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บ้านปูฯ เดนิหน้าขยายฐานพลังงานสะอาด  
เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว  อย่างเป็นทางการ 

ตัง้เป้าเพิ่มก าลังการผลิตมากกว่า 400 เมกะวัตต์  
จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในญ่ีปุ่น  
ตอกย ้ำกลยทุธ์ Greener & Smarter เพือ่กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 

 
(จากซา้ยไปขวา) นายวรวุฒ ิลนีานนท ์กรรมการและทีป่รกึษา บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

นายสุธ ีสุขเรอืน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นางสมฤด ีชยัมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน)   

นายบรรสาน บุนนาค เอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น  

นางยพุด ีบุนนาค ภรยิาเอกอคัรราชทตูฯ 
มร. วาตาร ุชมิะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกยีว   

มร. คโิยช ิโยชมิติสุ ทีป่รกึษา บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกยีว   
มร. โทชฮิเิดะ คูโบะ ทีป่รกึษา บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกยีว   

 



 
 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประกาศเปิดตวั 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกียว  (Banpu Power (Japan) Tokyo Branch) อยา่งเป็นทางการ 
ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจ ากรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้รับเกียรตจิากนายบรรสาน บนุนาค 
เอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น และภริยา ร่วมเป็นสกัขีพยาน  ซึง่นบัเป็นอีกหนึง่ก้าวส าคญัของ
กลุม่บ้านปฯู  ในโอกาสนี ้กลุ่มบ้านปฯู ยงัได้เฉลิมฉลองการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์นาริ ไอส ึจงัหวดัฟกุชุิมะ อีกด้วย 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกียว มุง่เน้นการขยายธุรกิจในกลุม่พลงังานหมนุเวียน สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ Greener & Smarter อนัเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บ้านปฯู พร้อมเดินหน้าพฒันา
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตรวมจากพลงังาน
หมนุเวียนเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ นให้ได้มากกว่า 400 เมกะวตัต์ แผนพฒันานีต้อบรับกบันโยบายรัฐบาลญ่ีปุ่ นท่ี
ต้องการเพิ่มสดัสว่นการผลิตพลงังานสะอาด และยงัสอดคล้องกบัเปา้หมายของกลุม่บ้านปฯู ในการเพิ่มก าลงัการ
ผลิตรวมให้เป็น 4,300 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดยมีสดัสว่นพลงังานหมนุเวียนไมน้่อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 
2568  
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ “นบัเป็นอีกหนึง่
ความส าเร็จท่ีส าคญัของบ้านปฯู ท่ีในวนันีเ้ราได้ประกาศเปิดตวับริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั สาขา
โตเกียว หรือ BPPJP ในกลุม่บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ฯ อยา่งเป็นทางการ นบัตัง้แตก่ลุม่บ้านปฯู ได้เร่ิมท าธุรกิจครัง้
แรกกบัหุ้นสว่นทางธุรกิจในประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมา และในปี พ.ศ. 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
แหง่แรกในประเทศญ่ีปุ่ นก็ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปัจจบุนั เรามีก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการลงทนุ
รวม 233.57 เมกะวตัต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ไปแล้วในประเทศญ่ีปุ่ น และเรามีความยินดีท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แหง่ลา่สดุท่ีนาริ ไอส ึจงัหวดัฟุ
กชุิมะ ซึง่มีก าลงัผลิตตามสดัสว่นการลงทนุ 15.35 เมกะวตัต์ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเม่ือต้นเดือน
ธนัวาคมท่ีผ่านมา” 



 

 
กลุม่บ้านปฯู พร้อมผนึกก าลงัร่วมสร้างความแข็งแกร่งกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยกระทรวง
พลงังาน กระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการเงิน บริษัทพลงังาน คูค้่าทางธุรกิจและ
ชมุชนท่ีเราเข้าไปด าเนินธุรกิจ  นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสอีกมากมายในการสร้างการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน
ในญ่ีปุ่ น ภายใต้กลุม่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั และ หนว่ยงานบ้านป ูอินโนเวชนั 
แอนด์ เวนเจอร์ เราพร้อมพฒันานวตักรรมตา่งๆ  เพ่ือสง่มอบโซลชูนัพลงังานสะอาดอยา่งชาญฉลาด รวมถึง
สร้างสรรค์ชมุชนและเทคโนโลยีอจัฉริยะผา่นความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ  ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ Greener & 
Smarter ท่ีบ้านปฯู ใช้เป็นหลกัในการพฒันาตอ่ยอดธุรกิจมาอยา่งตอ่เน่ือง” 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั สาขาโตเกียว ภายใต้การบริหารงานของ มร. วาตารุ ชิมะ  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เร่ิมเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจบริหารจดัการธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด ซึง่ครอบคลมุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ทัง้หมด 13  แหง่ทัว่ประเทศ โดยปัจจบุนัมีโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการมู
กาวา่ โอลิมเปีย ฮิโน อาวาจิ และนาริ ไอสึ โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 2 โครงการ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาโครงการอีก 6 โครงการ โดยคาดวา่เม่ือเปิดด าเนินการครบทัง้หมดจะมีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการ
ลงทนุรวมอยู่ 233.57 เมกะวตัต์ พร้อมวางแผนตอ่เน่ืองในการเพิ่มก าลงัการผลิตรวมให้มากกว่า 400 เมกะวตัต์  

 
“ประเทศญ่ีปุ่ นนบัเป็นอีกหนึ่งประเทศกลยทุธ์ ท่ีจะชว่ยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุม่บ้านปฯู ทัง้ในแง่แหลง่
ทรัพยากรพลงังานหมนุเวียน และในแง่ความร่วมมือทางธุรกิจ เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านพลงังาน 
ให้องค์กรสามารถบรรลเุปา้หมาย กลุม่บ้านปฯู พร้อมเดินหน้ารับเทรนด์พลงังานสะอาด มองหาโอกาสทางธุรกิจท่ี
ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือสง่มอบพลงังานอยา่งยัง่ยืน ตามพนัธสญัญาท่ีวา่ Our Way in Energy 
พลงับ้านปฯู สูพ่ลงังานท่ียัง่ยืน” นางสมฤด ีกล่าวเสริม  
 

# # # 
 
 
 



 

เก่ียวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน 
ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส าหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 
2561 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,492  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 269 ล้านเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกบัสินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560                                                          
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ  ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
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