่ังยืน 
ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการด าเนินงาน                   

ไตรมาส 3 ปี 2565 ดว้ยก าไรสทุธิ 2,315 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 288 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) รวม 1,916 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 259 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรบัใน 9 เดือนแรกของปี มีก าไรสทุธิรวม 5,919 ลา้น

บาท ส่วนหลกัมาจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ Temple I ที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ไป

ลงทุนเมื่อปลายปี 2564 การรกัษาเสถียรภาพในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่งไดอ้ย่าง

มั่นคง ท่ามกลางความทา้ทายจากตน้ทนุพลงังาน รวมถึงการกระจายความเสี่ยงของพอรต์โฟลิโอที่ดี สง่ผล

ใหม้ีกระแสเงินสดและผลก าไรที่แข็งแกรง่ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากรฐับาลทอ้งถิ่นจีน

ในการพฒันาโครงการโซลารรู์ฟท็อปในมณฑลเจิง้ติง้ เดินหนา้การขยายเมกะวตัตค์ุณภาพภายใตก้ลยุทธ์ 

Greener & Smarter สูเ่ปา้หมายก าลงัผลิต 5,300 เมกะวตัตภ์ายในปี 2568 

 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ Temple I ที่โดดเด่น เกิดจากโอกาสในการสรา้ง
ก าไรเพิ่มเติมในตลาดไฟฟ้าเสรีในสหรฐัอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู เนื่องจาก
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ราคาไฟฟ้าจะเป็นไปตามกลไกตลาด ท าใหส้รา้งกระแสเงินไดเ้พิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถบริหาร
จดัการกบัความทา้ทายของราคาเชือ้เพลิงที่สงูขึน้ของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Combined Heat 
and Power: CHP) ในจีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินนโยบายจดัซือ้เชือ้เพลิงแบบรวมศนูย ์เพื่อลด
ต้นทุนและสรา้งความมั่นคงด้านเชือ้เพลิง อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาราคาต้นทุน
เชือ้เพลิง และนโยบายสนบัสนนุผูผ้ลิตไฟฟ้าของรฐับาลจีน” 
 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 3/2565 ส่วนหลกัมาจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ
ธรรมชาติ Temple I ในสหรฐัอเมริกา เนื่องจากรฐัเท็กซสัไดเ้ขา้สู่ช่วงฤดรูอ้น ซึ่งมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงู
ที่สดุในรอบปี ท าใหม้ีปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าและราคาขายไฟฟ้าที่สงูขึน้ นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าเอชพีซี 
(HPC) ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในไทยยังสามารถเดินเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงถึงร้อยละ 95 และร้อยละ 100 
ตามล าดับ ท าใหส้ามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง ขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานความ
รอ้นรว่มทัง้ 3 แห่งในจีน มีรายไดจ้ากการขายไอน า้เพิ่มสงูขึน้ ส  าหรบัโรงไฟฟ้า SLG มีการเขา้ท าสญัญาซือ้
ถ่านหินระยะยาว ท าใหต้น้ทนุราคาถ่านหินลดลง สง่ผลใหผ้ลประกอบการดีขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
 
ส าหรบัธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ในจีน ไดร้บัเลือกใหพ้ัฒนาโครงการ
โซลารรู์ฟท็อปภายใต้นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลเจิง้ติง้  ปัจจุบันมีก าลังผลิต 58            
เมกะวตัต ์ซึ่งมีศกัยภาพพฒันาก าลงัผลิตใหเ้พิ่มขึน้เป็น 167 เมกะวตัตภ์ายในปี 2566 ถือเป็นอีกกา้วของ
ความส าเร็จในการขยายพอรต์พลงังานสะอาด นอกจากนี ้ยังเดินหนา้ต่อยอดโซลูชันเทคโนโลยีพลงังาน
สะอาดผ่านบา้นปู เน็กซ์ ที่ล่าสุดไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายหุน้เพื่อการลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 25 ใน
บริษัท อัลโตเ้ทค โกลบอล จ ากัด ซึ่งเป็นผูพ้ัฒนาแพลตฟอรม์ IoT ส าหรบัจัดการระบบการใชพ้ลงังานใน
อาคารและโรงแรม พรอ้มทั้งขยายธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า (E-Mobility) โดยมูฟมี (Muvmi) ผูใ้หบ้ริการ
รถสามลอ้ไฟฟ้า (E-Tuktuk) ไดข้ยายพืน้ที่การใหบ้ริการครอบคลุม 12 พืน้ที่ โดยมีรถพรอ้มใหบ้ริการรวม 
251 คนั และอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนอีก 115 คนั ส าหรบัธุรกิจบริการสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า บริษัท 
อีโวลท์ เทคโนโลยี (Evolt) ได้ขยายความร่วมมือให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
จ านวน 94 สถานีในศนูยก์ารคา้ของเซ็นทรลัพฒันากว่า 25 แห่ง 
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“บา้นปู เพาเวอรใ์หค้วามส าคัญกับการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน ประกอบดว้ย สิ่งแวดลอ้ม 
สังคม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยในปี 2565 
บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้น
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
ตอกย า้ความเป็นเลิศดา้นความยั่งยืนและจุดยืนในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสตลอดห่วงโซ่อปุทาน” 
นายกิรณกลา่วสรุป 

### 
 
ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจของบา้นป ูเพาเวอรไ์ดท้ี่ www.banpupower.com 
 

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร ์ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
 

 
โรงไฟฟ้าและ 

โครงการโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการ 

เชิงพาณิชย ์ 
โครงการที่อยู่

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

3,330 3,153 177 

 
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 กันยายน พ.ศ. 2565                
มีสินทรพัยร์วมจ านวน 84,101 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9,234 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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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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