
ประกาศการเขาลงทุนเพ��มเติม
ในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไตหวัน

ประกาศการลงทนุในธรุกจิพลงังาน
ทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) กบัรฐับาล สปป. ลาว

จําหนายหุนรอยละ 33.33 ใน บริษัท 
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEHPL)

โครงการพลังงานแสงอาทิตย 2 โครงการในประเทศญี่ปุน 
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตามเปาหมาย

จายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดาํเนนิงาน
งวดครึง่ปหลงัของป 2564

ทรสิ เรทติง้ คงอนัดบัเครดติ
ของกลุมบรษิทัฯ ที ่A- แนวโนม “Stable”
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IR NEWSLETTER

พัฒนาการที่สําคัญ
ระหวางไตรมาส

1/2565 จนถึงปจจุบัน



ประกาศการเขาลงทุน
เพ��มเติมในโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ในสาธารณรัฐจ�น 
(ไตหวัน)

ประกาศการลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ("สปป. ลาว") 
กับรัฐบาล สปป. ลาว
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เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 
กลุมบร�ษัทฯ ประกาศการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เพ� �มเติมท่ีขนาดกําลังการผลิตติดตั�ง
รวม 357 เมกะวัตต โดยเม่ือรวมกับ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เดิมที่อยู ระหวางการพัฒนา
จะทําใหมีขนาดกําลังการผลิตติดตั �ง
ในสาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน) 
รวม 469 เมกะวัตต ซ�่งกลุมบร�ษัทฯ 
คาดวาโครงการลงทุนพัฒนาดังกลาว
จะสามารถเร�่มกอสรางไดในป 2565 – 2567 
และสามารถดําเนินการเช�งพาณิชย
ไดในป 2565 – 2568 

ทั �งน้ี กลุมบร�ษัทฯ เล็งเห็นวาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในสาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน) 
เปนโครงการท่ีมีศักยภาพ 
โดยจะมีการทําสัญญารับซ�้อไฟระยะยาว
ในอัตราคาไฟฟาคงท่ีกับ 
Taiwan Power Company 
ซ�่งเปนรัฐว�สาหกิจที่ควบคุมการผลิต
และจําหนายไฟฟาในสาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)

เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 กลุมบร�ษัทฯ 
ไดแจงการลงนามในบันทึกขอตกลง 
(Memorandum of Agreement) กับ 
Capital Asia Investments Pte. Ltd. ("CAI") 
ซ�่งไมเปนบุคคลเก่ียวโยงของบร�ษัทฯ 
(ในฐานะผู ร วมลงทุนกับบร�ษัทฯ) และกระทรวงการเง�น 
สปป. ลาว ในนามของรัฐบาล สปป. ลาว ("GOL") 
เพ� �อลงทุนรวมกับ CAI โดยมีวงเง�นลงทุนใน
สวนของบร�ษัทฯ เปนจํานวนเง�น
ไมเกิน 100 ลานเหร�ยญสหรัฐฯ ใน 
(1) การไดมาซ�่งสิทธิการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเว�ยนใน สปป. ลาว ท่ี GOL 
มีนโยบายใหลงทุนผานว�สาหกิจถือหุ นลาว 
(Lao State Holding Enterprise) (“LHSE”) 
และ (2) การใหบร�การใหคําปร�กษาดานการบร�หาร
จัดการธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยนแก LHSE  

ทั �งน้ี กลุมบร�ษัทฯ 
อยู ระหวางการเจรจาขอกําหนด
และเง�่อนไขของสัญญาหลักกับ GOL 
สําหรับธุรกรรมดังกลาว และเสนอหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ� �อพ�จารณาอนุมัติ 
โดยการลงทุนน้ีจะชวยเพ� �มศักยภาพ
และโอกาสของกลุมบร�ษัทฯ ในการเขาไปพัฒนา
โครงการพลังงานทดแทนใหมๆ ในอนาคต



โครงการพลังงานแสงอาทิตย 2 
โครงการในประเทศญี่ปุน 
เร�่มดําเนินการเช�งพาณิชย
ตามเปาหมาย

ดําเนินการจําหนาย
หุนรอยละ 33.33 
ใน Star Energy 
Group Holdings Pte. Ltd. 
(“SEGHPL”) 
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เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2565 กลุมบร�ษัทฯ 
ไดจําหนายเง�นลงทุนทั�งหมด 
ซ�่งคิดเปนสัดสวนหุ นที่ร อยละ 33.33 ในบร�ษัท 
Star Energy Group 
Holdings Pte. Ltd. (“SEGHPL”) 
ใหแกบร�ษัท Springhead Holdings Pte. Ltd. 
ในราคา 440 ลานเหร�ยญสหรัฐฯ 
หร�อเทียบเทา 14,551.32 ลานบาท 
(อิงอัตราแลกเปล่ียนท่ี 33.06 บาทตอ 1 เหร�ยญสหรัฐ) 
ทั �งน้ี เง �นท่ีกลุมบร�ษัทฯ ไดจากการจําหนายหุ นดังกลาว 
จะชวยเพ� �มศักยภาพการลงทุน
โครงการพลังงานทดแทนใหมๆ 
ในอนาคตของกลุมบร�ษัทฯ ตอไป 

SEGHPL มีการลงทุนในโครงการ
พลังงานความรอนใตภิภพ 3 โครงการ
ไดแก โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพ 
Wayang Windu 
(กําลังผลิตติดตั �งทั �งสิ �น 227 เมกะวัตต) 
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพ Salak 
(กําลังผลิตติดตั �งทั �งสิ �น 377 เมกะวัตต) 
และ โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพ 
Darajat (กําลังผลิตติดตั �งทั �งสิ �น 216 เมกะวัตต) 

โครงการพลังงานแสงอาทิตย 2 โครงการ
ในประเทศญี่ปุ น เร�่มดําเนินการเช�งพาณิชย
ตามเปาหมาย เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2565 
และวันที่ 15 เมษายน 2565 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญี่ปุ นของ
กลุมบร�ษัทฯ รวม 45.0 เมกะวัตต 
ไดเร�่มดําเนินการเช�งพาณิชยตามเปาหมาย 
ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
โคมากาเนะ และโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ยาบุกิ
โครงการโคมากาเนะตั �งอยู  ท่ีจังหวัดนากาโนะ 
โดยมีสัญญาซ�้อขายไฟฟาท่ีกําลังการผลิต
ขนาด 25.0 เมกะวัตต กับบร�ษัท 
Chubu Electric Power Company 
ภายใตการลงทุนแบบทีเค สัดสวนรอยละ 100 
มีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 
ท่ี 36 เยนตอกิโลวัตตชั �วโมง และมีระยะเวลา 20 ป 
ในขณะท่ีโครงการยาบุกิ ตั �งอยู  ท่ีจังหวัดฟูกูช�มะ 
มีกําลังการผลิตตามสัญญาซ�้อขายไฟฟา
ขนาด 20.0 เมกะวัตต กับบร�ษัท 
Tohoku Electric Power Company 
ภายใตการลงทุนแบบทีเค สัดสวนรอยละ 100 
มีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 
ท่ี 36 เยนตอกิโลวัตตชั �วโมง และมีระยะเวลา 20 ป 

ทั �งน้ี กลุมบร�ษัทฯ มีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญี่ปุ นท่ีเปดดําเนินการขายไฟใน
เช�งพาณิชยแลว รวมเปน 79.7 เมกะวัตต
และมีโครงการอยู ระหวาง
การพัฒนาอีกจํานวน 10 เมกะวัตต



จายเง�นปนผล
สําหรับผลการดําเนินงาน
งวดคร�่งปหลังของป 2564 

เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู ถือหุ น
ของกลุมบร�ษัทฯ ประจําป 2565 
อนุมัติการจายเง�นปนผลจากกําไรสุทธิ 
สําหรับผลการดําเนินงานงวดคร�่งปหลังของป 2564
ใหแกผู ถือหุ น ในอัตราหุ นละ 0.17 บาท 
และเมื่อรวมกับเง�นปนผล
ระหวางกาลงวดคร�่งแรกของป 2564 
ท่ีไดจายไปแลว ในอัตราหุ นละ 0.16 บาท 
จะรวมเปนเง�นปนผลท่ีจายในป 2564 
รวมอัตราหุ นละ 0.33 บาท 
รวมเปนเง�นทั �งสิ �น 926.02 ลานบาท 
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ในเดือนเมษายน 2565  กลุมบร�ษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรและหุ นกู จาก 
“ทร�ส เรทติ �ง” ที่ระดับ A- ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” 
หร�อ คงท่ี ซ�่งสะทอนถึงรายไดท่ีแนนอนจากสินทรัพยโรงไฟฟาของกลุมบร�ษัทฯ 
และสัดสวนการลงทุนที่มีการกระจายตัวของแหลงพลังงานท่ีหลากหลาย 
ทั�งนี้ การไดรับเครดิตดังกลาวจะสงผลใหกลุมบร�ษัทฯ 
มีโอกาสเขาถึงแหลงเง�นกูแหลงใหม ท่ีจะเขามาชวยเสร�มความพรอมการลงทุนในอนาคต

ทร�ส เรทติ�ง (TRIS Rating) 
คงอันดับเครดิตของกลุมบร�ษัทฯ 
ที่ A- แนวโนม “Stable” 



ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

รายไดจากการขายและบริการ 1,046.6 1,158.5 10.7% 1,231.7 (5.9%)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม* 140.5 141.7 0.9% 152.2 (6.9%)

EBITDA 947.9 1,057.1 11.5% 1,099.4 (3.8%)

กําไรสุทธิ 523.4 1,363.0 160.4% 237.7 473.4%

กาํไรสทุธจิากการดาํเนนิงานปกต*ิ 488.8 516.7 5.7% 582.6 (11.3%)

*ไมรวมกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นและรายการพิเศษทีเ่กิดขึน้ระหวางงวด

ไตรมาสที่ 1/2565: บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) หรือ กลุมบริษัทฯ บันทึกกําไรจากการดําเนินงานปกติที่ 516.7 ลานบาท เติบโตจาก
ไตรมาสที่ 1/2564 รอยละ 5.7 แตลดลงจากไตรมาสที่ 4/2564 รอยละ 11.3 โดยมีปจจัยดังตอไปน้ี

-

-of

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธที่เกิดข�้นในชวงที่ผานมาและแผนในอนาคต

ประกาศผล
การดําเนินงาน
สําหรับไตรมาส 
1/2565

10 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65
งานประชุม
นักวิเคราะห
สําหรับไตรมาส 
1/2565

งาน 
Opportunity Day 

สําหรับไตรมาส 
1/2565

7 มิ.ย. 65

ขอมูลผลการดําเนินงานในไตรมาส 1/2565 โดยสรุป

1Q21 1Q22 % 4Q21 %

+5.7% YoY  -11.3% QoQ

หนวย : ลานบาท

9 ส.ค. 65
ประกาศผล
การดาํเนนิงาน
สาํหรบัไตรมาส 
2/2565 
(คาดการณ)
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(+) การรบัรูผลการดาํเนนิงานของโรงไฟฟาพลงังานนํา้ 
“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” เพ่ิมขึน้จากปริมาณฝน
ทีต่กมากขึน้จากการเกิดพายุฤดรูอนในระหวางไตรมาส

(+) การรบัรูผลการดาํเนนิงานของโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
ในประเทศญีปุ่นเพิม่ขึน้ จากการเดินเครือ่งเชิงพาณิชย
ของโครงการ ชบิะ 1 (20 เมกะวตัต) เมือ่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

(+) สวนแบงกาํไรจากเงินลงทนุในโรงไฟฟาพลงังานลม
ทีป่ระเทศฟลปิปนสเพิม่ขึน้ จากการรบัรูอตัราคาไฟเพิม่ขึน้

(-) การรบัรูผลการดาํเนนิงานของโรงไฟฟาพลงังานน้ํา 
“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ลดลง จากปจจัยฤดูกาล 
(Seasonal factor) โดยไตรมาส 1 ของทกุปจะเปนชวงนอกฤดูกาล 
(Low season) ของโรงไฟฟาพลงังานนํา้

(-) สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุในโรงไฟฟาพลงังาน
ความรอนใตพภิพทีป่ระเทศอนิโดนเีซยีลดลง 
จากการรบัรูสวนแบงกาํไรจากการ
ดาํเนนิงานเขามาเพียง 2 เดอืน (มกราคม - กมุภาพันธ 2565)
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390.6
MW

718.3
MW

เปดดําเนนิการ
35.2%

ระหวางพฒันา
64.8%

พลงังานแสงอาทิตย
735.9 เมกะวตัต

-
พลังงานความรอนใตพภิพ*
- เมกะวตัต

พลังงานนํ้า
114.0 เมกะวัตต

พลงังานลม
259.0 เมกะวัตต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุมบร�ษัทฯ มีขนาดกําลังการผลิตรวม 1,108.9 เมกะวัตต 
คํานวณตามสัดสวนเง�นลงทุนประกอบดวย

ขอปฏิเสธความรบัผิดชอบ : ขอมลูทีป่รากฎในเอกสารฉบับน้ี รวมถงึท่ีจะมีการแกไขเพิม่เตมิใหมคีวามครบถวนในภายหลัง จัดทําขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูถอืหุน หรอืนกัลงทนุสามารถตดิตามขาวสาร 
ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัเทานัน้ เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอืน่ เอกสารฉบับน้ีไมถือเปนการเสนอขายหรือซือ้หลักทรพัยใดๆ หรอืการเขาทาํธรุกรรมการอืน่ทีเ่กีย่วของ 
โดยขอมลูในทีน่ีไ้ดมาจากแหลงขอมลูทีบ่รษิทัฯ พจิารณาแลววาเช่ือถอืได อยางไรกต็าม บรษิทัฯ ไมรบัรองและไมรบัผดิชอบตอความถกูตองแมนยําหรอืความสมบรูณของขอมูลท่ีมีอยูนี ้

ตดิตอ : บรษิทั บซีพีจี ีจาํกดั (มหาชน), เลขท่ี 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร ช้ัน 12 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260
เบอรโทร : 66 (0) 2335 8999, Fax : 66 (0) 2335 8900, www.bcpggroup.com
ตดิตอนักลงทุนสมัพนัธ : เบอรโทร : 66 (0) 2335 8945, 66 (0) 2335 8946, Email: ir@bcpggroup.com

*หมายเหต:ุ กลุมบรษิทัฯ ไดขายหุนใน Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ใหแก Springhead Holdings Pte Ltd. โดยไดดาํเนนิธรุกรรมเสรจ็สิน้เมือ่วนัท่ี 3 มีนาคม 2565

กาํลังการผลติ

1,108.9
MW 

โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจํานวน 20.0 ลานบาท และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนเรียกชําระเปน 14,470.1 ลานบาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,640.4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท 
เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานนํ้า

332 326 
407 

474 501 

2560 2561 2562 2563 2564

MW CAGR 10.9%

กาํลงัการผลติตามสญัญา

2554-2558
เริ่มดําเนินโครงการ
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใน
ประเทศไทย
ปรับโครงสรางธุรกิจ
เพื่อเตรียมจดทะเบียน
เขาตลาดหลักทรัพยฯ

2559

ก.ย. 2559

ขยายธุรกิจใน
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ประเทศญี่ปุน

ดําเนินการเขา
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ก.ค. 2564
ลงทุนในหุนกูแปลง
สภาพของ “VRB” 

ก.ค. 2564
IEAD ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟาของ
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม 
ขนาด 600 MW 
กับการไฟฟาเวียดนาม

ต.ค. 2564
ลงนามบันทึก
ความเขาใจ กับเคพเพล 
นิว เอนเนอรยี่

พ.ย. 2564
เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยโครง
การโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
ชิบะ 1 และ โครงการ 
Solar rooftop (CMU)

ก.พ. 2563
ลงทุนซ�้อหุนทั�งหมด
ในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานนํ้า 
“Nam San 3B” 
ประเทศ สปป. ลาว

ส.ค. 2563
ลงทุนซ�้อหุนทั�งหมด
ในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
ประเทศไทย 
ขนาดรวม 20 MW

2563
ดําเนินการเพ��ม
ทุนจดทะเบียนรวม 
10.2 พันลานบาท 
โดยเสนอขายแก
ผูถือหุนเดิม 
นักลงทุนในวงจํากัด 
พรอมทั�งออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

เม.ย. 2562

โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม (ลมลิกอร) 
เริ่มเปดดําเนิน
การผลิตไฟฟา
เชิงพาณิชย

ก.ย. 2562
ลงทุนซื้อหุนท้ังหมด
ในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานน้ํา 
“Nam San 3A” 
ประเทศ สปป. ลาว

พ.ค. 2560
ขยายธุรกิจโดยลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม 
ประเทศฟลิปปนส

มิ.ย. 2561
ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลม 
(ลมลิกอร) ประเทศไทย

ก.ย. 2561
จําหนายโครงการ
โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
2 โครงการ
ในประเทศญี่ปุน 
และรับรูกําไร
จํานวน 783 ลานบาท

ก.ค. 2560
ขยายธุรกิจโดยลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานความรอน
ใตพิภพ 
ประเทศอินโดนีเซีย

ม.ค. 2565
ลงทุนในการกอสราง
สายสงและสถานีจายไฟ
จาก สปป. ลาว 
ไปยังประเทศเว�ยดนาม

พลังงานนํ้า 
(สปป.ลาว)

พลังงาน
ความรอน
ใตพิภพ
(อินโดนีเซีย)

พลังงาน
แสงอาทิตย
(ญี่ปุน)

 พลังงานลม
 (ฟลิปปนส)

 พลังงานลม
 (ไทย)

พลังงาน
แสงอาทิตย
(ไทย)

ลงทุนเพ��มเติมในโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศไตหวัน 
รวม 469 MWz

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

จําหนายโครงการโรงไฟฟา
พลังงานความรอนใตพ�ภพ 
ประเทศอินโดนีเซ�ย

มี.ค. – เม.ย. 2565
เปดดําเนินการเช�ง
พาณิชยโครงการไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
2 โครงการ ไดแก 
โคมากาเนะ และ ยาบุกิ

เกี่ยวกับ BCPG

66.4% % 10.3% 23.4%

2554 - 2559 2561 2562 2563 2564 25652560

สรุปเหตกุารณสาํคญั


