ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ได้ถูกจัดทาขึ้นเสมือนหนึ่งว่าการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงและมีประสบการณ์ในการลงทุนพัฒนา และบริหาร
โรงไฟฟ้าเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและในหลายประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable power generation) ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
สาหรับ การประกอบธุร กิจ ในประเทศไทย บริ ษัท ฯ ถือหุ้ นโดยทางอ้อ มผ่ านบริ ษัทย่ อยของบริษัท ฯ ในบจ.
บีแ อลซีพี คิ ดเป็น สั ดส่ วนร้ อยละ 50.00 ของหุ้ นที่ อ อกและจาหน่ ายแล้ว ทั้ง หมด โดยบจ. บี แ อลซีพี ประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,434.0 เมกะวัตต์ และตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเอกชนที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดในประเทศไทย
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศลาว บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทหงสาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้น
ที่อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ปากเหมื องที่ ใ ช้ ถ่ า นหิ น ลิก ไนต์ เ ป็ น เชื้ อเพลิ ง ตั้ ง อยู่ ที่
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โรงไฟฟ้าหงสาจะมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,878.0 เมกะวัตต์เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เต็มกาลังการผลิต โดยโรงไฟฟ้าหงสาจะเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูง
ที่สุดและเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสาจะแบ่ง ระยะเวลาการดาเนินการ
เชิงพาณิชย์อ อกเป็น 3 ระยะ ตามช่ว งเวลาที่การติดตั้ง กังหัน ไอน้าแต่ละเครื่องจากกัง หันไอน้าทั้ง หมด 3 เครื่ องของ
โรงไฟฟ้าหงสาแล้วเสร็จ โดยในปัจจุบัน หน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 1 มีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 626.0 เมกะวัตต์ ได้เปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 2 และ 3 จะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 และในเดือนมีนาคม 2559 ตามลาดับ
ในการนี้ ทั้ งบจ. บี แอลซีพี และบริ ษัทหงสาได้ ทาสั ญญาซื้อ ขายไฟฟ้าระยะยาวสาหรั บไฟฟ้าที่ ผลิ ตได้ จาก
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสาแล้ว โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ของหน่วยผลิตไฟฟ้าบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 และหน่วยผลิตไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 3 ตามลาดับ
ส าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศจี น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ เป็ น เจ้ า ของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว ม
(Combined heat and power plant) ซึ่งเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจานวน 3 แห่ง และกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่ง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมในบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
ตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 73.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 370.0 ตัน
ต่อ ชั่ว โมง และบริ ษัท ฯ ถือ หุ้น โดยทางอ้ อมในบริ ษัท ถัง ซานบ้า นปู คิด เป็ นสั ด ส่ว นร้ อยละ 100.00 ของหุ้ นที่ ออกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งบริษัทถังซานบ้านปูประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมตั้งอยู่ที่ในมณฑลเหอเป่ย โดยมีกาลัง
การผลิตติดตั้งจานวน 100.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 128.0 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้น
โดยทางอ้อมในบริษัทโจวผิงพีคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่ง บริษัทโจวผิงพีค
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ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมตั้งอยู่ที่ในมณฑลชานตง โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 100.0 เมกะวัตต์ และ
กาลังการผลิตไอน้าจานวน 450.0 ตันต่อชั่วโมง โดยปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิงกาลัง อยู่ระหว่ างการเพิ่มกาลั งการผลิ ต ซึ่งคาดว่า จะท าให้กาลั งการผลิตติดตั้ง สาหรับการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งเพิ่มขึ้นแห่งละ 25.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าเพิ่มขึ้นแห่งละ 150.0 ตันต่อชั่วโมง ทั้ง นี้
บริษั ทฯ คาดว่าการเพิ่ มก าลั งการผลิต ของโรงไฟฟ้ าพลัง งานร่ว มหลวนหนานจะแล้ วเสร็จ ภายในปี 2562 ในขณะ ที่
การเพิ่มกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมในบริษัทซานซีลู่กวงซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล” (Ultra-supercritical) ตั้งอยู่ที่มณฑลซานซี โดยจะมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน
1,320.0 เมกะวัต ต์ โรงไฟฟ้ าซานซีลู่ก วงมีหน่ วยผลิต ไฟฟ้า จานวน 2 หน่ วยซึ่ งมี กาลั งการผลิต ติด ตั้งจ านวน 660.0
เมกะวัตต์ต่อหน่วย บริษัทฯ คาดว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยจะสามารถเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือน
ตุลาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามลาดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งแต่
ต้นปี 2557 บริษัทฯ เริ่มลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ
โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ โดยการดาเนินธุรกิจตามโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคเป็นไปตามสัญญาระหว่างนักลงทุนและ
ผู้ดาเนินกิจการ โดยนักลงทุนจะลงทุนในกิจการของผู้ดาเนินกิจการ (ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า) โดยได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งกาไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน ในฐานะหุ้นส่วนภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบทีเค บริษัทฯ เป็นเพียงหุ้นส่วนที่มิได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิ จการ และมิได้ควบคุมกิจการของหุ้นส่วนหรือ
ร่วมในการประกอบธุ รกิ จและการจั ดการโครงการต่า ง ๆ ทั้ง นี้ บริ ษัท ฯ มีค วามรับ ผิด อย่ างจากัด ในการเป็น หุ้น ส่ว น
ดังกล่าว โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้ อ 2.3.1(ช) การลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น”
ในปัจจุบัน บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
จานวน 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโอลิมเปียซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดอิบารากิ ซึ่งบริษัทฯ
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40.00 (2) โครงการนาริไอสึซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00
(3) โครงการมุกะวะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 54.00 (4) โครงการอวาจิซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดเฮียวโงะซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 (5) โครงการฮิโนะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะซึ่งบริษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 75.00 (6) โครงการยาบูกิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ (7)
โครงการโอนามิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ หน่วย
ผลิตไฟฟ้าจานวน 3 หน่ วย จากทั้ง หมด 5 หน่ว ยของโครงการโอลิมเปียในจังหวัด กุนมะ และจังหวัดอิบารากิ ได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในขณะที่หน่วยผลิตไฟฟ้าอีก 2 หน่วยในโครงการโอลิมเปียกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
และคาดว่าจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม และธันวาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการมุกะวะ
จะเปิด ดาเนิน การเชิ งพาณิ ชย์ ไ ด้ใ นเดือนสิง หาคม 2560 โครงการนาริไ อสึ จะเปิด ดาเนิน การเชิงพาณิ ชย์ ได้ ใ นเดือ น
ธันวาคม 2560 โครงการอวาจิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกันยายน 2559 โครงการฮิโนะจะเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิ ชย์ ได้ใ นเดือนเมษายน 2559 โครงการยาบูกิ จะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ ในเดือ นกันยายน 2560 และ
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โครงการโอนามิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และในขณะนี้ บริษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการ
จัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในโครงการอวาจิ และโครงการฮิโนะ
1.1

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1.1.1

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็ นบริษั ทพลั งงานที่ด าเนิ นธุ รกิ จ ไฟฟ้า ในเอเชีย มุ่ ง เน้ นถึ งการพั ฒนาอย่ างยั่ง ยืน เป็ นมิ ตรกั บชุ มชนและ
สิ่งแวดล้อม
1.1.2

1.2

พันธกิจ (Mission)


พัฒ นาธุ รกิ จ ไฟฟ้ า ส่ง เสริ มพลั ง งานธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่ทั นสมั ย เพื่อ ความเติ บโตอย่ า ง
ต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นาในเอเชีย



ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันดังนี้

1.2.1

การลงทุ น ในกลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ ด้ า นการผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ มี คุณ ภาพสู ง และตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มีก ารเติ บ โต
ของตลาดธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน
และประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งเปิดดาเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 1,358.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 1,210.4 เมกะวัตต์ กาลัง
การผลิตไอน้า 813.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.4 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) และ
กาลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา 1,036.5 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็น กาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงจานวน 939.3 เมกะวัต ต์ กาลังการผลิตไอน้าจานวน 255.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จานวน 51.7 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) จากข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจี น กาลัง ขยายตัว โดยมี อัต ราเติ บโตเฉลี่ ยสะสมต่ อปี (Compound Annual
Growth Rate: CAGR) ที่ร้อยละ 6.8 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีตลาดการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ร้อยละ
28.0 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563
บจ. บี แ อลซี พี เ ป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระ (IPP) รายใหญ่ ที่ สุ ด และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีกาลังการผลิตติดตั้ง จานวน 1,434.0 เมกะวัตต์ และมี
กาลั งการผลิ ตติ ด ตั้ งตามสั ญ ญากั บ กฟผ. รวมทั้ง สิ้ น 1,346.5 เมกะวั ตต์ จากข้อ มู ล ของ ฟรอสต์ แอนด์ ซั ลลิ แ วน
โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดที่มีการนาเข้าถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและเป็นโรงไฟฟ้าที่
จะถูกเลือกให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในลาดับต้น ๆ ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในประเทศไทย โดยบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอล
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ซีพีหน่วยที่ 2 ได้เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549 และเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ตามลาดับ โรงไฟฟ้าบี
แอลซีพีใช้เทคโนโลยีที่มีปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากโรงไฟฟ้าทีม่ ีอัตราที่ต่ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
และทาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อัตราร้อยละ 38.0 ซึ่งสูงกว่าอัตราการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยทั่วโลกใน
ปี 2554 ซึ่งอยู่ ที่อัตราร้อยละ 35.0 ตามข้อ มูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแ วน บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้า บีแอลซีพีถือเป็ น
ต้นแบบของพลังงานที่สะอาดกว่าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศไทย ปริมาณของสารเจื อปนในอากาศที่
ระบายจากโรงไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้ าบีแ อลซี พีนั้น ต่ากว่า ค่ ามาตรฐานการปล่อ ยก๊า ซตามกฎหมายในประเทศไทยและ
มาตรฐานของธนาคารโลกเป็น อย่ างมาก ซึ่ง แสดงให้เห็ นถึง การปฏิ บัติก ารจัดการด้ านสิ่งแวดล้อมที่มีป ระสิทธิ ภาพ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1 (ก) (10)
บริษัทหงสาซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองเพียง
แห่งเดียวในประเทศลาว ถ่า นหินลิ กไนต์ทั้งหมดที่ ผลิตจากเหมืองถ่านหินลิก ไนต์ หงสาจะน ามาใช้เป็ นเชื้อ เพลิ งของ
โรงไฟฟ้าหงสา โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหงสาจะมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 1,878.0
เมกะวัตต์ ตามข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โรงไฟฟ้าปากเหมืองจะมีเสถียรภาพในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
เนื่องจากความเสี่ยงในการขาดแคลนเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่า
บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมจานวน 3 แห่งในประเทศ
จีนผ่านบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีกาลังการผลิตติดตั้ง ตามสัดส่วนการลงทุน รวม 243.0 เมกะวัตต์ และกาลังการ
ผลิตไอน้าตามสัดส่วนการลงทุนรวม 813.0 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป
เนื่ อ งจากสามารถผลิ ต ได้ ทั้ ง ไฟฟ้ า และไอน้ า บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ จั ด หาไฟฟ้ า และไอน้ าหลั ก ให้ แ ก่ ภ าคครั ว เรื อ นและ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนานของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนให้แก่ภาคครัวเรือนแต่เพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้ง
มณฑลเหอเป่ย ซึ่งมีประชากรประมาณ 489,000 คน ตามข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558 และในเขตหลวนหนาน มณฑล
เหอเป่ย ซึ่งมีประชากรประมาณ 583,000 คน ตามข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557 ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่ว ม
โจวผิงเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าแต่เพียงรายเดียวให้แก่ลูกค้าในเขตโจวผิง มณฑลเหอเป่ย บริษัทฯ ได้ใช้
มาตรการที่จาเป็นต่าง ๆ เพื่ อ ให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าพลั งงานร่ วมของบริษัทฯ จะมีสถิติ การปล่ อยสารเจือปนในอากาศ
ต่ากว่าค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซขั้นต่าของอุตสาหกรรมในประเทศจีน
บริษัทซานซีลู่กวงซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
แห่งใหม่ขนาด 1,320.0 เมกะวัตต์ ในเมืองฉางจื้อ มณฑลซานซีได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และคาดว่าจะสามารถเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มณฑลซานซีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเป็น
แหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมณฑลที่มีการผลิตถ่านหินมากที่สุดในประเทศจีน ดังนั้น โรงไฟฟ้าซาน
ซีลู่กวงจึงตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรถ่านหินจานวนมาก บริษัทฯ เชื่อว่าเมื่อโครงการสาเร็จแล้ว โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงจะ
เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในมณฑลซานซี โรงไฟฟ้าซานซีลู่กว งจะใช้
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล” (Ultra-supercritical) ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านหิน
และปริมาณสารเจือปนในอากาศในทุก ๆ หน่วยการผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าแบบเดิม ตามข้อมูลของฟ
รอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีอัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิลจะมีอัตราประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า อยู่ที่อัตรา
ร้อยละ 41.0 เมื่อเทียบกับอัตราประสิทธิภาพเฉลี่ยของประเทศจีนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในปี 2557 ที่อัตรา
ร้อยละ 39.0 ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลในประเทศจีนเนื่องจาก
เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการปล่อยสารเจือปนที่ระบายในอากาศในปริมาณต่า
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1.2.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แนวโน้มของธุ ร กิ จมี ก ารเติ บ โตอย่ างแข็ งแกร่ งเนื่ องจากการเติบ โตของดั ชนี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศและความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจีน

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเนื่องจากได้รับ ประโยชน์จากพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ของภาคเอกชนในประเทศไทย ประเทศลาว
และประเทศจีน ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีทรี่ ้อยละ 4.8 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 เนื่องจากการขยายตัวของจานวนประชากร และภาพรวมเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีความแข็งแกร่ง โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะอยู่ที่ร้อยละ
ประมาณ 6.0 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 นอกจากนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนยังมีการคาดการณ์ว่า ประเทศลาวจะมี
อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อย
ละ 11.6 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาววางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลลาวที่จะขยายการเข้าถึงไฟฟ้าของภาคครัวเรือนให้อยู่ที่ ร้อยละ 90.0 ของภาคครัวเรือน
ทั้งหมดภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.0 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 จากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มณฑลเหอเป่ย มลฑลซาน
ซี และมณฑลชานตง ซึ่งบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอยู่นั้นมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูง
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนี้ ประเทศจีนกาลัง
เปลี่ยนจากการพึ่งพาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงไปสู่อุตสาหกรรมสะอาดซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า และเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการเพื่อจูงใจให้มีการใช้พลั งงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน ในบางมณฑลของประเทศจีน เช่น มณฑลเหอเป่ยและมณฑลชานตงซึ่งถูกจัดให้เป็น “พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุม” ซึ่งทาให้การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม หรือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูง ที่จะตั้งขึ้นเพื่ อ
ทดแทนโรงไฟฟ้ าพลัง งานถ่ า นหิ นขนาดเล็ก ที่ มีป ระสิท ธิภ าพต่ าจะต้ องได้รั บการอนุ ญาตประเภทโรงไฟฟ้า ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและได้ประโยชน์จากมาตรการ
ดังกล่าว
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้พลังงานที่สูง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 8.0 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่า
จะได้รับประโยชน์ผ่านโครงการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อีกทั้งโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ทั้ งนี้ จากข้อมูลของ
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ถ่านหินยังคงเป็นทรัพยากรที่มีความน่าเชื่อถือและต้นทุนต่าสาหรับการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2556 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณถ่านหินสารองจานวน 17.0
พั น ล้ า นตั น นอกจากนี้ จากข้ อ มู ล ของ ฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิ แ วน ในปี 2554 และ ปี 2555 บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น กิ จ การ
สาธารณูปโภคและผู้ผลิ ตไฟฟ้ าเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ไ ด้ลงทุ นในโรงไฟฟ้าพลั งงานถ่านหิ น และ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นจานวนมาก และคาดว่าการลงทุนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มที่จะดาเนินต่อไปจนถึง
ปี 2563
1.2.3

ประวั ติความส าเร็จ ในการพัฒ นาโครงการการด าเนิน การและความสามารถในการบ ารุ งรั กษาที่
ยาวนานและเป็นที่พิสูจน์แล้ว

บริษั ทฯ มี ประสบการณ์ เกื อบ 20 ปี ในการพัฒ นาการด าเนินงานในฐานะผู้ ผลิ ตไฟฟ้ าอิส ระ (IPP) บริ ษัท ฯ
ประสบความสาเร็จในการร่วมก่อตั้ง บจ. โคเจเนอเรชั่น ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็ก (SPP) ของ กฟผ.เพื่อการ
จัดหาไฟฟ้าและไอน้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2536 นอกจากนี้ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กของ
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กฟผ. บริษัทฯ ได้พัฒนาบจ. ไตรเอนเนอจี้ซึ่งดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมขนาด 700.0 เมกะวัตต์ และบจ. บีแอลซีพี
ซึ่งดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434.0 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยั ง
ประเทศจีนโดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า 3 แห่งซึ่งได้เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โดยตลอดระยะเวลาเกื อบ 20 ปีที่ ผ่า นมา บริ ษัท ฯ ประสบความส าเร็ จในการพั ฒ นาโครงการไฟฟ้ าโดย
มีโครงการที่ประสบความสาเร็จ เช่น โครงการเดอะโคเจนเนอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุต โครงการไตรเอนเนอจี้ โครงการบีแอลซีพีซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศจีน บริษัทฯ ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานภายใน ความสามารถและประสบการณ์ใน
การจัดการ รวมถึง การก่อสร้างและดาเนินงานโรงไฟฟ้า และเหมืองถ่านหินของกลุ่มบริษัท บ้านปู การดาเนินงานและ
ความสามารถที่เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าทาให้สามารถมั่นใจได้ถึงความสม่าเสมอและคุณภาพ
ของการดาเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ
ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 800 คน ในโรงไฟฟ้าสามแห่งในประเทศ
จีนที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่วนงานด้านการผลิตไฟฟ้า และส่วนงานเกี่ยวกับการทาความ
ร้อนและการทาความเย็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการควบคุมและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของโครงการร่วมทุนต่าง ๆ และให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือทางเทคนิคด้วย ในระหว่างปี 2555 ถึง 2557
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประสบความสาเร็จในด้านอัตราความพร้อมการจ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.0 ในขณะที่โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมในประเทศจีนมีอัตราความพร้อมจ่ายต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.3
1.2.4

เสถียรภาพและความมั่นคงของเงินทุนหมุนเวียนจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว การเติบโตของ
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และผู้รับซื้อที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาได้สิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว สาหรับกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาในระดับสูง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาต่างได้รับประโยชน์จากการส่งผ่าน
ต้นทุนเชื้อเพลิงในประเทศไทย และการขุดเหมืองแร่ในประเทศลาวไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้า (off-takers) เต็มจานวน กล่าวคือ
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ สามารถรวมต้นทุนดังกล่าวในราคาจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ไฟฟ้า โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ก)(2) การจาหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
โรงไฟฟ้ าบีแอลซี พีและโรงไฟฟ้า หงสามีค วามสามารถในการดาเนินงานอย่างมีป ระสิทธิภ าพตามสัญญาโดยรวม อี ก
ประมาณ 21 ปี จนถึงกาหนดสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่คงเหลือ
ผู้รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าหลั ก ภายใต้ สัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบริษั ท ฯ เป็ น หน่ว ยงานของรั ฐ หรื อ นิ ติ บุค คลที่ รั ฐ เป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง สาหรับในประเทศไทย ผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน สาหรับในประเทศลาว ผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจในตลาดที่มี ผู้ขายน้อยราย (captive market) ในประเทศจีน โดยบริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไอน้าแต่เพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้งและเขตหลวนหนาน และบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาสาหรับ
การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า โดยได้รับสิทธิในการเป็นผู้จาหน่ายแต่เพียงรายเดียวกับผู้ รับซื้อในเขตโจวผิง โดย
ส่วนใหญ่ผู้รับซื้อไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้า
จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน แต่จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ การปรับค่าไฟฟ้าคงที่อย่างต่อเนื่องซึ่ง
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ทาให้มั่นใจได้ว่าต้นทุนด้านเชื้อเพลิงจะได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้รับซื้อในประเทศจีน และบริษัทฯ คาดว่า นโยบายการปรับค่า
ไฟฟ้าดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้ต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลยังคงนโยบายพลังงานในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ที่หลากหลายโดยมีการลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ คาดว่า โครงการในประเทศญี่ปุ่น จะขยายกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการเริ่มต้นการดาเนินงานของ 7 โครงการในประเทศญี่ปุ่นภายในสิ้นปี 2560 ซึ่งจะมี
กาลังการผลิตตามสัญญารวม 81.5 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้ งตามสัดส่วนการลงทุน
จานวนรวม 54.1 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) โครงการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนอย่างคงที่เนื่องจาก
ได้รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ (Feed-in-Tariff) ซึ่งมีการกาหนดราคาซื้อขายขั้นต่าสาหรับการซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศญี่ปุ่น การเติบโตของ
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายในประเทศจีน และผู้รับซื้อที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูงทาให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่มี
เสถียรภาพ และมีศักยภาพทางการเงินสูง โดยรายได้จากการขายและให้บริการสุทธิของบริษัท ฯ ยังมีความสม่าเสมอ
กล่าวคือ จานวน 5,682.9 ล้านบาท ในปี 2555 จานวน 5,877.5 ล้านบาท ในปี 2556 และ จานวน 5,468.8 ล้านบาท ใน
ปี 2557 และกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จาหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ จากปี 2555 ถึงปี
2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 และอยู่ในระดับที่สูงกว่า 2,900 ล้านบาท
1.2.5

ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้นาในภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น

บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้นาในภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ ของ
บริษัทฯ ในประเทศไทย ได้แก่ บมจ. เอ็กโก และบมจ. ราชบุรี ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูง โดย บมจ. เอ็กโก
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกและรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของ
ประเทศไทย ในขณะที่ บมจ. ราชบุรี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าหงสาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย โดยทั้งบมจ. เอ็กโก และบมจ. ราชบุรี ต่างมี กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยในประเทศไทย
กฟผ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและเป็นผู้ให้อนุญาตในการเริ่มต้นดาเนินการ
โรงไฟฟ้าตามสถานะของการจัดหาไฟฟ้าและความต้องการในเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เป็นหน่วยงานในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าของรัฐบาลลาว ในขณะที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเป็นหน่วยงานในการลงทุนใน
ด้านพลังงานของรัฐบาลลาว บริษัทเกอเหมิง (ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการร่วมทุนของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง) มีผู้ถือหุ้น
ประกอบด้วย บริษัท ซานซี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป บริษัท โคเรีย อิเล็กทริค เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ธนาคาร
ดอยซ์แบงก์ เจ-เพาเวอร์ และ ชูโกคุ อิเล็กทริค เพาเวอร์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซานซีลู่อัน มายนิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วน
และผู้จัดหาถ่านหินของบริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
และผู้รับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง ได้แก่ บริษัทซีหวางซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหาร
และเครื่อ งดื่ ม และผู้ ผ ลิต เหล็ ก ที่ใ หญ่ ที่ สุด 500 รายในประเทศจี น และบริ ษั ท ฉีซิ ง ซึ่ ง เป็น ผู้ ผ ลิ ตเอกชนขนาดใหญ่
ในอุต สาหกรรมการผลิต อะลู มิเ นีย ม บริษั ท ฯ ได้ ส ร้า งความสัมพั นธ์ ที่แ ข็ งแรงกั บบริษั ท ไชน่ า เนชั่ น แนล อิ เล็ คทริ ค
อีควิปเม้นท์ โคปอเรชั่น (CNEC) และกลุ่มบริษัทฮาบิน ผ่านการทางานร่วมกันในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าหงสา
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า การที่ หุ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ น าในภาคอุ ต สาหกรรมและรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จะ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น รวมทั้งความสามารถทางเทคนิคซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า
โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
1.2.6

แผนการลงทุ น ที่ ครอบคลุ มหลายภูมิภ าคและประเภทเชื้ อเพลิ ง ที่ ห ลากหลายประกอบกั บ ฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปี 2560 จะสามารถขยายกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุนจากกาลังการผลิตในปัจจุบันจานวน 1,357.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า เป็น 2,306.4 เมกะวัตต์เทียบเท่า
หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ประมาณร้อยละ 23.6 ซึ่งบริษัทฯ ยังมี แผนการเพิ่มกาลังการผลิต ตามสัดส่วนการ
ลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานอีก 51.8 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในสิ้นปี 2562 และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิงอีก 36.3 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในสิ้นปี 2563
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ
มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจี น และประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 52.8 ร้ อยละ 18.4
ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 0.2 ของกาลัง การผลิตตามสัดส่วนการลงทุน ตามลาดับ ทั้งนี้ ภายในสิ้นปี 2560 บริษัทฯ คาด
ว่ากาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาคของบริษัทฯ จะกระจายเป็น ร้อยละ 31.3 ในประเทศไทย ร้อยละ 32.6
ในประเทศลาว ร้อยละ 34.0 ในประเทศจีน และร้อยละ 2.3 ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ กาลังสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในภูมิภาคด้วยการลงทุนที่ หลากหลาย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 กาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในอัตราร้อยละ 99.8 และการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานงานหมุนเวียนในอัตราร้อยละ 0.2 บริษัทฯ วางแผนที่ จะเพิ่มความหลากหลายด้วยการลดสัดส่ วน
กาลังการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานถ่านหิน โดยภายในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่ากาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
ของบริษัทฯ จากการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานงานหมุนเวียนจะอยู่ในอัตราร้อยละ 20
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า บริษั ท ฯ จะยั ง สามารถรั ก ษาฐานะทางการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ของบริ ษั ทฯ ได้ ต่ อ ไปภายหลั ง
การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่มั่นคงจะส่งเสริมให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่เป็นมา
1.2.7

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานสูง

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานครอบคลุมในทุกด้าน และมีผลงานในการพัฒนา
การขยาย และการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์อย่างสูงในการออกแบบ
วางแผน การบริหารโครงการ การก่อสร้าง และการทดสอบการใช้งานของระบบโรงไฟฟ้าและเทคโนโลยี ผู้ บริหารอาวุโส
ของบริษั ทฯ มีป ระสบการณ์ทางานในอุ ตสาหกรรมกว่า 35 ปี และด ารงตาแหน่งในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษัทบ้านปู
ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนา การดาเนินโครงการ และการเข้าซื้อสินทรัพย์มากว่า 20 ปี และมีกาลัง
การผลิตตามสัดส่วนการลงทุนที่ขยายตัวถึง 5 เท่า จาก 247.0 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2538 เป็น 1,358.0 เมกะวัตต์
เทียบเท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
1.2.8

ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บมจ. บ้านปู ซึ่ งเป็น
หนึ่ ง ในกลุ่ มผู้ น าด้ า นการผลิ ต ถ่ า นหิ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก และนั บ แต่ เ ริ่ มก่ อ ตั้ ง ในปี 2526 บมจ . บ้ า นปู มี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของ บมจ. บ้านปู มีความหลากหลาย
ตั้งแต่การลงทุน การสารวจ การพัฒนา รวมถึงการดาเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อน นอกจากนี้ บมจ. บ้านปู
ยังสั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินทั้งแบบเปิดและใต้ดิน รวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ปัจจุบั น บมจ. บ้านปู มีฐ านธุ รกิจในหลายประเทศ ได้ แก่ ประเทศอิ นโดนี เซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และ
ประเทศมองโกเลีย
บริ ษัท ฯ เชื่ อว่ า บริษั ทฯ มี ข้อ ได้เ ปรี ยบในการแข่ งขั น ในการเข้า ประมู ลงานโรงไฟฟ้า พลั งงานถ่ านหิน เช่ น
โรงไฟฟ้ าหงสา เนื่ องจากบริษั ทฯ สามารถพึ่ งพาประสบการณ์ที่ ยาวนานของบมจ. บ้า นปู ในการทาเหมือ งถ่ านหิ น
นอกจากนี้ บมจ. บ้านปู ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบกิจการด้านพลังงานที่มีความเป็น อิสระ
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลโครงการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและ
ในหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ได้ เข้า ทาสั ญญาจ้า งบริ หาร (Management Service Agreement) กั บ
บมจ. บ้า นปู โดยภายใต้สัญญาดัง กล่าว บมจ. บ้านปู ในฐานะผู้รับ จ้างตามสั ญญามีหน้า ที่ ให้ คาปรึกษาและความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) งานด้านกฎหมาย (2) งานสาธารณสุข ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมและชุมชน (3) การบริหารจัดการทางธุรกิจ (4) การจัดหาและการบริหารจัดการทั่วไป (5) งานสารสนเทศ (6)
งานทรั พ ยากรบุค คล (7) งานด้ า นการเงิ น (8) งานสื่ อ สารองค์ ก ร และ (9) การตรวจสอบภายใน บริ ษั ทฯ เชื่ อ ว่ า
ความสัมพันธ์กับบมจ. บ้านปู ในหลายด้านจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
1.3

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ ก าหนดเป้ า หมายในการเป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนที่ ยั่ ง ยื น รายใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิภ าค
โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้
1.3.1

การขยายการลงทุนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยขยายขอบเขตการการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น จากความสาเร็จทั้งในการ
ริเ ริ่มและพั ฒนาโครงการและการเข้า ซื้ อกิ จ การ รวมทั้ ง ได้ รับ การสนับ ส นุน จากผู้ ถือ หุ้ นอย่า งต่อ เนื่อ ง บริ ษัท ฯ จึ ง มี
ศักยภาพที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยให้มีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมประมาณ 4,300.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะคัดสรรการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ
ในอนาคต บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายขอบเขตการลงทุ นในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดี ย
ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ตามข้ อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซั ลลิแ วน กลุ่มประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่ เช่ น
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย มีความต้องการกาลังการผลิ ตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ชัดเจน และจาก
ความสาเร็จในการดาเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการไปสู่สหภาพพม่า ประเทศเวียดนาม
และประเทศกัมพูชา หากมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นที่อัตราเติบโต
เฉลี่ย สะสมต่อ ปีที่ร้ อยละ 8.7 ในระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2563 ในเดือนเมษายน 2558 รั ฐบาลอินโดนีเ ซียได้ประกาศ
แผนการพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 35.0 กิกะวัตต์ ภายในปี 2562 ภายใต้แผนการดังกล่าว กาลังการผลิตไฟฟ้า
10.0 กิกะวัตต์จะถูกพัฒนาโดยบริษัทพีทีพีแอลเอ็น และกาลังการผลิตไฟฟ้าอีก 25.0 กิกะวัตต์ที่เหลือจะถูกพัฒนาผ่าน
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การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จะอาศัยข้อได้เปรียบและประสบการณ์ในการดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จในประเทศอินโดนีเซียของบมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข องบริษัทฯ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป บริษัทฯ เล็งเห็นว่ากรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างรากฐานที่
มั่นคงในตลาดการผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามข้อ มูลของฟรอสต์ แอนด์ ซั ลลิ แวน เนื่องด้ว ยความโปร่ง ใสของโครงสร้า งการซื้ อขายไฟฟ้ าและความ
พยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในด้านการไฟฟ้า ทาให้ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น
หนึ่งในตลาดการค้าไฟฟ้าที่มีความเสรีสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน
ต่างชาติ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีที่ร้อยละ 4.2 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ตามข้อมูลของแผนพลังงานของประเทศฟิลิปปินส์สาหรับปี 2555 ถึงปี
2573 (Philippineห Energy Plan 2012-2030) มีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในประเทศฟิลิปปินส์
จะเพิ่มขึ้นจาก 17.9 กิกะวัตต์ ในปี 2557 เป็น 25.8 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 บริษัทฯ เชื่อว่ากาลังการผลิตติดตั้งที่เพิ่มขึ้น
นี้มีแนวโน้มว่าจะดาเนินการโดยโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
สภาแห่งชาติของประเทศจีนได้กาหนดเป้าหมายดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2563 ให้เป็นสอง
เท่าของดัชนีในปี 2553 ซึ่งต้องมีอัตราเติมโตเฉลี่ยนสะสมที่ร้อยละ 6.6 จากปี 2557 ถึงปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ อหน่วยของ
ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจึงเป็นสองเท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลก ในการนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายการ
ดาเนินการในประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ
จากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน การอ่อนค่าของค่าเงินหยวนจะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนซึ่งจะลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากจากการลดลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายหลังจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีน
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ประสงค์ที่จ ะประเมินโอกาสการลงทุนในประเทศอินเดี ย ซึ่งมีข นาดเศรษฐกิจ ที่มีอัตร า
การเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 6.4 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2557 และจาก
การคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปีของประเทศอินเดีย
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ซึ่งสูงกว่าประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เติบโต
สูงที่สุดในโลก ภายใต้แผนงานระยะห้าปีฉบับที่ 13 ของประเทศอินเดีย มีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งรวมจะ
เติบโตที่อัตราเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งเพิ่มจาก 283.8 กิกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 385.0 กิกะวัตต์ในปี 2563 และ
จากแนวโน้มการเติบโตดั งกล่า ว บริ ษัทฯ เห็นว่า ประเทศอิน เดียเป็นหนึ่ งในประเทศที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนของ
บริษัทฯ
1.3.2

การเพิ่มความหลากหลายของการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนโดยวางแผนที่จะขยายการลงทุนในพลังงาน
หมุ น เวี ย นชนิ ด ต่ าง ๆ เช่ น พลั งน้ า พลั ง งานลม และพลั ง งานชี วมวล นอกเหนื อจากพลั ง งานแสงอาทิต ย์ ที่ บริ ษั ท ฯ
ดาเนินการอยู่ บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายสัดส่วนกาลังการผลิตที่มาจากพลังงานหมุนเวียนให้ อยู่ในอัตราร้อยละ 20.0 ของ
กาลังการผลิตร่วมของบริษัทฯ ภายในปี 2568
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บริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ภายหลัง จากเหตุก ารณ์ แผ่ นดิ น ไหวครั้ง ใหญ่ ในปี 2554 ประเทศญี่ ปุ่น ได้ท บทวนการพึ่ง พาการผลิ ตไฟฟ้า พลั งงาน
นิวเคลียร์ และได้ออกมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เช่น การผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม คลื่นในมหาสมุทร และพลั งงานชีวมวล เป็น ต้น ฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน คาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ
8.2 โดยเพิ่ มจาก 89.0 เทราวั ตต์-ชั่วโมงในปี 2558 เป็ น 133.0 เทราวัตต์ -ชั่วโมงในปี 2563 และคาดว่า ในช่ว งเวลา
เดียวกัน การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 28.0 โดยเพิ่มจาก 15.0 เทรา
วัตต์-ชั่วโมง เป็น 53.0 เทราวัตต์-ชั่วโมง หรือเท่ากับร้อยละ 40.0 ของปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ ภายในปี 2563
โดยเปรียบเทียบกับการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่อัตราร้อยละ 16.9 ในปี 2558 และในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 กาลัง
การผลิ ต ติดตั้ งสาหรับการผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ ปุ่นจะเพิ่มขึ้น อีก 36,426.0 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ า
กระแสสลับ)
ในประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มความหลากหลายในการลงทุน ให้ครอบคลุมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ พลั ง งานลม และพลั ง งานชีว มวล โดยประเทศไทยมีศั ก ยภาพที่ แ ข็ง แกร่ ง ในการพั ฒนาการผลิ ต ไฟฟ้ า
ทางเลือกเนื่องจากปัจจัยทางภูมิประเทศเกื้อกูล โดยมีอัตราความเข้มแสงเฉลี่ย 18.0 -19.0 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
รวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรจานวนมากที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในหลายรูปแบบ เช่น พลังงานชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ไบโอดีเซล และเอทานอล ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ในปี 2558 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
พลัง งานหมุน เวีย นในประเทศไทยจะปรับตั วสูง ขึ้น จากร้อยละ 6.5 หรื อ 12,405.0 กิ กะวั ตต์-ชั่ วโมงในปี 2558 เป็ น
ร้อยละ 14.8 หรือ 33,805.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 22.2
ในประเทศลาว กาลังการผลิตติดตั้งส่วนใหญ่มาจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้า ได้มีการประเมินศักยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าพลังน้าในประเทศลาวโดยมีศักยภาพในการผลิต อยู่ที่ 26,000.0 เมกะวัตต์ โดยในปี 2557 มีกาลังการผลิต
ติ ด ตั้ ง เพี ย ง 2,994.0 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง ในจ านวนนี้ 699.0 เมกะวั ต ต์ เ ป็ น การผลิ ต เพื่ อ ใช้ ภ ายในประเทศ และที่ เ หลื อ
อีก 2,295.0 เมกะวัตต์เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ประเทศลาววางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้ง จากปี 2558 ถึงปี
2563 ผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้าตามแม่น้าสายต่าง ๆ เป็นหลัก ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ประเทศลาว
เป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าพลังน้า นอกเหนือจากศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
พลังน้าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประเทศลาวยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ได้แก่ สภาวะที่เอื้ออานวยทางธุรกิจประกอบกับสภาวะ
ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความเสี่ย งที่ต่าจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และต้นทุนแรงงานที่ ค่อนข้าง
ต่า ซึ่ง ล้วนทาให้ ประเทศลาวเป็นเป้าหมายในการลงทุ นที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เนื่องจากเป็ น
ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลส่งผลให้ประเทศลาวตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะแก่การส่งออกไฟฟ้าแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยังดึงดูดความสนใจ
จากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะอาศัย
ความสาเร็จในการดาเนินงานโรงไฟฟ้าหงสาเพื่อต่อยอดการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า พลังอื่นที่มีความเป็นไปได้ใน
ประเทศลาว หากมีโอกาสในการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนของประเทศจีนได้ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ เป็น
การส่ ง เสริ มการลงทุ น ในการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละพลั ง งานลม โดยคาดว่ า การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 20.1
และจะมีกาลังผลิตสูงถึง 75,000.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนเชื่อว่าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (large-scale photovoltaic) จะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
กลาง ประกอบกับการสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ จากรัฐบาลท้องถิ่นโดยการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ตลาดใหม่ บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถอาศั ย ประสบการณ์ แ ละค วามสั ม พั น ธ์ ข อง
บริษัทฯ ในประเทศจีนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศอิน เดี ย ภายใต้แ ผนงานระยะห้ าปี ฉบั บที่ 12 และ ฉบั บที่ 13 ของรั ฐบาลอิน เดี ย มีก ารกาหนด
เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของกาลังการผลิตติดตั้งรวม โดยมี อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.3 เพิ่มขึ้นจากจานวน
283.8 กิกะวัตต์ ในปี 2558 เป็นจานวน 385.0 กิกะวัตต์ภายในปี 2563 ในปัจจุบัน แหล่งพลังงานทดแทนมีส่วนทาให้
กาลังการผลิตติดตั้งเติบโตเป็นอันดับสองโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ทรี่ ้อยละ 11.0 ในปี 2555 ประเทศอินเดีย
มีการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและต้องนาเข้าถ่านหินจานวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่ มขึ้น ในประเทศ รัฐบาลอินเดีย จึงได้ดาเนินมาตรการแก้ไ ข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อ
ลดปั ญหาการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามข้ อมู ลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิ แวน กาลัง การผลิ ตไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์จะขยายตั วขึ้นประมาณ 10 เท่าในระหว่า งปี 2558 ถึง ปี 2563 โดยเพิ่มขึ้ นจาก 1.7 กิกะวัต ต์ เป็น 16.6
กิกะวัตต์ซึ่งเป็นการเติบโตของกาลังการผลิตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ในประเทศอินเดีย ซึ่งส่งผลให้
สัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราร้อยละ
6.1 ในปี 2558 เป็นอัตราร้อยละ 25.1 ภายในปี 2563
บริษัทฯ วางแผนที่จะนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน การใช้เทคโนโลยีด้าน
พลังงานแสงอาทิ ตย์ เช่น ระบบรวมแสงอาทิตย์ (Concentrated Solar Power) และระบบสะสมความร้อน (Thermal
Heat Storage) นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งผลักดันให้เกิดการแข่งขันของผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งใน
ปัจจุบันและผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ในอนาคต
1.3.3

การประสานความร่ว มมือในรูป แบบพั นธมิต รทางธุ รกิ จกั บหุ้ นส่ วนและผู้น าทางอุต สาหกรรมใน
แต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษั ทฯ จะร่ วมมือ กับพั นธมิต รทางธุร กิจ ในแต่ล ะประเทศอย่า งต่อ เนื่ องในการขยายธุร กิจ ในต่า งประเทศ
บริษัทฯ เชื่อว่าความรู้และความเชี่ยวชาญท้องถิ่นจะช่วยให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าถึ งโครงการใหม่และลูกค้ากลุ่มใหม่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งประสบความสาเร็จในการดาเนินงานในต่างประเทศ
บริษัทฯ คาดว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านงานวิศวกรรม การจัดหาและ
การก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความได้เปรียบโดย
ผ่านการดาเนินงานในโครงการผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ในตลาดที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับ บมจ. บ้านปู ในการพัฒนาและดาเนินงานในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าปากเหมือง บริษัทฯ เชื่อว่า
บมจ. บ้านปู ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในโครงการต่าง ๆ ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน
บริษัทฯ เชื่อว่าพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ มีความสาคัญและเอื้ออานวยให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ เช่น
ในระหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา บมจ. บ้านปู ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ ด้านความรู้และเทคนิคด้านเหมืองถ่าน
หิน การก่อสร้างและดาเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บมจ.ราชบุรีมีส่วนช่วยในความสาเร็จ
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ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา อีกทั้งการมีส่วนร่วมของ กฟผ. ทาให้มีความมั่นใจว่าการดาเนินงานและบารุงรักษาของ
โรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ในประเทศจีน ได้แก่ ความร่วมมือของผู้จัดหา
อุปกรณ์ ลูกค้าอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจี นทาให้บริษัทย่อยในประเทศจีน จะมีฐาน
ลูกค้าในการรับซื้อไฟฟ้าที่เพียงพอ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศจีนได้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะ
สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบเดียวกันสาหรับโครงการในอนาคตเพื่อ เพิ่มโอกาสในความสาเร็จของโครงการใน
อนาคตของบริษัทฯ
1.4

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1.4.1

ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2539 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บ มจ. บ้านปูถือหุ้นที่ออกและ
จาหน่ า ยได้ แ ล้ว ทั้ ง หมด (โดยมี ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยอื่ น ถื อ อี ก 3 ราย ถื อ หุ้ นในบริ ษั ท ฯ คนละ 1 หุ้ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย) บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตขึ้น
จากแหล่งกาเนิดที่หลากหลายซึ่งตั้งอยู่ในหลายประเทศในทวีปเอเชีย
บมจ. บ้านปูซึ่ง เป็นบริษัทแม่ของบริษั ทฯ เป็นหนึ่งในผู้นาด้ านธุ รกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสารวจและพัฒนา การผลิต การลงทุน การขนส่ง และการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
ด้านพลังงาน บมจ. บ้านปู ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2526 เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินและเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2532 บมจ. บ้านปู เริ่มขยายธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าครั้งแรกในปี 2536 โดยเป็น
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบจ. โคเจเนอเรชั่น ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กของ กฟผ. เพื่อดาเนินการจัดหาไฟฟ้า
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟฟ้าพลัง งานถ่านหินและไอน้าให้ แ ก่นิคมอุต สาหกรรมมาบตาพุด และนับแต่นั้น เป็นต้นมา
บมจ. บ้ า นปู ไ ด้ ข ยายการด าเนิ น กิ จ การถ่ า นหิ น ไปยั ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศจี น และ
ประเทศมองโกเลีย และขยายรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ประเทศ
ลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
ตารางต่ อ ไปนี้ แ สดงถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ และเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ของ
บมจ. บ้านปู
ปี

เหตุการณ์สาคัญ

2536



บมจ. บ้ า นปู เ ริ่ มขยายธุ ร กิ จ เพื่ อ ประกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า โดยเป็ น หนึ่ ง ใน
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จากัด (ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อ บริษัท เดอะ โคเจน
เนอเรชั่ น จ ากัด (มหาชน) เมื่ อ ปี 2539) ภายใต้ โ ครงการผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า เอกชน
ขนาดเล็กของ กฟผ. เพื่อดาเนินการจัดหาไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟฟ้า
จากพลังงานถ่านหินและไอน้าให้แก่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

2539



บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น โดยเป็นบริษัทย่อยที่บมจ. บ้านปู ถือหุ้นทั้งหมด

2540



บมจ. บ้านปู ร่วมกับบริษัท เพาเวอร์เจ็นพีแอลซี และ บริษัท ซีอาร์เอ เอ็นเนอร์จี
จากัด จัดตั้ง บจ. บีแอลซีพีซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อเข้าร่วมประมูลสิทธิในการ
ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 13

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ปี

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สาคัญ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของกฟผ.


บจ. บีแอลซีพีได้รับคัดเลือกจากกฟผ. ให้ก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,400.0 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระของกฟผ. และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพี (ตามที่ได้
นิยามไว้ในส่วนหลัง)

2543



บมจ. บ้ านปู เข้ า ซื้อ หุ้ นร้ อ ยละ 12.40 ของหุ้ นที่ อ อกและจ าหน่ ายแล้ว ทั้ งหมด
ของบมจ. ราชบุรี ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
ของบมจ. ราชบุรี

2544



บมจ. บ้านปูขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบันรู้จักในนาม บริษัท โกลว์ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน))

2549



บมจ. บ้ า นปู ข ยายการลงทุน ไปสู่ ป ระเทศจี น โดยการเข้ า ชื่ อ กิ จ การโรงไฟฟ้ า
พลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง



โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยที่ 1 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



บริ ษั ท ฯ ลงนามในข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น กั บ รั ฐ บาลลาวซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ใน
การดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาและลงทุนในโรงไฟฟ้า
ปากเหมืองซึ่งมีกาลังการผลิตขนาด 1,878.0 เมกะวัตต์ (“โครงการผลิตไฟฟ้า
หงสา”) ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว



โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



บริ ษัท ฯ ลงนามในสั ญญาร่ว มพั ฒ นากั บบมจ. ราชบุรี เพื่ อร่ ว มกั น ศึก ษาและ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าหงสา



บริษัทฯ และบมจ. ราชบุรี ในฐานะผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าหงสา ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงกับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยระบุข้อตกลงและเงื่อนไข
หลักสาหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับ กฟผ . และสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของบริษัทหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามลาดับ



บริษัทฯ เข้าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกั บ บมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุ้ น
ลาวเพื่อร่วมก่อตั้งบริษัทหงสาและบริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด



บริษั ทหงสาเข้ าทาสัญ ญาสัมปทานไฟฟ้า และบจ. ภูไ ฟมายนิ่ งเข้าท าสั ญญา
สั มปทานเหมื อ งถ่ า นหิ น และหิ น ปู น หงสา ซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท ทั้ ง สองในการ
ประกอบธุ ร กิ จ การท าสั มปทานไฟฟ้ า และสัมปทานเหมื อ งแร่ ต ามล าดั บ เป็ น

2550
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ปี

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สาคัญ
ระยะเวลา 25 ปี


เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าหงสา



บมจ. บ้านปู และบริษัทฯ ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบมจ. ราชบุรี

2553



บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับ กฟผ.
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บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
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บริ ษั ท ฯ ซื้ อ เงิ น ลงทุ น ในบจ. บ้ า นปู รี นิ ว เอเบิ ล จากบมจ. บ้ า นปู โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
หมุนเวียน



บริษั ทฯ ขยายการลงทุ นไปสู่ธุรกิ จการผลิตไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ โดยเข้ า
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น



โรงไฟฟ้าหงสา หน่วยที่ 1 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



บมจ. บ้านปู ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยรวมเอาสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การผลิ ตไฟฟ้า มาอยู่ภ ายใต้ก ารดาเนินงานของบริษัทฯ (“การปรับโครงสร้า ง
ธุรกิจ”) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ ข้อ 1.5.2 การปรับโครงสร้างธุรกิจ”



ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,971,995,000 บาท เป็น
19,956,920,000 บาท

2558

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 15

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.5

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5.1

โครงสร้างการถือหุ้น
แผนภาพดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) (ประเทศไทย)
100.00%

100.00%

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี
จากัด (ประเทศไทย)

100.00%

75.00%

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล (สิงคโปร์)
พีทีอี ลิมเิ ต็ด (ประเทศสิงคโปร์)

100.00%

100.00%

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด
(ประเทศสิงคโปร์)(1) (2)

100.00%

บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี (เซาท์)
ลิมิเต็ด
(2)

(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)

บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศไทย)

49.99%

บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี ลิมิเต็ด

30.00%

บริษัท อะกิระ ฮอกไกโด ลิมิเต็ด
(2)

(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)

37.50%

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด
(ประเทศลาว)

บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
(ประเทศลาว)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล ลิมิเต็ด (ประเทศมอริเชียส)

0.01%

100.00%

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศไทย)

100.00%

บริษัท ซานซีลู่กวง เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศจีน)

100.00%

40.00%

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน
จากัด (ประเทศจีน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เม้นท์
จากัด (ประเทศสิงคโปร์)

100.00%
บริษัท โจวผิง พีค พีทีอี ลิมิเต็ด
(ประเทศสิงคโปร์)

70.00%

บริษัทภายใต้การปรับโครงสร้าง

บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด
(ประเทศจีน)

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเหมือง

100.00%
บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า
จากัด (ประเทศจีน)

12.08%

(1)

บริษัทไอสึเอนเนอร์จี มีบริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จากัด ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด

(2)

เป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
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87.92%

บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์
เพาเวอร์ จากัด (ประเทศจีน)

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจลงทุน
หมายเหตุ

100.00%
บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี
คอร์ปอเรชั่น แอลแอลซี
(ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.5.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้างธุรกิจ

ในการเตรี ยมการเพื่ อการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ กลุ่มบริ ษัทบ้ านปูไ ด้ดาเนินการปรั บโครงสร้ างโดยรวมเอา
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทบ้านปูทั้งหมดมาอยู่ภายใต้
การดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายใต้การปรับโครงสร้างธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ บจ.บ้านปูรีนิวเอเบิล ใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 จากบมจ.บ้านปู ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2558 บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ เข้าซื้อหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากบุคคลอื่นในสัดส่วน
ร้อยละ 40.00 ของหุ้นที่ ออกและจาหน่า ยแล้ วทั้ง หมด คิ ดเป็ นมูล ค่า 3.40 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หลัง จากนั้น ในเดือ น
สิงหาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจานวนร้อยละ 99.80 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์
อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนาน โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มโจวผิ ง และ โครงการโรงไฟฟ้ า ซานซี ลู่ ก วงจาก
บมจ. บ้านปู โดยบริษัทฯ ได้ออก (1) หุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน 695 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
200.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 99.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บมจ. บ้านปู โดยภายใต้การ
ปรั บ โครงสร้ า งธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 6,021,995,000 บาท เป็ น
12,971,995,000 บาท ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวได้ดาเนินการสาเร็จ ในเดือนสิงหาคม 2558 และภายหลัง
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทบ้านปู
เพาเวอร์อินเตอร์
1.5.3

การพิจารณาขนาดของบริษัทในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2555 เรื่อง
การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด
1.6

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาการบริหารจัดการ (Management Service Agreement) ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน
2558 กับ บมจ. บ้า นปู โดยภายใต้สัญญาดังกล่า ว บมจ. บ้านปูจะทาหน้าที่เ ป็นผู้ให้ บริการให้คาป รึกษาและความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน อันเป็นการช่วยเหลือและให้การสนับสนุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น ข้อ 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญา และส่วนที่ 2.3.14 รายการระหว่างกัน
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