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ข่าวประชาสัมพันธ ์        19 มกราคม 2566 

BPP ร่วมผลักดันแผนลดคารบ์อนในการผลิตไฟฟ้า  
พัฒนาแอมโมเนียเป็นเชือ้เพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพ่ือโลกทีย่ั่งยืน ด้วย
สมดุลของพอรต์ธุรกิจจากทัง้พลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก น ำโดยนำยกิรณ ลิมปพยอม ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บริหำร ลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกบั บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) หรือ เอ็กโก 

กรุ๊ป บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร ์จ ำกัด JERA Co., Inc.  Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd. เพื่อศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำแอมโมเนียมำใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผสมในงำนปฏิบัติกำรที่

โรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี ซึ่งจะช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์เป็นไปตำมทิศทำงกำรด ำเนิน

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของ BPP ที่ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มไปกบักำรมี

ส่วนเสริมสรำ้งควำมมั่นคงทำงพลงังำน ทัง้นี ้MOU ดงักล่ำวเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรประชุมหำรือเชิงนโยบำย

ด้ำนพลังงำนระหว่ำงกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม (Ministry of Economy, Trade and 

Industry: METI) ประเทศญ่ีปุ่ น และกระทรวงพลงังำน (Ministry of Energy) ประเทศไทย ครัง้ที่ 5 (The 5th 

Japan – Thailand Energy Policy Dialogue – 5th JTEPD) จัดขึน้เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2566 ณ กระทรวง

พลงังำน กรุงเทพฯ   

กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำมำแอมโมเนียมำใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผสมครัง้นี ้จะด ำเนินกำรกบัหน่วยผลิตทัง้ 

2 หน่วยของโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี โดยครอบคลุมระบบกำรพฒันำห่วงโซ่อุปทำนของแอมโมเนีย ทัง้ในดำ้นกำร

ผลิตและกำรขนส่ง กำรใชแ้อมโมเนียเป็นเชือ้เพลิงผสมในสัดส่วนรอ้ยละ 20 ของเชือ้เพลิงที่ใชใ้นกำรผลิต

ไฟฟ้ำ และกำรประเมินผลลพัธ์ทำงเศรษฐกิจทัง้ระยะสัน้และระยะยำว นอกจำกนี ้โรงไฟฟ้ำบีแอลซีพียังท ำ

ขอ้ตกลงควำมรว่มมือ (MOU) กบั Mitsubishi Corporation และ Chiyoda Corporation เพื่อศกึษำเทคโนโลยี

ดกัจบั กำรใชป้ระโยชน ์และกำรกกัเก็บคำรบ์อน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) ส  ำหรบั

หน่วยผลิตทัง้ 2 หน่วยอีกดว้ย   



 

2 
 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BPP กล่ำวว่ำ “ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โรงไฟฟ้ำ

บีแอลซีพีที่ BPP ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 50 เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้ำที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ

ประเทศ ด ำเนินกำรผลิตสอดคลอ้งกับแผนพัฒนำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ (Power Development Plan: PDP) ของ

ประเทศไทย ซึ่งถือว่ำช่วยเสริมสรำ้งเสถียรภำพของระบบไฟฟ้ำ และรกัษำสมดุลของปริมำณกำรผลิตและ

ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำของประเทศ กำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรใชแ้อมโมเนียเป็นเชือ้เพลิงร่วมและกำรน ำ

เทคโนโลยีดกัจบั กำรใชป้ระโยชน ์และกำรกกัเก็บคำรบ์อน (CCUS) มำใชใ้นโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพีนัน้ นบัเป็นอีก

ก้ำวส ำคัญที่ตอกย ำ้ควำมมุ่งมั่นของ BPP ในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรเป็นผูผ้ลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มมำกขึน้ตำมกลยทุธ ์Greener & Smarter และกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกั ESG ที่เรำใหค้วำมส ำคญั

มำโดยตลอด อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนของสหประชำชำติ ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขอ้ 9 ในสว่นของกำรสง่เสรมินวตักรรมเพื่อพลงังำนสะอำด”  

กำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำแอมโมเนียมำใชเ้ป็นเชือ้เพลิงผสมดงักลำ่วมีควำมมุ่งหวงัว่ำจะไดร้บัเงินทุน

สนับสนุนจำกกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้ และอุตสำหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: 

METI) ประเทศญ่ีปุ่ น และไดร้บักำรสนบัสนุนเทคโนโลยีจำกบริษัทชัน้น ำสญัชำติญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ JERA Co., Inc. 

ซึ่งท ำหน้ำที่พัฒนำห่วงโซ่อุปทำนของแอมโมเนีย รวมถึง Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd. ที่ด  ำเนินกำรศึกษำผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกำรประเมินตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำร

ด ำเนินกำรเบือ้งตน้ เพื่อสรำ้งควำมพรอ้มใหก้บัโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี  

กำรมีส่วนร่วมในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดภ้ำยใตก้ำรสนบัสนุนของภำครฐัและกำรผนึกก ำลงักับภำคเอกชน

ครัง้นี ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่ำ BPP เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยส่งมอบพลังงำนไฟฟ้ำตำมหลัก

สำมเหลี่ยมแห่งควำมสมดุล (Economic - Environment - Security of Supply) นั่นคือ สำมำรถตอบโจทย์

ควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และมีเสถียรภำพ เพื่อส่งมอบพลงังำนไฟฟ้ำที่มีคุณภำพ 

(Quality Megawatts) อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนใหเ้กิดควำม

มั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลประโยชน์ให้กับสังคมใน

ภำพรวม  
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ศกึษำขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกิจ BPP ไดท้ี่ www.banpupower.com 

หมายเหตุ: 
โรงไฟฟ้ำบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นขนำด 1,434 เมกะวตัต ์ที่ใชถ้่ำนหินคณุภำพดีชนิดบิทมูินสั (Bituminous) 
เป็นเชือ้เพลิง  ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ จ.ระยอง เป็นบรษิัทรว่มทนุของ BPP และเอ็กโก กรุ๊ป ในสดัส่วน 50:50 

### 

 
เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร ์
บริษัท บำ้นป ูเพำเวอร ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำชัน้น ำในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลมุ
ประเทศไทย สปป.ลำว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนำม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกำ ดว้ยจุดยืนกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจ
พลงังำนไฟฟ้ำคุณภำพเพื่อโลกที่ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
บำ้นป ูเพำเวอรม์ุ่งมั่นท่ีจะพฒันำศกัยภำพในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพควบคูไ่ปกบั
กำรใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีควำมปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตำมกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยเป้ำหมำยขยำย
ก ำลงัผลิตใหไ้ดม้ำกกว่ำ 5,300 เมกะวตัต ์ภำยในปี 2568 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: 
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 
ดวงกมล สำลีรตัน ์  061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินำท สทุธำกำศ  086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 
เอบีเอ็ม คอนเนค 
ชณดัดำ ทองเถำว ์(พลอย)  086-316-3555  chanadda.t@abm.co.th 
สำธิดำ ศรีธัญญำธรณ ์(แอ๋ม) 085-166-2442 satida.s@abm.co.th 
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