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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่ง
สามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลของการเสนอขายหุน ที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาจองซือ้
สําหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุมซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

: วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2559

สําหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผูลงทุนในตางประเทศและนักลงทุน : วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559
สถาบันที่เปน Cornerstone Investors ผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ)

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย
: บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักดานการผลิตและ
จําหนายไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของ

จํานวนหุนที่เสนอขาย

: (1) จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุนเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุมซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของ
บมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน (“ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน”) ใน
อัตราสวน 23.1725 หุนสามัญของบมจ. บานปูตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยใหผูถือหุนเดิมของ
บมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ไดไมเกินรอยละ 20 ของ
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิไดรับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หุนที่เหลือจากการ
จั ด สรรข า งต น จะถู ก นํ า มาจั ด สรรเพื่ อ เสนอขายต อ ประชาชนเป น การทั่ ว ไป
และ (2) จํ า นวนไม เ กิ น
438,492,500 หุนและหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน
ตามขอ 1 (ถามี) เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป

สัดสวนการเสนอขายหุน

: ประเภทผูลงทุน
(1) ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน จํานวนไมเกิน
(2) ผูลงทุนในประเทศ จํานวนรวมประมาณ
- บุคคลทั่วไป จํานวนประมาณ
- นักลงทุนสถาบัน จํานวนประมาณ
(3) ผูลงทุนในตางประเทศผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ จํานวนรวม
ประมาณ

จํานวนหุนที่เสนอขาย (หุน)
210,000,000 หุน
306,944,750 หุน
166,944,750 หุน
140,000,000 หุน
131,547,750 หุน
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- ผูลงทุนในตางประเทศ (ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone
Investors) จํานวนประมาณ
- นักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors จํานวนประมาณ
รวม

21,547,750 หุน
110,000,000 หุน
648,492,500 หุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาลงทุนในหุน (International Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone
Investors จํานวน 2 ราย คือ (1) Capital Research and Management Company และ (2) Credit Suisse AG สาขาสิงคโปร และ Credit
Suisse AG สาขาเขตการปกครองพิเศษฮองกง ซึ่งไดตกลงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเปนจํานวนรวม 110,000,000 หุน ที่ราคาเสนอ
ขายสุดทายในการเสนอขายหุนครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ซึ่งรวมถึงจะตองไมมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase Agreement) โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย : รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) เฉพาะหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เสนอ
ขายตอประชาชนเปนการทั่วไป/บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผูลงทุนในตางประเทศและนักลงทุน
สถาบันที่เปน Cornerstone Investors ผานผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ จํานวนไมเกิน 438,992,500 หุน
และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน (ถา
มี) อี ก จํา นวนไมเ กิ น 105,000,000 หุ น รวมทั้ งสิ้ น เป นจํ า นวนไม เ กิ น 543,492,500 หุน โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายตอประชาชน : 18 - 21 บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย : 11,672,865,000 - 13,618,342,500 บาท

การเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา : ไมมี
มูลคาที่ตราไว : 10 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 : 10.20 บาทตอหุน
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพือ่ ประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะกระทําผานการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Bookbuilding) ซึ่งเปนวิธีการ
สอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) และเปด
โอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยชวงราคาที่
นํามาใชทําการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Bookbuilding) อยูที่ระหวางราคา 18 – 21 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) จะพิจารณารวมกันในการกําหนดราคาเสนอขาย
สุดทาย (Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามาโดยคํานึงถึงราคาที่จะทําใหบริษัทฯ
ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง
ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคา 21 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตน
สูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่ 18 – 21 บาทตอหุนและจะไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวา
ราคา 21 บาทตอหุน หรือกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรร
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ)
จะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทาย โดยบริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการ
ประกาศราคาเสนอขายสุดทายโดยเร็ว โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการประกาศราคาดังกลาวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผานการแจงขาว
ของบมจ. บ า นปู บ นเว็ บ ไซต ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เว็ บ ไซต ข องบมจ. บ า นปู (www.banpu.com)
เว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
(www.banpupower.com) และเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (“P/E Ratio”): 13.72 – 16.01 เทา
สวนที่ 1 หนา 2
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P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E Ratio) เฉลี่ยของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภคเทากับ 19.62 เทา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 4
ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด silent period : จํานวน 722,068,900 หุน คิดเปนรอยละ 23.3 ของจํานวนหุนที่ออก
และชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไมรวมจํานวนหุนของผูมีสวนรวมในการบริหารที่เปนผูถือหุนเดิม
และมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 6.6 วิธีการจัดสรรหุนที่
เสนอขาย)
ตลาดรอง:

SET

หมวดธุรกิจ:

พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑเขาจดทะเบียน:

Profit test

วัตถุประสงคการใชเงิน:

1.
2.
3.

จํานวนเงินที่ใช
โดยประมาณ (ลานบาท)
10,047 – 11,964
1,000
300

ชําระคืนเงินกูยืม
ลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ป 2559
ภายในป 2560
ภายในป 2560

ทั้งนี้ จํานวนหุนที่เสนอขายสุดทายซึ่งอาจจะนอยกวาจํานวนหุนที่เสนอขายขั้นสูงสุดดังที่ไดเปดเผยในเอกสารฉบับนี้อาจทําใหบริษัทฯ
ไดรับเงินนอยกวาที่ประมาณการไวขางตน ดังนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการชําระคืนเงินกูยืม (ซึ่งขึ้นอยูกับการเจรจากับเจาหนี้)
การลงทุนขยายธุรกิจ และจํานวนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณากูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป โดยบริษัทฯ เชื่อวากรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอแผนการลงทุนของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ

นโยบายการจายเงินปนผล:
นโยบายการจายปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาความสามารถในการจ า ยเงิ น ป น ผลตามข อ กํ า หนดทางกฎหมาย ซึ่ ง รวมถึ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
ที่กําหนดวาบริษัทมหาชนจํากัดจะสามารถจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในกรณีที่ไมมีการขาดทุนสะสม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติอ นุมัตินโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยโดยกําหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอยจะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสํารอง
ตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไวในแตละป อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงขอกําหนดทางกฎหมายและความจําเปนอื่น ๆ
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นและไมมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเปนของตนเอง
(Holding Company) โดยมีสินทรัพยหลัก คือ เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา ดังนั้น ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จึง
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ เปนหลักและอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของ
ประเทศตาง ๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทยอยเปนบริษัทที่ตั้งอยูในตางประเทศ การจายเงินปนผลกลับมาใหแกบริษัทฯ จะมี
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตนทุน เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย (withholding tax) (ในกรณีเปนเงินปนผลจากธุรกิจในประเทศจีน) ในอัตรารอยละ 10 และอาจมีผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจายปนผลของกิจการรวมคาของบริษัทฯ
บจ. บีแอลซีพีมีนโยบายจะประกาศจายปนผลใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาครึ่งปจากกําไรหลังหักสํารองตาง ๆ ที่สามารถจายไดทั้งหมด
(unrestricted earning) บริษัทหงสามีนโยบายจะประกาศจายปนผลใหแกผูถือหุนทุกรอบระยะเวลาครึ่งปจากผลกําไรที่สามารถจายไดในแตละ
รอบปบัญชี และบริษัทซานซีลูกวงมีนโยบายการจายเงินปนผลทุกรอบปจากกําไรสุทธิภายหลังหักภาษีและเงินสํารองตามกฎหมายใหแกผูถือหุน
ตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งนี้ การประกาศจายปนผลของกิจการรวมคาของบริษัทฯ เปนการประกาศจายกอนการสํารองการชําระเงินกูและชําระดอกเบี้ย
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

แผนภาพดังตอไปนี้แสดงใหเห็นโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
(มหาชน) (ประเทศไทย)
100.00%

100.00%

40.00%
บริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด
(ประเทศลาว)(2)

บริษัท บานปู รีนิวเอเบิล
เอนเนอรจี จํากัด (ประเทศไทย)

37.50%

บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
(ประเทศไทย)

บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จํากัด
(ประเทศลาว)(3)

100.00%
บริษัท บานปู เพาเวอร
อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด
(ประเทศมอริเชียส)

โรงไฟฟาหงสา
100.00%
บริษัท บานปู รีนิวเอเบิล
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเต็ด
(ประเทศสิงคโปร)(7)

75.00%
บริษัท ไอสึ เอนเนอรจี พีทอี ี
ลิมเิ ต็ด
(ประเทศสิงคโปร)(1)(7)

มุกะวะ(8) ยามางาตะ(9)

นาริ ไอสึ
โอนามิ
อวาจิ ยาบูกิ ฮิโนะ

100.00%
บริษัท อะกิระ เอนเนอรจี
(เซาท) ลิมิเต็ด (เขตปกครอง
พิเศษฮองกง)(7)

100.00%
บริษัท อะกิระ ฮอกไกโด
ลิมเิ ต็ด (เขตปกครองพิเศษ
ฮองกง)

โอลิมเปย

100.00%
บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จํากัด
(ประเทศไทย)

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

50.00%

100.00%

30.00%
บริษัท อันฉิว ฮุย เหนิง รีนิว
เอเบิล เอนเนอรจี จํากัด
(ประเทศจีน)

100.00%

ฮุยเหนิง

100.00%

บริษัท ซานซีลูกวง เพาเวอร
จํากัด (ประเทศจีน)(5)

โรงไฟฟาซานซีลูกวง

บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟง
โคเจน จํากัด (ประเทศจีน)

โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง

100.00%

บริษัท บานปู เพาเวอร
อินเวสตเมนท จํากัด
(ประเทศสิงคโปร)

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
(ประเทศไทย) (4)

บริษัท ไทย โซลาร คอนซัล
แตนท จํากัด (ประเทศไทย)
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟาบีแอลซีพี

100.00%
บริษัท โจวผิง พีค พีทอี ี
ลิมเิ ต็ด (ประเทศสิงคโปร)
70.00%
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี
จํากัด (ประเทศจีน)(6)

จินซาน

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจลงทุน

100.00%
บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล
อินเวสตเมนท (ไชนา) จํากัด
(ประเทศจีน)

บริษัท เวยฟาง เทียนเอิน จิน 100.00%
ซาน คอมพรีเฮนสีพ เอนเนอร
จี จํากัด (ประเทศจีน)

บริษัทจากการปรับโครงสราง

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเหมือง

100.00%
บริษัท อะกิระ เอนเนอรจี
ลิมเิ ต็ด (เขตปกครองพิเศษ
ฮองกง)

100.00%

บริษัท บานปู อินเวสตเมนท
(ไชนา) จํากัด (ประเทศจีน)

100.00%
บริษัท แพน-เวสเทิรน เอนเนอรจี
คอรปอเรชั่น แอลแอลซี
(ประเทศหมูเกาะเคยแมน)

12.08%
87.92%
บริษัท ถังซาน บานปู ฮีท
แอนด เพาเวอร จํากัด
(ประเทศจีน)

โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
บริษัทไอสึเอนเนอรจีมีบริษัท ไพรม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรย่ี จํากัด ถือหุนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
บริษัทหงสามีบมจ. ราชบุรีและรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ 40.00 และรอยละ 20.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ตามลําดับ
บริษัทภูไฟมายนิ่งมีบมจ. ราชบุรีและรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ 37.50 และรอยละ 25.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ตามลําดับ
บจ.บีแอลซีพีมีบมจ. เอ็กโกถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
บริษทั ซานซีลูกวงมีบริษัทซานซีลูอันและบริษัทเกอเหมิงตางถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
บริษัทโจวผิงพีคมีบริษัทฉีซิงและบริษัทซีหวางตางถือหุนในสัดสวนรอยละ 15.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
บริษัทที่เขาไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน
ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทบานปูรีนิวเอเบิล (สิงคโปร) ไดรับโอนการลงทุนในโครงการมุกะวะจากบริษัทอะกิระเอนเนอรจี (เซาท)
บริษัทฯ เขาทําสัญญาลงทุนสําหรับการลงทุนในสัดสวนรอยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุน และโครงการกําลังอยูในระหวางการจัดตั้งโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในป 2539 มีประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักดานการผลิตและ
จําหนายไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยปจจุบันมีรายไดหลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานที่ใชแลวหมดไป (Conventional
power generation) และไดมีการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation) และธุรกิจที่
เกี่ยวของในหลายประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน โดยบริษัทฯ มีบมจ. บานปูเปนผูถือหุนใหญ โดยมีสัดสวน
การถือหุนในจํานวนรอยละ 100.00 และมีผูถือหุนรายยอย 3 ราย โดยถือหุนรายละ 1 หุน
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มีทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนเปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 2,466.2 เมกะวัตตเทียบเทา1 แบงเปนกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนที่ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวรวมทั้งสิ้น 1,913.0
เมกะวัตตเทียบเทา โดยแบงเปนกําลังการผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงจํานวน 1,711.2 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 813.0 ตัน
ตอชั่วโมง และกําลังการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 56.6 เมกะวัตต
ในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุนทางออมผานบริษัทยอยของบริษัทฯ ในบจ. บีแอลซีพีคิดเปนสัดสวนรอ ยละ 50.00 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมด โดยบจ. บีแอลซีพี ประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานถานหิ นซึ่งมีกําลังการผลิต ติดตั้งจํานวน 1,434.0 เมกะวัตต และ
ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับกฟผ. เปนระยะเวลา 25 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของบีแอลซีพีหนวยที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ
2550 ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ 2575 โรงไฟฟาบีแอลซีพีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใตสัญญาเชาเปนระยะเวลา 30 ปซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในเดือนตุลาคม 2573 โดยบจ. บีแอลซีพีมี
ความประสงคที่จะทําการตอสัญญาเชากับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี
ทั้งนี้ โรงไฟฟาบีแอลซีพีถือเปนหนึ่งในบริษัทผูผลิตไฟฟาอิสระที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงแหงหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม
2559 บริษัทฯ โดยผานบจ. บานปูรีนิวเอเบิลเขาทําสัญญาซื้อหุนกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ สําหรับการไดมาซึ่งบจ. ไทย
โซลารซึ่งเปนบริษัทผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย โดยคาดวาโครงการดังกลาวมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม
ประมาณ 1.5 เมกะวัตต โดยบจ. ไทยโซลารอยูระหวางการพิจารณาผอนผันโดยหนวยงานที่เกี่ยวของใหขยายระยะเวลาในการเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟภ. และกฟน. จากกําหนดเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กําลังการผลิตของโครงการทั้งหมดขึ้นอยูการไดรับ
อนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการตาง ๆ ใหแลวเสร็จและเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม
2559
ในประเทศลาว บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทหงสาคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งประกอบกิจการ
โรงไฟฟาปากเหมือ งที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โรงไฟฟาหงสามีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 1,878.0
เมกะวัตต โดยโรงไฟฟาหงสาเปนหนึ่งในโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดและเปนโรงไฟฟาปากเหมืองเพียงแหงเดียวในประเทศลาว ทั้งนี้
บริษัทหงสาไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวเปนระยะเวลา 25 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของ
หงสาหนวยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2584
ในประเทศจีน บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนเจาของโรงไฟฟาพลังงานรวม (Combined heat and power plant) ซึ่งเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยแลวจํานวน 3 แหง โดยบริษัทฯ ถือหุนโดยทางออมในบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงคิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนที่ออกและจําหนาย
แลวทั้งหมดซึ่งบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวมตั้งอยูที่มณฑลเหอเปย คือ โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โดยมีกําลัง
การผลิตติดตั้งจํานวน 73.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 370.0 ตันตอชั่วโมง และบริษัทฯ ถือหุนโดยทางออมในบริษัทถังซานบานปู
คิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งบริษัทถังซานบานปูประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวมตั้งอยูที่ในมณฑล
เหอเปย คือ โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 100.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 128.0 ตันตอ
ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุนโดยทางออมในบริษัทโจวผิงพีคคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งบริษัท
โจวผิงพีคประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวมตั้งอยูที่ในมณฑลชานตง คือ โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 100.0
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เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 450.0 ตันตอชั่วโมง โดยบริษัทฯ อยูระหวางการกอสรางตามแผนการขยายโรงไฟฟาพลังงานรวม
หลวนหนานและอยูระหวางศึกษาแผนการขยายโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง เมื่อมีการลงทุนและกอสรางสวนขยายแลวเสร็จจะทําใหโรงไฟฟา
พลังงานรวมหลวนหนานและโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงมีกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นแหงละ 25.0 เมกะวัตต
และกําลังการผลิตไอน้ําเพิ่มขึ้นแหงละ 150.0 ตันตอชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาการเพิ่มกําลังการผลิตของโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานจะ
แลวเสร็จภายในป 2562 ในขณะที่การเพิ่มกําลังการผลิตของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงจะแลวเสร็จภายในป 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุน
ทางออมในบริษัทซานซีลูกวงซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งอยูในระหวาง
พัฒนาโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอรคริทิเคิล” (Ultra-supercritical) ตั้งอยูที่มณฑลซานซี โดยจะมีกําลัง
การผลิตติดตั้งจํานวน 1,320.0 เมกะวัตต โรงไฟฟาซานซีลูกวงมีหนวยผลิตไฟฟาจํานวน 2 หนวยซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 660.0 เมกะวัตต
ตอหนวย บริษัทฯ คาดวาหนวยผลิตไฟฟาทั้ง 2 หนวยจะสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในครึ่งปแรกของป 2561
บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนของบริษัทฯ ผานบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชนาบริษัทยอยไปยังกลุมการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยใน
ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิใน
การซื้อหุนทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการจินซาน โครงการฮุยเหนิง
โครงการเฮาหยวน และโครงการฮุยเอิน ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งที่ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 70.0 เมกะวัตตและอยูภายใต
การพัฒนาจํานวน 20.0 เมกะวัตต ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ไดมาซึ่งหุนทั้งหมดในโครงการฮุยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559
บริษัทฯ ไดมาซึ่งหุนในโครงการจินซาน และบริษัทฯ ผานบจ. บานปูรีนิวเอเบิลซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนกับบุคคลภายนอกที่ไมมี
ความเกี่ยวของเพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไปหยูตั้งจํานวน 50.0 เมกะวัตต โดยการไดมาซึ่งหุนในโครงการที่
เหลือยังไมแลวเสร็จและบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการไดมาซึ่งหุนแลวเสร็จภายในป 2559 ซึ่งขึ้นอยูกับการดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับกอนที่
กําหนดไว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยหลายโครงการในประเทศญี่ปุนผานบริษัทยอยของบริษัทฯ โดย
การลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนภายใตโครงสรางการเปนหุนสวนแบบญี่ปุน ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อโครงสรางโทคุเมอิ คุมิไอ โดยในประเทศญี่ปุน
บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจํานวน 7 โครงการ ไดแก (1) โครงการโอลิมเปย
(2) โครงการฮิโนะ (3) โครงการมุกะวะ (4) โครงการนาริไอสึ (5) โครงการอวาจิ (6) โครงการยาบูกิ และ (7) โครงการโอนามิ สําหรับโครงการยามา
งาตะ บริษัทฯ เขาทําสัญญาลงทุนและกําลังอยูระหวางการจัดตั้งโครงสรางการลงทุนแบบทีเค โดย ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ หนวยการผลิตไฟฟา
ทั้ง 5 หนวยของโครงการโอลิมเปย และโครงการฮิโนะ ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนรวมจํานวน
6.6 เมกะวัตต สวนหนวยการผลิตไฟฟาที่เหลือในโครงการอื่นคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในระหวางป 2559 ถึงป 2561
จากที่กลาวมาขางตน ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนซึ่งอยูในระหวางการพัฒนากําลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นจํานวน 553.2 เมกะวัตตเทียบเทา โดยแบงเปนกําลังการผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงจํานวน 438.5 เมกะวัตต
กําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 255.0 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 69.2 เมกะวัตต นอกจากนี้ บริษัทฯ อยูระหวาง
การไดมาซึ่งโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนอีกเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 90.0 เมกะวัตต
แบงเปนกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนที่ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 20.0 เมกะวัตต และอยูในระหวาง
การพัฒนาจํานวน 70.0 เมกะวัตต
โดย ทั้งบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวสําหรับไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟา
หงสาแลว โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 25 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหนวยผลิตไฟฟาบีแอลซีพีหนวยที่ 2 และหนวยผลิตไฟฟา
หงสาหนวยที่ 3 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในตลาดที่มีผูขายนอยราย (captive market) โดยบริษัทฯ เปนผูผลิตและ
จําหนายไอน้ําและน้ํารอนแตเพียงผูเดียวใหแกผูใชไอน้ําและน้ํารอนในเขตเจิ้งติ้ง และผลิตและจําหนายไอน้ําแตเพียงผูเดียวใหแกผูใชไอน้ําในเขต
หลวนหนาน ในส ว นของโรงไฟฟ า พลั ง งานร ว มโจวผิ ง บริ ษั ท ฯ เป น ผู จั ด หาไอน้ํ า แต เ พี ย งรายเดี ย วให แ ก บ ริ ษั ท ซี ห วาง นอกจากนี้ บริ ษั ท
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โจวผิงพีคไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับบริษัทซีหวางแตเพียงรายเดียว ในสวนของประเทศญี่ปุน ในแตละโครงการที่บริษัทฯ ไดมีการลงทุน
ในสินทรัพย บริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไว (Feed-in-Tariff) ซึ่งมีการกําหนดราคาซื้อขายขั้นต่ําสําหรับการซื้อขาย
พลังงานไฟฟาหมุนเวียนโดยรัฐบาลญี่ปุน
ทั้งนี้ โรงไฟฟาของบริษัทฯ ไดรักษาระดับการปลอยกาซใหอยูในระดับที่ดีกวาขอกําหนดตามมาตรฐานของธนาคารโลกและมาตรฐาน
ทองถิ่นตาง ๆ เชน มาตรฐานการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด และอนุภาคฝุนละออง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนิน
นโยบาย วิธีการ และกลไกการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี ตัวอยางเชน การเลือกสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟา
ดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสารเคมีดังกลาวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการแยกและกําจัดของเสียแต
ละประเภทอยางเหมาะสมตามกฎระเบียบที่ใชบังคับเพื่อใหมั่นใจไดวาของเสียดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งของเสียอันตรายจากโรงไฟฟาที่บริษัทฯ
ถือหุนหรือลงทุนอยูนั้นจะไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ: 5.6 ตันตอชั่วโมง เทากับ 1 เมกะวัตตเทียบเทา
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นโยบายการลงทุน:
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของรวมถึงธุรกิจที่เกื้อหนุน ซึ่งมีระดับความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับที่เปนที่ยอมรับ
ไดในการดําเนินธุรกิจ โดยไดรับผลตอบแทนการลงทุนไมต่ํากวาระดับมาตรฐานของธุรกิจนั้น และสูงกวาตนทุนการเงิน (cost of capital) ของ
บริษัทฯ

ผูถือหุนรายใหญ:
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ และภายหลังการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

(3)

บมจ. บานปู
นายชนินท วองกุศลกิจ
นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
นายชาญชัย หอกระดาน
ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบมจ. บ า นปู ที่ มี สิ ท ธิ
ไดรับการจัดสรรหุน
6. ประชาชนทั่วไป
7. กรรมการและพนักงานของ
บมจ. บานปูซึ่งไดรับการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวม

กอนการเสนอขายหุน
จํานวนหุน
2,397,199,497
1
1
1
-

2,397,199,500

ภายหลังการเสนอขายหุน(1)

ภายหลังการใชสทิ ธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ(2)
จํานวนหุน
รอยละ
2,397,199,497
77.44
(4)
1
0.00
(4)
1
0.00
(4)
1
0.00

รอยละ
100.00
0.00
0.00
0.00

จํานวนหุน
2,397,199,497
1(4)
1 (4)
1 (4)

รอยละ
78.71
0.00
0.00
0.00

-

210,000,00
438,492,500

6.89
14.40

210,000,000
438,492,500

6.78
14.16

100.00

3,045,692,000

100.00

50 000,000
3,095,692,000

1.62
100.00

หมายเหตุ:
(1) กรณีที่ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนใชสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรร
(2) กรณีที่กรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู (โดยไมรวมกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย) ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนโดย
การใชสิทธิครั้งแรกของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อครบกําหนด 3 เดือนนับจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนการทั่วไป
(3) บมจ.บานปูเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา และธุรกิจพลังงานทดแทน โปรดพิจารณารายละเอียดผูถือหุนรายใหญของ
บมจ. บานปูเพิ่มเติมในสวนที่ 2.3.9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน ขอ 9.2.1 รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
(4) ไมนับรวมสวนที่บุคคลดังกลาวอาจจองซื้อและไดรับจัดสรรในฐานะผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนและสวนที่บุคคลดังกลาวอาจใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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สัดสวนรายได:
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
25 8
2559
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
รอยละ
พันบาท
รอยละ
พันบาท

พันบาท

รายไดจากการขาย
ไฟฟา
รายไดจากการขายไฟฟารวม

3,157,604

39.3

3,014,367

37.8

3,208,472

39.5

1,589,536

40.1

1,503,113

30.0

ไอน้ํา
รายไดจากการขายไอน้ํารวม

2,492,861

31.0

2 145,859

26.9

2,364,589

29.1

1,113,953

28.1

1,285,105

25.7

38,624

0.5

39,450

0.5

79,951

1.0

24,278

0.6

26,183

0.5

5,199,676

65.2

5,653,012

69.6

2,727, 67

68.8

2,814,401

56.2

7.8

76.7

358,590
3,172,991

7.2

76.6

311,790
3,039,557

7.9

73.0

564,010
6,217,022

7.0

63.4

รายไดจากการขายอื่น
รวมรายไดจากการขาย

2558
รอยละ

5,689,089

70.8

รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ(1)
รายไดรวม

534,610
6,223,699

6.6
77.4

626,428
5,826,104

สวนแบงกําไรจากการรวมคารวม

1,819,452

22.6

2,158, 53

27.0

1,895,190

23.4

9 5,560

23.3

1,833,083

36.6

รายไดและสวนแบงกําไรจาก
การรวมคารวม

8,043,151

100.0

7,984,557

100.0

8,112,212

100.0

3,965,117

100.0

5,006,074

100.0

หมายเหตุ:
(1) รายไดคาบริหารจัดการและอื่น ๆ โดยหลัก ไดแก เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น รายไดคาบริหารจัดการ ดอกเบี้ยรับ และอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท:
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รองศาสตราจารย ดร. นริศ
นายชนินท
นางสมฤดี
นายอัครพงษ
นายวรวุฒิ
นายเมธี
นายระวิ
นายหยกพร
ศาสตราจารย ดร. บัณฑิต

ชัยสูตร
วองกุศลกิจ
ชัยมงคล
ไทยานนท
ลีนานนท
เอื้ออภิญญกุล
คอศิริ
ตันติเศวตรัตน
เอื้ออาภรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.1 การที่โรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไมสามารถผลิตหรือจายไฟฟาหรือไอน้ําไดอาจสง
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ พึ่งพิงผูรับซื้อจํานวนนอยราย
1.3 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ พึ่งพากลุมสินทรัพยนอยแหง
1.4 สัญญาซื้อขายไฟฟามีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน
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1.5 ความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง
(ก) ความไมตอเนื่องของการจัดหาถานหินตามแผนหรือการเพิ่มขึ้นของตนทุนราคาถานหินอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
(ข) ธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือและความสามารถของการขนสงของผูจัดหาวัตถุดิบ
(ค) ขอจํากัดในการสงผานตนทุนราคาเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาบีแอลซีพี
(ง) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการผลิตถานหินที่เหมืองถานหินลิกไนตหงสาอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
1.6 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศซึ่งสงผลกระทบตอความตองการของลูกคา และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจสงผลกระทบตอโรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
1.7 การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถในการไดรับ การคงไวและการตออายุ
ใบอนุญาต และการอนุมัติ ตลอดจนการคงไวซึ่งสัมปทานที่เกี่ยวของ
1.8 บจ. บีแอลซีพีอาจไมสามารถตอสัญญาเชาที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งโรงไฟฟาจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกอนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของบีแอลซีพีสิ้นสุดลง
1.9 บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถดําเนินการขยายกําลังการผลิตไฟฟาหรือเกิด
ความลาชาในการขยายกําลังการผลิตไฟฟา
1.10 ความคลาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญของกําหนดการและงบประมาณที่คาดการณไวสําหรับขั้นตอนที่สําคัญของโครงการที่กําลังพัฒนา
ของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจสงผลใหวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการดังกลาวตองลาชาออกไปหรือ
กอใหเกิดคาใชจายสวนเกิน
1.11 ความลมเหลวของการเปนหุนสวนทางธุรกิจเชิงกลยุทธหรือหุนสวนทองถิ่นของบริษัทฯ รายหนึ่งหรือหลายรายอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.12 บริษัทฯ อาจมีความรับผิดเกี่ยวกับคดีความของโครงการโรงไฟฟาหงสา
1.13 การสูญเสียสิทธิในการไดรับยกเวนภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีบางประการหรือการถูกเรียกเก็บภาษีประเภทใหมจะเพิ่มภาระ
ภาษีและทําใหกําไรของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ลดลง
1.14 โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศจีนไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมของรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ
อาจจะไดรับหรือไมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวตอไป
1.15 บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยผูถือหุนรายใหญ
1.16 ผลประโยชนของบมจ. บานปูอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนอื่นของบริษัทฯ
1.17 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนผานโครงสรางการลงทุนแบบทีเคซึ่งภายใตโครงสราง
ดังกลาวบริษัทฯ ไมอาจใชอํานาจควบคุมการดําเนินกิจการได
1.18 บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคคลภายนอกในการกอสราง ดําเนินธุรกิจ และบํารุงรักษาโรงไฟฟา
1.19 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.20 โครงสรางและขอกําหนดภายใตขอตกลงทางการเงินของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
1.21 บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการกูยืม
1.22 อนุพันธทางการเงินที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาใชเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลใหบริษัทฯ
มีความเสี่ยงและสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
1.23 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และกฎหมายหรือกฎเกณฑอื่น ๆ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑดังกลาวอาจกอใหเกิดคาใชจายจํานวนมากแกบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
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1.24 การเผยแพร ข อ มู ล ในทางลบหรื อ การประท ว งอาจส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
1.25 ภัยธรรมชาติและปจจัยประการอื่นอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
1.26 การประกันภัยของบริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ อาจไมเพียงพอหรือไมสามารถจัดหาไดในอนาคตซึ่งอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.27 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ โดยเครื่องมือหรือโครงการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ และกิจการ
รวมคาของบริษัทฯ อาจมีความสามารถในการแขงขันลดลงหรือลาสมัย
1.28 ความสําเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาวพึ่งพาความสามารถของบริษัทฯ ในการจูงใจและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่สําคัญไดอยางเพียงพอ
1.29 การเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อาจส ง ผลให ค วามต อ งการผู บ ริ ห ารและทรั พ ยากรอื่ น ของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
มีนัยสําคัญ
1.30 สงครามหรือการกอการรายอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
1.31 บริษัทฯ ไมมีการประกอบธุรกิจหลัก กระแสเงินสดของบริษัทฯ สวนใหญขึ้นอยูกับเงินปนผลจากบริษัทยอยและกิจการรวมคาของ
บริษัทฯ
1.32 ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับขอจํากัดจากการลงทุนของบริษัทฯ
1.33 ผลการลงประชามติในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการถอนตัวจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปอาจสงผลกระทบในทางลบตอสภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลก ตลาดการเงิน และธุรกิจของบริษัทฯ
2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู
2.1 สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายโดยทั่วไปในประเทศที่บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูอาจ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
2.2 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการกอการราย
2.3 บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพรของโรคระบาด
2.4 กฎหมายและกฎเกณฑในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศลาวมีความไมแนนอน
2.5 สภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั งคม รวมถึง นโยบายของรั ฐบาล กฎหมาย และกฎเกณฑใ นอุตสาหกรรมการผลิ ตไฟฟ าของ
ประเทศจีน อาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
2.6 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งบางสวนเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความทาทายหลายประการในชวงเวลาที่ผานมา
และอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
2.7 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลจีนอาจกอใหเกิดขอจํากัดสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัทฯ
2.8 การตีความกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศจีนมีความไมแนนอนอยางมีนัยสําคัญ

3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ
3.1 ราคาหุนของบริษัทฯ อาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญและผูลงทุนอาจไมสามารถขายหุนของบริษัทฯ ไดในราคาที่เทากับหรือสูงกวาราคา
ที่เสนอขายในครั้งนี้
3.2 การขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนของบริษัทฯ (รวมถึงบมจ. บานปู) เปนจํานวนมากในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคา
ซื้อขายหุนของบริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายและการสงมอบหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
3.4 มูลคาสินทรัพยสุทธิของหุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีมูลคาต่ํากวาราคาเสนอขายอยางมีนัยสําคัญซึ่งจะทําใหมูลคาสินทรัพย
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สุทธิตอหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนไดรับลดลงอยางมีนัยสําคัญในทันที
3.5 บมจ. บานปูและผูถือหุนของบมจ. บานปูอาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบริษัทฯ และอาจไดรับเงินปนผลจากบริษัทฯ ลดลงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
3.6 ความเสี่ยงจากการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
3.7 ความเสี่ยงจากสวนแบงกําไรตอหุน และสัดสวนการถือหุนลดลง และคาใชจายทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทบานปู (โดยไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย)

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และรอบระยะเวลาลาสุด:
รายละเอียด
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
คาใชจายรวม
สวนแบงกําไรจากกิจการรวมคา
กําไรสุทธิ
มูลคาที่ตราไว (Par Value)
กําไรสุทธิตอหุน (EPS)(1)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
(Interest Bearing Debt) (2)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ

หนวย

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาทตอหุน
บาท
เทา

19,183.7
6,055.1
13,128.6
5,689.1
6,223.7
4,986.9
1,819.5
2,627.7
10
2.97
0.5

20,867.1
7,101.1
13,766.0
5,199.7
5,826.1
4,550.0
2,158.5
2,997.4
10
3.47
0.5

29,199.8
17,730.2
11,469.6
5,653.0
6,217.0
4,413.1
1,895.2
2,923.4
10
2.46
1.5

0.1
13.9
23.3
-

0.1
15.0
22.3
115.1

1.4
11.7
23.2
116.1

เทา
รอยละ
รอยละ
รอยละ

งวด 6 เดือน
ป 2558

2,727.8
3,039.6
2,108.5
925.6
1,560.1
10
1.50

งวด 6 เดือน
ป 2559
38,669.3
14,214.6
24,454.7
2,814.4
3,173.0
1,906.7
1,833.1
2,632.7
10
1.21
0.6
0.5
15.5
29.3
-(3)

หมายเหตุ:
(1) อัตรากําไรสุทธิตอหุน ในป 2556 – 2557 คํานวณจากหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 602.2 ลานหุน อัตรากําไรสุทธิตอหุนในป 2558 คํานวณจากหุน สามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ
842.1 ลานหุน อัตรากําไรสุทธิตอ หุน ในงวดหกเดือน ป 2558 และ 2559 คํานวณจากหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 602.2 ลานหุน และ 2,113.1 ลานหุน ตามลําดับ
(2) อัตราสวนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุนคํานวณจากหนี้สนิ เฉพาะที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยหารดวยสวนของผูถ ือหุน รวม อนึ่ง Interest Bearing
Debt หมายถึง หนีส้ ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้ ทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบไปดวย 5 รายการ
คือ (ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกูยืมระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน (ค) เงินกูย ืมระยะสั้นจากบริษัทอืน่ (ง) สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป (จ) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและปจจัยทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุน ละ 0.67 บาท ซึ่ง ณ เวลาดังกลาว บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวจํานวน 2,397.2 ลานหุน รวมเปนเงินจํานวน 1,606.1 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
จายเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2559 เทากับรอยละ 61.0 โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 13 กันยายน 2559 ดวยเงินกูย ืมระยะสัน้ จากบมจ. บานปู
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.3.9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน ขอ 9.4.1 นโยบายการจายปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย

สวนที่ 1 หนา 13

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนจํานวน 5,689.1 ลานบาท 5,199.7 ลานบาท 5,653.0 ลานบาท 2,727.8 ลานบาท และ 2,814.4 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งโดยหลักประกอบดวยรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาของบริษัทยอยในประเทศจีน ไดแก โรงไฟฟาพลังงาน
รวมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน และโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง รวมถึงรายไดจากการขายอื่น โดยรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํา
ของกลุมบริษัทฯ ถูกบันทึกตามปริมาณไฟฟาและไอน้ําสุทธิที่จําหนายได รวมถึงอัตราคาไฟฟาและไอน้ําที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํา
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับการอนุมัติโดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายไดของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงโดยหลักเปนผลจากความตองการใช
ไฟฟาและไอน้ําในพื้นที่นั้นๆ และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน อนึ่ง สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายไดจากการขายของบริษัทฯ
ลดลงจากรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของความตองการใชไฟฟาและไอน้ําและการชะลอตัวของการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงสวนหนึ่งจากการที่โรงไฟฟาพลังงาน
รวมโจวผิงพิจารณาหยุดขายไฟฟาใหกับบริษัทฉีซิงซึ่งเปนหนึ่งในสองผูรับซื้อไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง เนื่องจากบริษัทฉีซิงไมสามารถ
จายคาไฟฟาไดและคางชําระคาไฟฟาเปนเวลานาน ประกอบกับการที่ราคาถานหินปรับตัวลดลงกอนหนานี้ ทําใหรัฐบาลจีนปรับลดอัตราคาไฟฟา
และไอน้ําตอหนวย สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนาโดยหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของรายไดการขายไฟฟาและไอน้ําของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งอันเปนผลมาจากการขยายกําลังการผลิต สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของงวดกอนหนาโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไอ
น้ําเนื่องจากฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้น
ในสวนของตนทุนขายของบริษัทฯ สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 ซึ่งโดยหลักเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟาและไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาของบริษัทยอยในประเทศจีน มีจํานวน
เทากับ 4,293.7 ลานบาท 3,686.6 ลานบาท 3,586.3 ลานบาท 1,756.7ลานบาท และ 1,608.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยตนทุนขายของบริษัทฯ
ประกอบดวยคาเชื้อเพลิง คาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ซึ่งจากการที่ตนทุนขายของบริษัทฯ โดย
หลักคือคาเชื้อเพลิงถานหิน การลดลงของตนทุนขายในชวงที่ผานมาจึงมีสาเหตุหลักจากราคาถานหินในตลาดโลกและราคาถานหินที่บริษัทฯ ซื้อ
ลดลง
กํ า ไรขั้ น ต น ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2558 และ 2559 ซึ่งโดยหลักคือกําไรขั้นตนจากการขายไฟฟาและไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาของบริษัทยอยในประเทศจีนมีจํานวน
เทากับ 1,395.4 ลานบาท 1,513.1 ลานบาท 2,066.8 ลานบาท 971.1 ลานบาท และ 1,205.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน
เทากับรอยละ 24.5 รอยละ 29.1 รอยละ 36.6 รอยละ 35.6 และรอยละ 42.8 ตามลําดับ กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นในรอบปที่ผาน
มาโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของตนทุนถานหินและการที่รัฐบาลจีนปรับลดอัตราคาไฟฟาและไอน้ําลาชากวาการลดลงของตนทุนถานหิน
นอกจากนี้ กําไรของบริษัทฯ ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญไดมาจากการลงทุนในการรวมคาตาง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งถูกรับรูเปนสวนแบงกําไรจาก
กิจการรวมคาตามสัดสวนการลงทุนของการรวมคานั้น ๆ โดยสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการรวมคาจํานวน 1,819.5 ลานบาท 2,158.5 ลานบาท
1,895.2 ลานบาท 925.6 ลานบาท และ 1,833.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ ดังกลาวสวนใหญประกอบดวย
สวนแบงกําไรที่ไดรับจากบจ. บีแอลซีพี โดยสวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นระหวางรอบป 2556 – ป 2557 อยางไรก็ดี สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สวนแบงกําไรจากการรวมคาของบริษัทฯ ลดลงจากรอบปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (ก) การลดลงของ
สวนแบงกําไรจากการขายไฟฟาของบจ. บีแอลซีพีจาก 2,273.9 ลานบาทสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปน 2,094.6 ลานบาทสําหรับ
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รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบจ. บีแอลซีพีเหลือเพียง
การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 (ข) การเพิ่มขึ้นของสวนแบงขาดทุนจากบริษัทหงสาจาก 114.5 ลานบาทสําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปน 203.3 ลานบาทสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงิน
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 1 และหงสาหนวยที่ 2 โดยกอน
การเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 1 และหงสาหนวยที่ 2 ตนทุนทางการเงินไดรับรูเปนตนทุนสินทรัพย (Capitalized) และไมถือเปน
คาใชจายระหวางชวงเวลาที่กําลังกอสรางโรงไฟฟาหงสา โดยบริษัทฯ คาดวาบริษัทหงสาจะมีระดับตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของสวนแบงขาดทุนของบริษัทหงสายังเกิดจากการออนคาของเงินบาทตอดอลลารสหรัฐซึ่งสงผลใหเกิดการขาดทุนจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งเปนไปตามขอกําหนดการปองกันความเสี่ยงตามเงื่อนไขสินเชื่อโครงการ รวมถึงการขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศจากเงินกูยืมในสกุลดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สวนแบงกําไรจากการรวมคาของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนาโดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากบจ. บีแอลซีพีซึ่งระหวาง
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการซอมแซมการรั่วของทอนําความรอนกลับมาใชใหมของหมอไอน้ําเปนเวลา 30 วัน
ประกอบกับมีการซอมแซมที่นอกเหนือกําหนดการในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งสงผลใหโรงไฟฟาบีแอลซีพีตองหยุดดําเนินงานบีแอลซีพีหนวยที่ 1
และบีแอลซีพีหนวยที่ 2 เปนระยะเวลา 3 วัน และ 19 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ คาดวาสวนแบงกําไรจากการรวมคาอื่นๆ ของบริษัทฯ เชน บริษัท
หงสา บริษัทไอสึเอนเนอรจี จะมีผลตอกําไรของบริษัทฯ มากขึ้นในอนาคต เมื่อโครงการโรงไฟฟาของบริษัทฯ เหลานี้เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ประกอบดวยสองสวนหลักคือ (ก) กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลักไดแกกําไรจากการขายไฟฟา
และไอน้ําที่ผลิตโดยโรงไฟฟาของบริษัทยอยในประเทศจีน และ (ข) สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากกิจการรวมคาซึ่งโดยหลักไดแกสวนแบงกําไร
(ขาดทุน)จากโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาหงสา โดยบริษัทฯ มีกําไรสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบ
ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 จํานวน 2,627.7 ลานบาท 2,997.4 ลานบาท 2,923.4 ลานบาท 1,560.1 ลานบาท
และ 2,632.7 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิของบริษัทฯ โดยหลักเปนไปตามเหตุผลที่กลาวขางตน
ฐานะการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 19,183.7 ลานบาท
20,867.1 ลานบาท 29,199.8 ลานบาท และ 38,669.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยหลัก
ประกอบดวย เงินลงทุนในการรวมคา เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน อาคารและอุปกรณสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กนอยระหวางป 2556 ถึงป 2557 โดยหลักมีสาเหตุจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะสั้น สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยหลักจากเงินลงทุนในกิจการรวมคาซึ่งไดแก บริษัทหงสา และบริษัทซานซีลูกวง
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 6,055.1 ลานบาท 7,101.1
ลานบาท 17,730.2 ลานบาท และ 14,214.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยหลักคือ เงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในป 2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินปนผลคางจาย สําหรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยหลักจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซึ่งโดยหลักบริษัทฯ นําไปใชเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหงสา เพื่อชําระหนี้เงินปนผลคางจายกับบมจ. บานปู และเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ โดย
ในครึ่งปแรกของป 2559 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญขางตนบางสวนพรอมดอกเบี้ยคงคางดวยเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุน
โดยการเสนอขายหุนสามัญใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Offering) จํานวน 11,000.0 ลานบาทซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยเงินกูยืมเพิ่มเติมจาก
บมจ. บานปูจํานวน 8,621.5 ลานบาท และคาดวาจะชําระคืนเงินกูยืมสวนที่เหลือดวยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 13,128.6 ลานบาท
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13,766.0 ลานบาท 11,469.6 ลานบาท และ 24,454.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยระหวางป 2556 และป 2557 สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก
มาจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สวนของผูถือหุนลดลงจากการปรับโครงสรางธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกันซึ่งทําใหเกิด (ก) สวนเกินจากการรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันซึ่งมีคาเปนลบจํานวน 1,978.6 ลานบาท และ
(ข) การลดลงของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมซึ่งบางสวนถูกชดเชยดวยการเพิ่มทุนชําระแลวจากการออกหุนจํานวน 695 ลานหุนใหแก
บมจ. บานปูเพื่อชําระคาตอบแทนภายใตการปรับโครงสรางธุรกิจ และกําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ สําหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 สวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 11,000
ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ
0.5 เทา 0.5 เทา 1.5 เทา และ 0.6 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 0.1 เทา 0.1
เทา 1.4 เทา และ 0.5 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นจากบมจ. บานปูเพื่อนําไปใชเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหงสาจํานวน 4,365.3 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงิน
ปนผลคางจายกับบมจ. บานปูจํานวน 6,500.0 ลานบาท และเกิดจากการปรับโครงสรางธุรกิจจํานวน 3,573.9 ลานบาท และการลดลงของสวนของ
ผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากการปรับโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันซึ่งทําใหเกิด (ก) สวนเกินจากการรวมธุรกิจที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันที่มีคาเปนลบจํานวน 1,978.6 ลานบาท และ (ข) การลดลงของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของเงินกูยืมจากบมจ. บานปูและการเพิ่มขึ้นของทุนของบริษัทฯ
เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ก)

การใชสิทธิซื้อหุนทั้งหมดในโครงการฮุยเหนิง

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ โดยผานบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชนาไดใชสิทธิซื้อหุนทั้งหมดในโครงการอันฉิวฮุยเหนิง ซึ่งเปนโครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน สงผลใหบริษัทอันฉิวฮุยเหนิงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดชําระคาหุนบางสวน
จํานวน 1.0 ลานหยวนแกผูขายซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ
(ข)

การเขาทําสัญญาซื้อขายหุนของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไปหยูตั้งในมณฑลเจอเจียงประเทศจีน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผานบจ. บานปูรีนิวเอเบิลซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุนกับบุคคลภายนอกที่ไมมี
ความเกี่ยวของเพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไปหยูตั้งจํานวน 50.0 เมกะวัตต โดยโครงการดังกลาวจะถูกสราง
ขึ้นในจังหวัดเจียซาน มณฑลเจอเจียง ประเทศจีน ซึ่งมีราคาซื้อขายเปนเงินรวมทั้งสิ้น 7.5 ลานหยวน ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อยูใน
ระหวางการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหุนในโครงการดังกลาวซึ่งขึ้นอยูกับการดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับกอนที่กําหนดไว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวา
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไปหยูตั้งจะสามารถเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในเดือนธันวาคม 2559
(ค)

การใชสิทธิซื้อหุนทั้งหมดในโครงการจินซาน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผานบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชนาไดใชสิทธิซื้อหุนทั้งหมดในโครงการจินซานกับบุคคลภายนอกที่ไมมี
ความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน สงผลใหบริษัทเวยฟางเทียนเอินเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัทฯ
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งหุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

อีกจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการเฮาหยวน โครงการฮุยเอิน และโครงการไปหยูตั้ง บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการไดมาซึ่งหุนแลวเสร็จภายในป
2559 ขึ้นอยูกับการดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับกอนที่กําหนดไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ
2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศจีน
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศจีน
(ง)

การจายเงินปนผลระหวางกาลป 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและปจจัยทางการเงินของ
บริษัทฯ และมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.67 บาท ซึ่ง ณ เวลาดังกลาว บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ออกและจําหนาย
แลวจํานวน 2,397.2 ลานหุน รวมเปนเงินจํานวน 1,606.1 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2559 เทากับ
รอยละ 61.0 โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 13 กันยายน 2559 ดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากบมจ. บานปู ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน
2559 บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากบมจ. บานปูจํานวน 13,716.6 ลานบาท นอกจากนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะทําใหกําไรสะสมที่ยังไม
จัดสรรของบริษัทฯ และสวนของผูถือหุนลดลงในจํานวนที่เทากัน (ทั้งนี้ ยังไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นจากกําไรสะสมที่เกิดขึ้นระหวางงวด
ของบริษัทฯ)
การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนและการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนใน
ครั้งนี้ (การคํานวณไดรวมหุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนแลว) จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก
648.5 ลานหุน จาก 2,397.2 ลานหุน รวมเปน 3,045.7 ลานหุน (ภายใตสมมติฐานวามีผูเขาซื้อหุนที่เสนอขายทั้งหมด) มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท หรือคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) รอยละ 21.3 ของจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุนและการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอประชาชนใหแกกรรมการ
และพนักงานของกลุมบมจ. บานปู (โดยไมรวมกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย) จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีกไม
เกิน 50.0 ลานหุน จาก 3,045.7 ลานหุน รวมเปน 3,095.7 ลานหุน (ภายใตสมมติฐานวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมด) มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท หรือคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) รอยละ 1.6 ของจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และมีการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญทั้งจํานวน ดังนั้น การเสนอขายหุนตอประชาชนและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ใน
อนาคตลดลง หากกําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นนอยกวาจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณไดเปลี่ยนแปลงไป
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