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• ประกาศการโอนลูกหนี้ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว 

(Electricite du Laos – EDL) เป็นเงินลงทุนใน 
Nam Tai Hydropower

• ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวดครึ่งปีประของปี 2565
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• ทริส เรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิตของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็น”A” แนวโน้ม Stable
• ประสบความส าเร็จในการจัดหาเงินกู้ส าหรับโครงการ 

Yabuki โดยการออก Project Bond

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ฉบับที ่2
IR NEWSLETTER

พัฒนาการที่ส าคัญ
ระหว่างไตรมาส

3/2565 จนถึงปจัจุบัน
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เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้
ด าเนินการโอนลูกหนี้ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว 
(Electricite du Laos - EDL) จ านวน 32 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษัท Phongsubthavy
Group Sole Co., Ltd. เพื่อเป็นเงินลงทุนใน 
Nam Tai Hydropower ในสัดส่วนร้อยละ 25
โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะใช้ในการลงทุนใน
โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน สปป. ลาว

ทั้งนี้ โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวเป็น
โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโล
โวลต์ ซึ่งจะรองรับการขายไฟฟ้าจากโครงการ 
Nam San 3A และ Nam San 3B ในสปป. 
ลาว ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ การไฟฟ้าแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam 
Electricity -EVN) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2565 
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ประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ส าหรับ
ผลการด าเนินงานงวด
ครึ่งปีแรกของปี 2565

ประกาศการโอนลูกหน้ีค่า
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว 
(Electricite du Laos -
EDL) เป็นเงินลงทุนใน 
Nam Tai Hydropower 

เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุม
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานงวดครึ่งปีแรก
ของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 
0.20 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 579 ล้านบาท



ประสบความส าเร็จในการจัดหา
เงินกู้ส าหรับโครงการ Yabuki
โดยการออก Project Bond ทริส เรทติ้ง (TRIS 

Rating) เพิ่มอันดับเครดิต
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็น A 
แนวโน้ม “Stable” 

ในเดือนตุลาคม 2565  กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่ม
อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้จาก “ทริส เรทติ้ง” จากระดับ 
“A-“ เป็นระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” 
หรือ คงท่ี ซึ่งสะท้อนถึงความส าคัญขององค์กรในการ
สนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่มบางจากฯ ทั้งการขยายธุรกิจ 
และ การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ประกอบกับกลุ่มบริษัท
ฯ ยังคงความแข็งแกร่งของรายได้ที่แน่นอนจากสินทรัพย์
โรงไฟฟ้า สัดส่วนการลงทุนท่ีมีการกระจายตัวของแหล่ง
พลังงานที่หลากหลาย และกระแสเงินสดที่เพียงพอในการ
ลงทุน พร้อมท้ังสร้างรายได้จากโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา และโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ การได้รับเครดิตดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้แหล่งใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเสริม
ความพร้อมการลงทุนในอนาคต

เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Yabuki ได้ท าสัญญาเงินกู้
ระยะยาวแบบมีหลักประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อ
น าเงินไปใช้ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกลุ่มบริษัทฯ 
(Shareholder loan) ในวงเงิน 10,900 ล้านเยน 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีและก าหนดระยะเวลาทยอยจ่าย
ช าระคืนภายในเดือนกันยายน 2582 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ จังหวัดฟูกูชิมะ มี
ก าลังการผลิตตามสัญญาขายไฟ 20.0 เมกะวัตต์ 
กับบริษัท Tohoku Electric Power Company 
ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมี
ราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 
เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและมีระยะเวลา 20 ปี
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*ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

ไตรมาสที3่/2565: บริษทั บีซีพีจ ีจ ากดั (มหาชน) หรือ กลุ่มบรษิทัฯ บันทึกก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกตทิี ่626.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ย
ละ 11.6 จากไตรมาสที ่3/2564 แตเ่พิ่มขึน้รอ้ยละ 14.1 จากไตรมาสที ่2/2565 โดยมปีจัจยัดงัตอ่ไปนี้

ขอ้มูลผลการด าเนนิงานในไตรมาส 3/2565  โดยสรปุ

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั

หน่วย : ล้านบาท 3Q64 3Q65 % 2Q65 %

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,302.3 1,543.5 18.5% 1,436.5 7.5%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม* 150.3 (17.1) (111.4%) (8.7) 97.4%

EBITDA 1,213.5 1,272.5 4.9% 1,169.7 8.8%

ก าไรสทุธิ 684.7 640.9 (6.4%) 330.2 94.1%

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานปกติ* 708.8 626.3 (11.6%) 549.0 14.1%

กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธใ์นชว่งทีผ่า่นมาและแผนในอนาคต

9 พ.ย. 65
ประกาศผลการ
ด าเนนิงาน
ส าหรบัไตรมาส 
3/2565

22 พ.ย. 65
งานประชมุ
นักวิเคราะห์
ส าหรบัไตรมาส 
3/2565

งาน 
Opportunity Day 
ส าหรับไตรมาส 
3/2565

5 ธ.ค. 65 20 ก.พ. 66
ประกาศผลการ
ด าเนนิงาน
ส าหรบัไตรมาส
4/2565
(คาดการณ)์

-11.6% YoY
(-) การรับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศไทยลดลง เน่ืองจากการสิ้นสุด Adder ของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต ์ในเดือนสิงหาคม 2564 และ
ขนาด 30 เมกะวัตต์ ในเดือนกรกฏาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ค่า
ไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่ปรับเพ่ิมขึ้น ช่วยบรรเทาผลกระทบของการ
สิ้นสุด Adder ได้บางส่วน

(-) การรับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการพลังงานลมในประเทศ
ไทยลดลง เน่ืองจากมีก าลังลมที่พัดผ่านลดลง

(-) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่มลดลง จากไม่มีส่วนแบ่ง
ก าไรจากโครงการโรงไฟฟา้พลังงานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 
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+14.1% QoQ
(+) การรับรู้ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟา้พลังงานน้ า “Nam San 
3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป. ลาว เพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดกูาล 
(Seasonal Factor) จากการเข้าสู่ช่วงฤดกูาล (High Season) 
ในช่วงไตรมาสที่ 3

(+) การรับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการพลังงานลมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น จากก าลังลมที่เพิ่มขึ้นตามฤดกูาล และอิทธิพลจากพายุ
ไต้ฝุ่นโนรู



390.6
MW

718.3
MW

เปิดด าเนนิการ
35.2%

ระหวา่งพฒันา
64.8%

พลังงานแสงอาทติย์
735.9 เมกะวตัต์

พลังงานน า้
114.0 เมกะวตัต์

ข้อปฏเิสธความรบัผดิชอบ : ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนในภายหลัง จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสาร
ผลการด าเนินงานของบริษัทเท่านั้น เว้นแต่จะไดร้ะบุไว้เป็นอย่างอ่ืน เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือการเข้าท าธุรกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
โดยขอ้มูลในที่นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบตอ่ความถูกต้องแม่นย าหรือความสมบูรณข์องข้อมูลที่มอียู่นี้

ติดต่อ : บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน), เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2335 8999, Fax : 66 (0) 2335 8900, www.bcpggroup.com
ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ : เบอรโ์ทร : 66 (0) 2335 8945, 66 (0) 2335 8946, Email: ir@bcpggroup.com

*หมายเหตุ: กลุม่บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ให้แก่ Springhead Holdings Pte Ltd. โดยได้ด าเนินธุรกรรมเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

ก าลังการผลิต

1,108.9
MW

โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจ านวน 20.0 ล้านบาท และ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนเรียกช าระเป็น 14,470.1 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,640.4 ล้านหุน้ มูลคา่ท่ีตราไว้หุน้ละ 5.0 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน ้า
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุม่บริษัทฯ มีขนาดก าลังการผลิตรวม 1,108.9 เมกะวัตต์
ค านวณตามสัดส่วนเงินลงทุนประกอบด้วย

332 326

501
MW

ก าลังการผลิตตามสญัญา
CAGR 10.9%

2554-2558
เริ่มด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย
ปรับโครงสรา้งธุรกิจ
เพื่อเตรียมจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพยฯ์

2559
ขยายธุรกิจใน
โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศญี่ปุ่น

ก.ย. 2559
ด าเนินการเขา้
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย

ก.ค. 2564
ลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพของ “VRB”

พ.ย. 2564
เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์โครง
การโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ก.พ. 2563
ลงทุนซือ้หุ้นทั้งหมด
ในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานน ้า
“Nam San 3B” 
ประเทศ สปป. ลาว

ก.ย. 2562
ลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมด
ในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานน ้า
“Nam San 3A” 
ประเทศ สปป. ลาว

พ.ค. 2560
ขยายธุรกิจโดยลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานลม
ประเทศฟลิิปปินส์

มิ.ย. 2561
ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟา้พลังงานลม
(ลมลกิอร์) ประเทศไทย

ก.ย. 2561
จ าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์
2 โครงการ
ในประเทศญ่ีปุ่น
และรับรู้ก าไร
จ านวน 783 ล้านบาท

ก.ค. 2560
ขยายธุรกิจโดยลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานความรอ้น
ใต้พิภพ
ประเทศอินโดนเีซยี

พลังงานน ้า
(สปป.ลาว)

พลังงาน
แสงอาทิตย์
(ไทย)

ม.ค. 2565
ลงทุนก่อสรา้งสายส่งและ
สถานีจ่ายไฟ จาก สปป. 
ลาวไปยังประเทศเวียดนาม

มี.ค. – เม.ย. 2565
เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ 2 โครงการ ไดแ้ก่
โคมากาเนะ และ ยาบุกิ

เกี่ยวกับ BCPG

66.4% -% 10.3% 23.4%

2554 - 2559 2561 2562 2563 2564 25652560

สรุปเหตกุารณ์ส าคญั

5

407
474

2560 25642561 2562 2563

พลังงานลม
(ไทย)

พลังงาน
แสงอาทิตย์
(ญี่ปุ่น)

พลังงานลม
(ฟิลิปปินส์)

พลังงาน
ความร้อน
ใต้พิภพ
(อินโดนเีซีย)

พลังงานความร้อนใตพ้ภิพ*
- เมกะวตัต์

พลังงานลม 
259.0 เมกะวตัต์

เม.ย. 2562
โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานลม (ลมลกิอร์) 
เริ่มเปิดด าเนิน
การผลิตไฟฟา้
เชิงพาณชิย์

2563
ด าเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนรวม
10.2 พันลา้นบาท
โดยเสนอขายแก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
นักลงทุนในวงจ ากัด
พร้อมทั้งออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ

ส.ค. 2563
ลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมด
ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศไทย
ขนาดรวม 20 MW

ก.ค. 2564
IEAD ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม
ขนาด 600 MW
กับการไฟฟ้าเวียดนาม
ต.ค. 2564

ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ กับเค
พเพล นิว เอนเนอร์ย่ี

ลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไตห้วัน
รวม 469 MW

ก.พ. 2565
ประกาศการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานที่ สปป. 
ลาว กับรัฐบาล สปป. ลาว

จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ประเทศอินโดนีเซีย

ส.ค. 2565
ประกาศการโอนลูกหนี้ค่า
ไฟฟ้า EDL เป็นเงินลงทุนใน 
Nam Tai Hydropower

http://www.bcpggroup.com/
mailto:ir@bcpggroup.com

