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การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้
แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable power generation) บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงและมีประสบการณ์ในการลงทุนพัฒนา และ
บริหารโรงไฟฟ้าเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและในหลายประเทศ
ทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
สาหรับการประกอบธุ รกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อ มผ่านบริษั ทย่อยของบริษัทฯ ใน
บจ. บีแอลซีพีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบจ. บีแอลซีพีประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,434.0 เมกะวัตต์ และได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ง
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2575 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ในเดือนตุลาคม 2573 โดยบจ. บีแอลซีพีมีความประสงค์ที่จะทาการต่อสัญญาเช่ากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพี ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่าน
บจ. บ้ า นปู รี นิ วเอเบิ ล เข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อหุ้ น กั บบุ คคลภายนอกที่ ไม่มี ความเกี่ย วข้อ งกับ บริ ษัท ฯ ส าหรั บ การได้ม าซึ่ ง
บจ. ไทยโซล่าร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย โดยคาดว่าโครงการ
ดังกล่าวมีกาลังการผลิต ติดตั้งรวมประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยบจ. ไทยโซล่าร์อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนผันโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขยายระยะเวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และกฟน. จาก
กาหนดเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กาลังการผลิตของโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดภายในเดือน
ธันวาคม 2559
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศลาว บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทหงสาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้น
ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้า ปากเหมื อ งที่ ใ ช้ ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ตั้ง อยู่ ที่
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โรงไฟฟ้าหงสามีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,878.0 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าหงสาเป็นหนึ่งใน
โรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดและเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศลาว ทั้งนี้ บริษัทหงสาได้
ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามลาดับ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2584
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined
heat and power plant) ซึ่งเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจานวน 3 แห่ง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมในบริษัท
สือเจียจวงเฉิงเฟิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
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ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม คือ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง ตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย โดยมีกาลังการผลิตติดตั้ง
จานวน 73.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 370.0 ตันต่อชั่วโมง และบริษัทฯ ถือ หุ้นโดยทางอ้อมในบริษัท
ถังซานบ้านปูคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งบริษัทถังซานบ้านปูประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม คือ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน ตั้งอยู่ที่ในมณฑลเหอเป่ย โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน
100.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 128.0 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นโดยทางอ้อมใน
บริษัทโจวผิงพีคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่ง บริษัทโจวผิงพีคประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม คือ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง ตั้งอยู่ที่ในมณฑลชานตง โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 100.0
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 450.0 ตันต่อชั่วโมง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนการขยาย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และอยู่ระหว่างศึกษาแผนการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมื่อมีการลงทุนและ
ก่อสร้างส่วนขยายแล้วเสร็จจะทาให้โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงมี กาลังการผลิต
ติดตั้งสาหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแห่งละ 25.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าเพิ่มขึ้นแห่งละ 150.0 ตัน
ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเพิ่มกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
ในขณะที่การเพิ่มกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทซานซีลู่กวงซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
30.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล” (Ultra-supercritical) ตั้งอยู่ที่มณฑลซานซี โดยจะมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน
1,320.0 เมกะวัต ต์ โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงมีหน่วยผลิตไฟฟ้าจานวน 2 หน่วยการผลิตซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน
660.0 เมกะวัตต์ต่อหน่วย บริษัทฯ คาดว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยจะสามารถเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ครึ่งปีแรกของปี 2561
บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนของบริษัทฯ ผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า บริษัทย่อยไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน โดยในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ในเดือน
กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น
ทั้งหมดในโครงการจินซาน และบริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของโครงการไป๋หยูตง้ั ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศจีน โดยการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่ง
หุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในประเทศญี่ปุ่น โดย
การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุน ภายใต้โครงสร้างการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โครงสร้างโทคุเมอิ
คุมิไอ โดยการดาเนินธุรกิจตามโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคเป็นไปตามสัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ดาเนินกิจการ โดย
นักลงทุนจะลงทุนในกิจการของผู้ดาเนินกิจการ (ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า) โดยได้รับผลตอบแทนในรูป
ของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งกาไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน ในฐานะหุ้นส่วนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
บริษัทฯ เป็นเพียงหุ้นส่วนที่มิได้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจการ และมิได้ค วบคุมกิจการของหุ้นส่วนหรือร่วมในการ
ประกอบธุรกิจและการจัดการโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความรับผิดอย่างจากัดในการเป็นหุ้นส่วนดังกล่าว โปรด
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พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจานวน 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโอลิมเปียซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ จังหวัด
โทชิงิ และจังหวัดอิบารากิ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40.00 (2) โครงการฮิโนะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ ซึ่งบริษัทฯ
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 (3) โครงการมุกะวะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 55.80
(4) โครงการนาริไอสึซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 (5) โครงการอวาจิซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดเฮียวโงะ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 (6) โครงการยาบูกิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ (7) โครงการโอนามิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00
โดย ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ หน่วยผลิตไฟฟ้าทั้ง 5 หน่วยของโครงการโอลิมเปียในจังหวัดกุนมะ จังหวัดอิบารากิ และ
จังหวัดโทชิงิ รวมถึงโครงการฮิโนะได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ คาดว่าโครงการมุกะวะจะเปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2561 โครงการนาริไอสึจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2561 โครงการ
อวาจิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในเดือนเมษายน 2560 โครงการยาบูกิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ในเดือน
สิงหาคม 2561 และโครงการโอนามิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2561 นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม
2559 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาลงทุนสาหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น และกาลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค โดยคาดว่าโครงการ
ยามางาตะจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปี 2561
1.1

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1.1.1

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทพลังงานที่ดาเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
1.1.2

1.2

พันธกิจ (Mission)


พัฒนาธุร กิจไฟฟ้า ส่ง เสริ มพลั งงานธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่ทั นสมั ย เพื่อความเติบ โตอย่า ง
ต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นาในเอเชีย



ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของทุกประเทศทีบ่ ริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันดังนี้

1.2.1

การลงทุ น ในกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ด้ า นการผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเติ บ โต
ของตลาดธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน
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และประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มี ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งมี กาลังการผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วนการลงทุน เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,466.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า 1 แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้ง ตามสัดส่วน
การลงทุนที่ (1) ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 1,913.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นกาลัง
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงจานวน 1,711.2 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน้าจานวน 813.0 ตันต่อชั่วโมง
และกาลังการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 56.6 เมกะวัตต์ (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนากาลังการผลิต
ติดตั้งจานวน 553.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 438.5 เมกะ
วัตต์ กาลังการผลิตไอน้าจานวน 255.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 69.2 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการได้มาซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกาลังการผลิต
ติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนอีกเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 90.0 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
ที่ (1) ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 20.0 เมกะวัตต์ และ (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนาจานวน 70.0
เมกะวัตต์
จากข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจีน
กาลังขยายตัวโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ร้อยละ 6.1 ในระหว่าง
ปี 2558 ถึงปี 2563 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีตลาดการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.2 ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บจ. บีแอลซีพีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,434.0 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตติดตั้งตามสัญญากับกฟผ. รวมทั้งสิ้น 1,346.5
เมกะวัตต์ จากข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุด ที่มี
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเป็นเจ้าของ ซึ่งใช้ถ่านหินนาเข้าเพื่อเป็นเชื้อเพลิง และเป็นโรงไฟฟ้าที่จะถูกเลือกให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในลาดับต้น ๆ ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในประเทศไทย โดยบีแอลซีพีหน่วยที่ 1 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ได้เริ่มเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2549 และเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ตามลาดับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้เทคโนโลยีที่ มีปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากโรงไฟฟ้าที่มีอัตราที่ต่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานการปล่อยก๊าซขั้นต่าของอุตสาหกรรม
บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีถือเป็นต้นแบบของพลังงานที่สะอาดกว่าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศ
ไทย ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีนั้นต่ากว่าค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซ
ตามกฎหมายในประเทศไทยและมาตรฐานของธนาคารโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1 (ก)
(10) การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
อัตราร้อยละ 38.0 ซึ่งสูงกว่าอัตราการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2554 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ
35.0 ตามข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
บริษัทหงสาซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวและเป็นโรงไฟฟ้า ปากเหมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศลาว ถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมดที่ผลิตจาก
เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าหงสาจะนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าหงสา
มี ก าลั ง การผลิ ตติดตั้ ง รวม 1,878.0 เมกะวั ตต์ ตามข้ อ มู ล ของ ฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิ แ วน โรงไฟฟ้า ปากเหมื อ งจะมี
เสถียรภาพในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเนื่องจากความเสี่ยงในการขาดแคลนเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่า
1

หมายเหตุ: 5.6 ตันต่อชั่วโมง เท่ากับ 1.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า และ 1.0 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) เท่ากับ 1.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า
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บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมจานวน 3 แห่งในประเทศ
จีนผ่านบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีกาลังการผลิตติดตั้ง ตามสัดส่วนการลงทุน รวม 243.0 เมกะวัตต์ และกาลัง
การผลิตไอน้าตามสัดส่วนการลงทุนรวม 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 ตั้งอยู่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ไอน้าและน้าร้อนแต่เพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย ซึ่งมีประชากรประมาณ 489,000 คน ตามข้อมูล ณ เดือน
มิ ถุ น ายน 2558 และโรงไฟฟ้า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนานเป็ น ผู้ ผ ลิ ตและจั ดจ าหน่ า ยไอน้ าแต่ เ พีย งรายเดีย ว ในเขต
หลวนหนาน มณฑลเหอเป่ย ซึ่งมีประชากรประมาณ 574,000 คน ตามข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 ในขณะที่โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมโจวผิงเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายไอน้าแต่เพียงรายเดียวให้แก่ลูกค้าในเขตโจวผิง มณฑลซานตง บริษัทฯ ได้
ใช้มาตรการที่จาเป็นต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทฯ จะมีสถิติการปล่อยสารเจือปนในอากาศที่
ดีกว่าค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซขั้นต่าของอุตสาหกรรมในประเทศจีน
บริษัทซานซีลู่กวงซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ขนาด
1,320.0 เมกะวั ต ต์ ในเมื อ งฉางจื้ อ มณฑลซานซี ในเดื อ นมกราคม 2559 และคาดว่ า จะสามารถเปิ ด ด าเนิ น การ
เชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งแรกของปี 2561 ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มณฑลซานซีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเป็น
แหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมณฑลที่มีการผลิตถ่านหินมากที่สุดในประเทศจีน ดังนั้น โรงไฟฟ้าซาน
ซีลู่กวงจึงตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรถ่านหินจานวนมาก บริษัทฯ เชื่อว่าเมื่อโครงการสาเร็จแล้ว โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงจะ
เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในมณฑลซานซี โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงจะใช้
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล” (Ultra-supercritical) ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านหิน
และปริมาณสารเจือปนในอากาศในทุก ๆ หน่วยการผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าแบบเดิม ตามข้อมูลของ
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีอัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิลจะมีอัตราประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า อยู่ที่อัตรา
ร้ อ ยละ 41.0 เมื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราประสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย ของประเทศจี น ส าหรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ นใน
ปี 2557 ที่อัตราร้อยละ 39.0 ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลใน
ประเทศจีนเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีการปล่อยสารเจือปนที่ระบายในอากาศในปริมาณต่า
1.2.2

แนวโน้ มของธุร กิ จมีก ารเติบ โตอย่ างแข็ง แกร่ ง เนื่อ งจากการเติบ โตของดัชนี ผลิตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศและความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า รวมถึ ง การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเนื่องจากได้รับประโยชน์จากพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ของภาคเอกชนในประเทศไทย ประเทศลาว
และประเทศจีน ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีท่ีร้อยละ 4.8 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 เนื่องจากการขยายตัวของจานวนประชากร และภาพรวมเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีความแข็งแกร่ง โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะอยู่ที่ร้อยละ
ประมาณ 5.1 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2564 นอกจากนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนยังมีการคาดการณ์ว่าประเทศลาวจะมี
อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่
ร้อยละ 9.5 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาววางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลลาวที่จะขยายการเข้าถึงไฟฟ้าของภาคครัวเรือนให้อยู่ที่ ร้อยละ 90.0 ของภาคครัวเรือน
ทั้งหมดภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 5

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.0 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 จากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มณฑลเหอเป่ย มลฑล
ซานซี และมณฑลชานตง ซึ่งบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอยู่นั้นมีอัตราการใช้ไฟฟ้า
สูงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนี้ ประเทศจีนกาลัง
เปลี่ยนจากการพึ่งพาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงไปสู่อุตสาหกรรมสะอาดซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าและเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการเพื่อจูงใจให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน ในบางมณฑลของประเทศจีน เช่น มณฑลเหอเป่ยและมณฑลชานตงซึ่งถูกจัดให้เป็น “พื้นที่ที่อยู่ภายใต้
การควบคุม” ซึ่งทาให้การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม หรือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงที่จะตั้งขึ้น
เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพต่า จะต้องได้รับการอนุญาตประเภทโรงไฟฟ้าประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบและได้ประโยชน์จากมาตรการ
ดังกล่าว
บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้พลังงานที่สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 7.9 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน และจากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ผ่านโครงการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อีกทั้งโอกาส
ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยจากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ถ่านหินยังคงเป็นทรัพยากรที่มีความน่าเชื่อถือ
และต้นทุนต่าสาหรับการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2556 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีปริมาณถ่านหินสารองจานวน 17.0 พัน ล้านตัน นอกจากนี้ จากข้อมูลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ในปี 2554
และ 2555 บริษัทที่ดาเนินกิจการสาธารณูปโภคและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นจานวนมาก และคาดว่าการลงทุน ดังกล่าวยังคง
มีแนวโน้มที่จะดาเนินต่อไปจนถึงปี 2563
1.2.3

ประวัติความสาเร็จในการพัฒนาโครงการการดาเนินการและความสามารถในการบารุงรักษาที่
ยาวนานและเป็นที่พิสูจน์แล้ว

บริษัทฯ มีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า บมจ. บ้านปูซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
ประสบความสาเร็จในการร่วมก่อตั้งบจ. โคเจเนอเรชั่นภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ของกฟผ.เพื่อการจัดหา
ไฟฟ้าและไอน้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2536 นอกจากนี้ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กของกฟผ.
บริษัทฯ ได้พัฒนาบจ. ไตรเอนเนอจี้ซึ่งดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมขนาด 700.0 เมกะวัตต์ และบจ. บีแอลซีพีซึ่ง
ดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434.0 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศ
จีนโดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า 3 แห่งซึ่งได้เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าโดยมีโครงการที่ประสบความสาเร็จ เช่น โครงการเดอะโคเจนเนอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุต โครงการไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งเป็นผู้ผลิ ตไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่ในประเทศไทย
รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศจีน บริษัทฯ ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานภายใน ความสามารถและ
ประสบการณ์ ใ นการจั ดการ รวมถึ ง การก่ อ สร้ า งและดาเนิ น งานโรงไฟฟ้า และเหมื อ งถ่ า นหิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท บ้ า นปู
การด าเนิ น งานและความสามารถที่ เ ชี่ ย วชาญของบริ ษั ท ฯ ในการบ ารุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า ท าให้ ส ามารถมั่ น ใจได้ ถึ ง
ความสม่าเสมอและคุณภาพของการดาเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 6

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ภายหลังการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ มีพนักงานและ
ผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ จานวน 13 คน ที่ได้ย้าย
จากบมจ. บ้านปู มาร่วมงานกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีพนักงาน 821 คน ในโรงไฟฟ้า 3 แห่งในประเทศจีนที่มีหน้าที่
ตรวจสอบการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่วนงานด้านการผลิตไฟฟ้า และส่วนงานเกี่ยวกับการทาความร้อนและ
การทาความเย็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์ที่ย้ายไปยังบริษัทร่วมค้าและโครงการร่วม
ทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือทางเทคนิคด้วย ในระหว่างระยะเวลาสามปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประสบความสาเร็จในด้านอัตราความพร้อมการจ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.5
ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนมีอัตราความพร้อมจ่ายต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 77.0
1.2.4

เสถียรภาพและความมั่นคงของเงินทุนหมุนเวียนจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว การเติบโตของ
ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และผู้รับซื้อที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาได้สิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว สาหรับกาลัง
การผลิ ต ไฟฟ้า ตามสั ญ ญาในระดั บ สู ง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี แ ละโรงไฟฟ้ า หงสาต่ า งได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
การส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงในประเทศไทย และต้นทุนในการทาเหมืองแร่ในประเทศลาวไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้า (off-takers)
เต็มจานวน กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถรวมต้นทุนดังกล่าวในราคาจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้า โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ก)(2) การจาหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 16 ปี และสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสามีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม
2559
ผู้ รั บ ซื้ อ ไฟฟ้า หลั ก ภายใต้สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบริ ษั ท ฯ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ นิ ติบุ คคลที่ รั ฐ เป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าผู้รับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง สาหรับในประเทศไทย ผู้รับซื้อไฟฟ้า
หลักของบริษัทฯ ได้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ในประเทศไทย สาหรับในประเทศลาว ผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ
ได้แก่ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจในตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย (captive market) ในประเทศจีน โดยบริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนแต่เพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้งและเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไอน้าแต่เพียงรายเดียว
ในเขตหลวนหนาน ทั้งนี้ “ประกาศว่าด้วยข้อบังคับชั่วคราวเกี่ยวกับการก่อสร้างและจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้ากากแร่ (Notice on Provisional Regulations on CHP and Gangue NRU Power Projects
Construction and Management)” ซึ่งออกโดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมกับกระทรวง
โยธาธิการแห่งประเทศจีน โดยหลักไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขึ้นใหม่ในเขตการจัดหา
ความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเดิม ทั้งนี้ แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศจีนจะมีดุลพินิจในการบังคับใช้
ประกาศดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันของบริษัทฯ ในเขตเจิ้งติ้งและเขตหลวนหนานมีอยู่อย่างจากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไอน้าระยะยาวกับบริษัทซีหวางในการเป็น
ผู้จาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงและบริษัทฯ เป็นผู้จาหน่ายไอน้าเพียงรายเดียวให้แก่
บริษัทซีหวาง โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อ ไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง
แม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน แต่จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการปรับค่าไฟฟ้า
คงที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับราคาถ่านหินซึ่งทาให้มั่นใจได้ว่าต้นทุนด้านเชื้อเพลิงจะได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้ รับซื้อ
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ในประเทศจีน และบริษัทฯ คาดว่านโยบายการปรับค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้ต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลยังคง
นโยบายพลังงานในปัจจุบัน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง มีสัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้า และน้าร้อนให้
รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นจานวนประมาณร้อยละ
40.5 และร้อยละ 59.5 ตามลาดับ สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานมีสัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้าให้
รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นจานวนประมาณร้อยละ
83.8 และร้อยละ 16.2 ตามลาดับ
บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายโดยมีการลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในประเทศญี่ปุ่น
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนอย่างคงที่
เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ (Feed-in-Tariff) ซึ่งมีการกาหนดราคาซื้อขายขั้นต่าสาหรับการซื้อ
ขายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
บริษัทฯ เชื่อว่าตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการขยายกาลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน
อยู่ในช่วงเริ่มพัฒนาและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนได้รับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริม
หลายประการจากรัฐบาลจีนรวมถึงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าและเงินอุดหนุนอื่น ๆ นอกจากนี้ ในระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และ
โครงการฮุ่ยเอิน ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน
2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน และบริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญากับ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อ หุ้นทั้งหมดของโครงการไป๋หยูตั้ง ซึ่งเป็น
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน โดยการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และ
บริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนิ นการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กาหนดไว้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมุ่งหมายจะให้มีการดาเนินงานของ
8 โครงการในประเทศญี่ปุ่น 5 โครงการในประเทศจีน และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาใน
ประเทศไทยภายในสิ้ น ปี 2561 ซึ่ ง คิดเป็ น ก าลั ง การผลิ ตติดตั้ง ตามสัดส่ ว นการลงทุ น จ านวนรวม 215.9 เมกะวั ตต์
เทียบเท่า
บริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศ
ญี่ปุ่น การเติบโตของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายในประเทศจีน และผู้รับซื้อที่มีความน่าเชื่ อถือทางการเงินสูงทาให้บริษัทฯ มี
เงินทุนหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพ และมีศักยภาพทางการเงินสูง โดยสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 รายได้จากการขายสุทธิของบริษัทฯ
ยังมีความสม่าเสมอ จานวน 5,689.1 ล้านบาท 5,199.7 ล้านบาท 5,653.0 ล้านบาท 2,727.8 ล้านบาท และ 2,814.4
ล้านบาท ตามลาดับ และกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ จาก
ปี 2556 ถึงปี 2558 อยู่ในระดับที่สูงกว่า 3,000.0 ล้านบาท
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ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้นาในภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น

บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้นาในภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นส่วนทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในประเทศไทย ได้แก่ บมจ. เอ็กโก และบมจ. ราชบุรี ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูง โดยบมจ. เอ็กโกซึ่ง
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายแรกและรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของ
ประเทศไทย
ในขณะที่ บมจ. ราชบุรีซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าหงสาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย โดยทั้งบมจ. เอ็กโก และบมจ. ราชบุรี ต่างมี กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยในประเทศไทย กฟผ.
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและเป็นผู้ให้อนุญาตในการเริ่มต้นดาเนินการ
โรงไฟฟ้าตามสถานะของการจัดหาไฟฟ้าและความต้องการในเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เป็นหน่วยงานในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าของรัฐบาลลาว ในขณะที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเป็นหน่วยงานในการลงทุนใน
ด้านพลังงานของรัฐบาลลาว
ในประเทศจีน บริษัทเกอเหมิง (ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการร่วมทุนของบริษัทฯ ในโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง) มีผู้ถือหุ้น
ประกอบด้วย บริษัท ซานซี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป บริษัท โคเรีย อิเล็กทริค เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ธนาคาร
ดอยซ์แบงก์ เจ-เพาเวอร์ และชูโกคุ อิเล็กทริค เพาเวอร์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซานซีลู่อัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัท
ซานซีลู่กวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็น หนึ่งในผู้ผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมโจวผิง ได้แก่ บริษัทซีหวาง ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ผลิตเหล็กที่
ใหญ่ที่สุด 500 รายในประเทศจีน และบริษัทฉีซิงซึ่งเป็นผู้ผลิตเอกชนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม โดย
บริษัทซีหวางเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง
กับบริษัท ไชน่า เนชั่นแนล อิเล็คทริค อีควิปเม้นท์ โคปอเรชั่น (CNEC) และกลุ่มบริษัทฮาบินซึ่งเป็นผู้จัดหาด้านวิศวกรรม
และการก่อสร้าง (EPC) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
บริษัทฯ เชื่อว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสัมพันธ์กับท้องถิ่น
รวมทั้งความสามารถทางเทคนิคซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะประสบความสาเร็จใน
การดาเนินงาน
1.2.6

แผนการลงทุ น ที่ค รอบคลุ มหลายภู มิภ าคและประเภทเชื้ อ เพลิ งที่ หลากหลายประกอบกั บ ฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปี 2561 จะสามารถขยายกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุนจากกาลังการผลิตในปัจจุบันจานวน 1,913.0 เมกะวัตต์เทียบเท่าเป็น 2,468.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า
หรือมีอั ตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ท่ี ประมาณร้อยละ 12.0 ซึ่ง บริษัทฯ ยังมีแ ผนการเพิ่มกาลังการผลิต ตามสัดส่ว น
การลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานอีก 51.8 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในสิ้นปี 2562 และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิงอีก 36.3 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในสิ้นปี 2563
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคโดย ณ วันที่ ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ
มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 37.5 ร้อยละ 39.3 ร้อย
ละ 22.9 และร้อยละ 0.3 ของกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน ตามลาดับ ทั้งนี้ ภายในสิ้นปี 2563 บริษัทฯ คาดว่า
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กาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาคของบริษัทฯ จะกระจายในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน ประเทศ
ญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 28.1 ร้อยละ 29.4 ร้อยละ 39.6 และร้อยละ 2.9 ตามลาดับ
บริษัทฯ กาลังสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในภูมิภาคด้วยการลงทุนที่หลากหลาย โดย ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้
กาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในอัตราร้อยละ 97.0 และการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอัตราร้อยละ 3.0 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มความหลากหลายด้วยการลดสัดส่วนกาลังการผลิต
ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานถ่านหิน โดยภายในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่ากาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จาก
การผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนจะอยู่ในอัตราร้อยละ 20.0 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้า พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศอินเดีย เช่น ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
การซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
จินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดใน
โครงการฮุ่ยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน และ บริษัทฯ โดย
ผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลเข้าทาสัญญากับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อ
หุน้ ทัง้ หมดของโครงการไป๋หยูตง้ั ซึง่ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ
จะยั ง สามารถรั ก ษาฐานะทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของบริ ษั ท ฯ ได้ ต่ อ ไปภายหลั ง การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นครั้ ง นี้
นอกจากนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่มั่นคงจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่
เป็นมา
1.2.7

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานสูง

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานครอบคลุมในทุกด้าน และมีผลงานในการพัฒนา
การขยาย และการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์อย่างสูงในการออกแบบ
วางแผน การบริหารโครงการ การก่อสร้าง และการทดสอบการใช้งานของระบบโรงไฟฟ้าและเทคโนโลยี ผู้บริหารอาวุโส
ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมกว่า 35 ปี และดารงตาแหน่งในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทบ้านปู
ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี กลุ่มบริษัทบ้านปูมีการพัฒนา การดาเนินโครงการ และการเข้าซื้อสินทรัพย์ ในภาคการผลิต
พลังงานไฟฟ้ามาประมาณกว่า 20 ปี และมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนที่ขยายตัว มากกว่า 7 เท่า จาก 247.0
เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2539 เป็น 1,913.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า ณ วันทีใ่ นเอกสารฉบับนี้
1.2.8

ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บมจ. บ้านปูซึ่งเป็น
หนึ่ ง ในกลุ่ ม ผู้ น าด้ า นการผลิ ต ถ่ า นหิ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก และนั บ แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ในปี 2526 บมจ . บ้ า นปู
มี ป ระสบการณ์ ก ว่ า 30 ปี ใ นอุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งป ระเทศ ธุ ร กิ จ ของบมจ. บ้ า นปู มี
ความหลากหลาย ตั้งแต่การลงทุน การสารวจ การพัฒนา รวมถึงการดาเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อน
นอกจากนี้ บมจ. บ้านปูยังสั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินทั้งแบบเปิดและใต้ดิน รวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบัน บมจ. บ้านปูมีฐานธุรกิจในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศจีน และประเทศมองโกเลีย
บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบมจ. บ้านปู ในการแข่งขันเข้าประมูล
งานโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน เช่น โรงไฟฟ้าหงสา เนื่องจากบริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานของบมจ. บ้านปู
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ในการท าเหมื อ งถ่ านหิน นอกจากนี้ บมจ. บ้า นปู ยัง เป็ น บริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์ฯ ที่ ป ระกอบกิ จการ
ด้านพลังงานที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลโครงการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่มี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและในหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาจ้างบริหาร (Management
Service Agreement) กับบมจ. บ้านปูโดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บมจ. บ้านปู ในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญามีหน้าที่ให้
คาปรึกษาและความช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) งานด้านกฎหมาย (2) งาน
สาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน (3) การบริหารจัดการทางธุรกิจ (4) การจัดหาและการบริหารจัดการ
ทั่วไป (5) งานสารสนเทศ (6) งานทรัพยากรบุคคล (7) งานด้านการเงิน (8) งานสื่อสารองค์กร และ (9) การตรวจสอบ
ภายใน อนึ่ง บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับที่เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าทาสัญญาดังกล่าว ซึ่งจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านต้นทุนและการได้การยอมรับในชื่อทางการค้า ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปู ทาให้
บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์กับบมจ. บ้านปู ในหลายด้านจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
1.3

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ยั่งยืนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดย
บริษัทฯ จะดาเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้
1.3.1

การขยายการลงทุนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยขยายขอบเขตการการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลของ ฟรอสต์
แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ากาลังขยายตัวโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 7.9 จาก
ประมาณ 862,058 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2558 เป็น 1,263,530 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2563 จากความสาเร็จทั้งใน
การริเริ่มและพัฒนาโครงการและการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมี
ศักยภาพที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยให้มีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมประมาณ 4,300.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะคัดสรรการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ บริษัทฯ
มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้แล้วหมดไป โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้า พลังงานลม และพลังงานชีวมวลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินเดีย
ในอนาคต บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายขอบเขตการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดีย
ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น
ประเทศไทย ประเทศเวี ยดนาม และประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการกาลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ชัดเจน อัตรา
การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของการเปิดเสรีในภาคพลังงานก่อให้เกิดโอกาสในการขยายธุรกิจสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และจากความสาเร็จในการดาเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการ
ไปสูป่ ระเทศเมียร์มาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา หากมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและยังคงแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจในประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ
เล็งเห็นว่าประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต
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ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นที่อัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 8.7 ในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 ในเดือนเมษายน 2558 รัฐบาลอินโดนี เซียได้ประกาศ
แผนการพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 35.0 กิกะวัตต์ภายในปี 2562 ภายใต้แผนการดังกล่าว กาลังการผลิตไฟฟ้า
10.0 กิกะวัตต์จะถูกพัฒนาโดยบริษัทพีทีพีแอลเอ็น และกาลังการผลิตไฟฟ้าอีก 25.0 กิกะวัตต์ที่เหลือจะถูกพัฒนาผ่าน
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งในประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก
55.0 กิกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 94.0 กิกะวัตต์ในปี 2563 บริษัทฯ จะอาศัยข้อได้เปรียบและประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ที่ประสบความสาเร็จของบมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ เล็งเห็นว่ากรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้าง
รากฐานที่มั่นคงในตลาดการผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตามข้ อ มู ล ของฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิ แ วน เนื่ อ งด้ ว ยความโปร่ ง ใสของโครงสร้ า งการซื้ อ ขายไฟฟ้ า และ
ความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในด้านการไฟฟ้า ทาให้ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่ง
เป็นหนึ่งในตลาดการค้าไฟฟ้าที่มีความเสรีสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่น่าสนใจสาหรับ
นักลงทุนต่างชาติ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์จะมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.2 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ตามข้อมูลของแผนพลังงานของประเทศฟิลิปปินส์สาหรับปี
2555 ถึงปี 2573 (Philippine Energy Plan 2012-2030) มีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในประเทศ
ฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นจาก 17.9 กิกะวัตต์ในปี 2557 เป็น 25.8 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 บริษัทฯ เชื่อว่ากาลังการผลิตติดตั้ง
ที่เพิ่มขึ้นนี้มีแนวโน้มว่าจะดาเนินการโดยโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
สภาแห่งชาติของประเทศจีนได้กาหนดเป้าหมายดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2563 ให้เป็น
2 เท่าของดัชนีในปี 2553 ซึ่งต้องมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 6.6 ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้ไฟฟ้า ใน
ประเทศจีน ต่อหน่วยของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจึงเป็น 2 เท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลก ฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือนในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นจาก 4,095.0 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี
2557 เป็น 5,000 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2563 ในการนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายการดาเนินการในประเทศจีน ซึ่ง
บริษัทฯ เชื่อว่าการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และประสบการณ์การดาเนินธุรกิจที่ยาวนานถึง 10 ปีในประเทศ
จีนจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ จากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน การอ่อนค่าของค่าเงินหยวนจะส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนซึ่งจะลดความเสี่ยงที่เกิดจากจากการลดลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายหลังจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะประเมินโอกาสการลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่มีอัตรา
การเติบโตของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 6.4 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2557 และจาก
การคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปีของประเทศอินเดีย
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ซึ่งสูงกว่าประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เติบโต
สูงที่สุดในโลก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
ที่ร้อยละ 8.1 จากปี 2558 ถึงปี 2563 โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 1,492,747 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2563 ภายใต้
แผนงานระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ของประเทศอินเดีย มีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งรวมจะเติบโตที่อัตราเฉลี่ยสะสม
ต่อปีที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งเพิ่มจาก 283.8 กิกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 385.0 กิกะวัตต์ในปี 2563 และจากแนวโน้มการเติบโต
ดังกล่าว บริษัทฯ เห็นว่า ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจสาหรับการขยายการลงทุนในภูมิภาคของบริษัทฯ
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การเพิ่มความหลากหลายของการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนโดยวางแผนที่จะขยายการลงทุนในพลังงาน
หมุ น เวีย นชนิดต่า ง ๆ เช่ น พลั ง น้ า พลั ง งานลม และพลั ง งานชี วมวล นอกเหนื อ จากพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ที่บ ริ ษั ท ฯ
ดาเนินการอยู่ บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายสัดส่วนกาลังการผลิตที่มาจากพลังงานหมุนเวียนให้อยูใ่ นอัตราร้อยละ 20.0 ของ
กาลังการผลิตร่วมของบริษัท ฯ ภายในปี 2568 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลังน้า พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินเดีย
เป็นต้น
บริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ภายหลัง จากเหตุการณ์ แผ่น ดินไหวครั้ง ใหญ่ ในปี 2554 ประเทศญี่ ปุ่น ได้ท บทวนการพึ่งพาการผลิ ตไฟฟ้า พลัง งาน
นิวเคลียร์ และได้ออกมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม คลื่นในมหาสมุทร และพลังงานชีวมวล เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเตรียมการก่อสร้างสาหรับ
โอลิมปิกภาคฤดูร้อนที่กาลังจะจัดขึ้นในปี 2563 ในกรุงโตเกียวระหว่างช่วงปี 2558 ถึงปี 2563 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
คาดการณ์ว่า การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.1 โดย
เพิ่มจาก 90.1 เทราวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2558 เป็น 105.7 เทราวัตต์ต่อชั่วโมงในปี 2563 และคาดว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.2 โดยเพิ่มจาก 42.9 เทราวัตต์ต่อ
ชั่วโมง เป็น 54.7 เทราวัตต์ต่อชั่วโมง หรือเท่ากับร้อยละ 51.8 ของปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ภายในปี 2563 โดย
เปรียบเทียบกับการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่อัตราร้อยละ 14.6 ในปี 2555 และในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 กาลัง
การผลิตติดตั้งสาหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นอีก 36.4 กิกะวัตต์
ในประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มความหลากหลายในการลงทุน ให้ครอบคลุมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ พลั งงานลม และพลั งงานชี วมวล โดยประเทศไทยมี ศักยภาพที่แ ข็ง แกร่ งในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
ทางเลือกเนื่องจากปัจจัยทางภูมิประเทศเกื้อกูล โดยมีอัตราความเข้มแสงเฉลี่ย 18.0 -19.0 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
รวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรจานวนมากที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในหลายรูปแบบ เช่น พลังงานชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล และเอทานอล ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ในปี 2558 สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยจะปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 6.5 หรือ 12,405.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 14.8 หรือ 33,805.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 22.2
ในประเทศลาว กาลังการผลิตติดตั้งส่วนใหญ่มาจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้า จากการประเมินศักยภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังน้าในประเทศลาวพบว่ามีศักยภาพในการผลิตอยู่ที่ประมาณ 26,000.0 เมกะวัตต์ โดยในปี 2557 มี
กาลังการผลิตติดตั้งเพียง 2,994.0 เมกะวัตต์ ซึ่งในจานวนนี้ 699.0 เมกะวัตต์เป็นการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ และ
ที่เหลืออีก 2,295.0 เมกะวัตต์เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ประเทศลาววางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้ง จากปี 2558
ถึงปี 2563 ผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้าตามแม่น้าสายต่าง ๆ เป็นหลัก ตามข้อมู ลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
ประเทศลาวเป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะธุ รกิจไฟฟ้าพลังน้า นอกเหนือจากศักยภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังน้าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประเทศลาวยังมีปัจจัย สนับสนุนอื่น ได้แก่ สภาวะที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ
ประกอบกับสภาวะทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความเสี่ยงที่ต่าจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และต้นทุน
แรงงานที่ค่อนข้างต่า ซึ่งล้วนทาให้ประเทศลาวเป็นเป้าหมายในการลงทุนที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลส่งผลให้ประเทศลาวตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะแก่การส่งออกไฟฟ้าแก่
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ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยังดึงดูด
ความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ บริษัทฯ จึงวางแผนที่
จะต่ อ ยอดการลงทุ น ในโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า หลากหลายรู ป แบบ หากมี โ อกาสในการลงทุ น ที่ น่ า สนใจโดยอาศั ย
ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในประเทศลาวให้มากขึ้น
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนของประเทศจีนได้ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยคาดว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 20.1
และจะมีกาลังผลิตสูงถึง 75,000.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่า กาลังการผลิต
ติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 24.8 จาก 33.1 กิกะวัตต์ในปี
2558 ถึง 100.0 กิกะวัตต์ในปี 2563 ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนเชื่อว่าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
(large-scale photovoltaic) จะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลกลางประกอบกับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ จากรัฐบาลท้องถิ่นโดยการปรับปรุ งกฎระเบียบข้อบัง คับและพัฒนาให้เกิ ด
ตลาดใหม่ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถอาศัยประสบการณ์ การดาเนินงานเป็นเวลา 10 ปี และความสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ ในประเทศจีนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการ
ฮุ่ยเอิน ในมณฑลซานตงที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงตั้งอยู่ กาลังการผลิตติดตั้งทั้ง 4 โครงการรวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
90.0 เมกะวัตต์ ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน
2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน และบริษัทฯ เข้าทาสัญญา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมด
ของโครงการไป๋หยูตั้ง ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน และกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
กาลังการผลิตติดตั้งจานวน 50.0 เมกะวัตต์ ส่วนการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะ
ดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้
ในประเทศอิ นเดีย ภายใต้แผนงานระยะ 5 ปีฉ บับ ที่ 12 และฉบับที่ 13 ของรัฐ บาลอิ นเดีย มีก ารกาหนด
เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของกาลังการผลิตติดตั้งรวม โดยมี อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.3 เพิ่ มขึ้นจากจานวน
283.8 กิกะวัตต์ในปี 2558 เป็นจานวน 385.0 กิกะวัตต์ภายในปี 2563 ในปัจจุบัน แหล่งพลังงานทดแทนมีส่วนทาให้
กาลังการผลิตติดตั้งเติบโตเป็นอันดับ 2 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีท่รี ้อยละ 11.0 ในปี 2555 ประเทศอินเดียมี
การพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและต้องนาเข้าถ่านหินจานวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศ รัฐบาลอินเดียจึงได้ดาเนินมาตรการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อ
ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าหมายที่จะให้กาลังการผลิตติดตั้ง ณ จุดเชื่อ มต่อของ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 60.0 กิกะวัตต์ในปี 2565 และขยายการยกเว้นภาษีถึง 10 ปีสาหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่เริ่มดาเนินการภายใน 31 มีนาคม 2560 ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน กาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะขยายตัวขึ้นประมาณ 10 เท่าในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 โดย
เพิ่มขึ้นจาก 1.7 กิกะวัตต์ เป็น 16.6 กิกะวัตต์ซึ่งเป็นการเติบโตของกาลังการผลิตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน
อื่น ๆ ในประเทศอินเดีย ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน
ทัง้ หมดปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราร้อยละ 6.1 ในปี 2558 เป็นอัตราร้อยละ 25.1 ภายในปี 2563
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บริษัทฯ วางแผนที่จะนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน การใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ระบบรวมแสงอาทิตย์ (Concentrated Solar Power) และระบบสะสมความร้อน
(Thermal Heat Storage) นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งผลักดันให้เกิดการแข่งขันของผู้ผลิต
ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ในอนาคต
1.3.3

การประสานความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจกับหุ้นส่วนและผู้นาทางอุตสาหกรรมใน
แต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทฯ เชื่อว่าความรู้และความเชี่ยวชาญท้องถิ่นของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงโครงการใหม่และลูกค้า
กลุ่มใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งประสบความสาเร็จในการดาเนินงานใน
ต่างประเทศ บริษัทฯ คาดว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความได้เปรียบและ
ด้านเทคโนโลยีโ ดยเฉพาะด้านงานวิ ศวกรรม การจัดหาและการก่อ สร้ าง (Engineering Procurement and
Construction: EPC) โดยผ่านการดาเนินงานในโครงการผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ในตลาดที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบมจ. บ้านปูซึ่งช่วยเหลือบริษัทฯ ในการใช้ความเชี่ยวชาญที่จาเป็นในการพัฒนา
และดาเนินงานในต่างประเทศ และการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าปากเหมือง บริษัทฯ เชื่อว่า การมีบมจ. บ้านปูในฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมถ่านหิน
บริษัทฯ เชื่อว่าพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ มีความสาคัญ ที่ทาให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ เช่น ใน
ระหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา บมจ. บ้านปูได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ ด้านความรู้และเทคนิคด้านเหมืองถ่านหิน
การก่อสร้างและดาเนินการของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบมจ. ราชบุรีมีส่วนช่วยในความสาเร็จใน
การพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา อีกทั้งการมีส่วนร่วมของกฟผ. ทาให้มีความมั่นใจว่าการดาเนินงานและบารุงรักษาของ
โรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นในประเทศจีน ได้แก่ ความร่วมมือของ ผู้จัดหา
ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง (EPC) ผู้จัดหาอุปกรณ์ ลูกค้าอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ
จีนจะทาให้ บริษัทย่อยในประเทศจีน มีฐานลูกค้าในการรับซื้อไฟฟ้าที่เพียงพอ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธนาคารต่าง ๆ ในประเทศจีนได้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจสาหรับโครงการใน
อนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสในความสาเร็จของโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
1.4

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1.4.1

ประวัติและเหตุการณ์สาคัญ

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2539 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บมจ. บ้านปูถือหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ า ยได้แ ล้ ว ทั้ ง หมด (โดยมี ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยอื่ น ถื อ อี ก 3 ราย ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ฯ คนละ 1 หุ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย) บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษั ทอื่นซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตขึ้น
จากแหล่งกาเนิดที่หลากหลายซึ่งตั้งอยู่ในหลายประเทศในทวีปเอเชีย
บมจ. บ้านปูซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นาด้านการผลิตถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสารวจ การพัฒนา และการผลิต ถ่านหินประเภทให้ความร้อน บมจ. บ้านปู
ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2526 เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปี 2532 บมจ. บ้านปู เริ่มขยายธุ รกิจ เพื่อประกอบกิจการผลิ ตไฟฟ้าครั้ง แรกในปี 2536 โดยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง
บจ. โคเจเนอเรชั่น (ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อ บริษัท
เดอะ โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) เมื่ อ ปี 2539) ภายใต้โ ครงการผู้ ผ ลิ ตไฟฟ้า เอกชนขนาดเล็ ก ของกฟผ. เพื่ อ
ดาเนินการจัดหาไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและไอน้าให้แก่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต่อมา
ในปี 2543 บมจ. บ้านปูเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 12.40 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบมจ. ราชบุรีในการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบมจ. ราชบุรี และขายเงินลงทุนดังกล่าวในปี 2552 และบมจ. บ้านปูได้
ขยายการดาเนินกิจการถ่านหินไปยังประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศมองโกเลีย และ
ขยายรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ปี

เหตุการณ์สาคัญ

2539



บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น โดยเป็นบริษัทย่อยที่บมจ. บ้านปูถือหุ้นทั้งหมด

2540



บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทเพาเวอร์เจ็นพีแอลซี และบริษัท ซีอาร์เอ เอ็นเนอร์จี จากัด
จัดตั้งบจ. บีแอลซีพีซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เพื่อเข้าร่วมประมูลสิทธิในการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของกฟผ.



บจ. บีแอลซีพีได้รับคัดเลือกจากกฟผ. ให้ก่อสร้าง เป็นเจ้าของ และประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434.0 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระของกฟผ. และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพี (ตามที่ได้
นิยามไว้ในส่วนหลัง)



บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ในขณะนั้ น ขยายการลงทุ น ไปสู่ ป ระเทศจี น โดยการเข้ า ซื้ อ กิ จ การโรงไฟฟ้ า
พลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง



บีแอลซีพีหน่วยที่ 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
หงสาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองและโครงการเหมืองถ่านหินที่ มีกาลังการผลิต
ขนาด 1,878.0 เมกะวัตต์ ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว



บีแอลซีพีหน่วยที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



บริษัท ฯ ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนากับบมจ. ราชบุรี เพื่อ ร่วมกั นศึกษาและ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าหงสา



บริษัทฯ และบมจ. ราชบุรีในฐานะผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าหงสาลงนามใน
บันทึกข้อตกลงกับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยระบุข้อตกลงและเงื่อนไข

2549

2550
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

ปี

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สาคัญ
หลักสาหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับกฟผ . และสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของบริษัทหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามลาดับ


บริษัทฯ เข้าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว
เพื่อร่วมก่อตั้งบริษัทหงสา และบริษัทภูไฟมายนิ่ง



บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาสัมปทานไฟฟ้า และบริษัทภูไฟมายนิ่งเข้าทาสัญญา
สั ม ปทานเหมื อ งถ่ า นหิ น และหิ น ปู น หงสา ซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท ทั้ ง สองใน
การประกอบธุ ร กิ จ การท าสั ม ปทานไฟฟ้า และสั ม ปทานเหมื อ งแร่ ตามล าดับ
เป็นระยะเวลา 25 ปี



เริ่มต้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา

2553



บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับกฟผ.

2554



บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

2557



บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลจากบมจ. บ้านปู โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปสู่ธุร กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเข้า
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น



หงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



ในเดือนสิงหาคม 2558 บมจ. บ้านปูดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยรวมเอา
สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตไฟฟ้ามาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ
(“การปรับโครงสร้างธุรกิจ ”) ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวรวมถึงการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ จึงทาให้บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 6,021,995,000 บาท เป็ น 12,971,995,000 บาท โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อ
1.5.2 การปรับโครงสร้างธุรกิจ



ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริ ษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



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

2552

2558
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์สาคัญ

2559



บริษัทฯ ก่อตั้งบจ. บีพีพีรีนิวเอเบิลเพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในอนาคต



ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์
2559 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุน
จดทะเบี ย นจ านวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็ น
13,471,995,000 บ า ท แ ล ะ เ พิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ จ า น ว น
17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,748,492,500 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
การเสนอขายหุ้นจานวนดังกล่าวได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้จด
ทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ ว ต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแสดงถึงการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนาเงิน
จานวนดังกล่าวไปชาระหนี้คงค้างต่อบมจ. บ้านปู
(2) เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 210,000,000 หุ้ น ให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปู ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุน้ และ
(3) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้นและหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ
บมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป



ทั้งนี้ นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนอีกจานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558



หงสาหน่วยที่ 3 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์



บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าเพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน



ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้
ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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ปี

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สาคัญ
ในประเทศจี น จ านวน 4 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการจิ น ซาน โครงการฮุ่ ย เหนิ ง
โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน

หมายเหตุ:



ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาลงทุนสาหรับการลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศ
ญี่ปุ่น



ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาซื้อ ขายหุ้นสาหรับหุ้นของ
บจ. ไทยโซล่าร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ในประเทศไทย



ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง



ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้น
ทั้งหมดของโครงการไป๋หยูตั้งซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศจีน



ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน

(1) ในปี 2550 บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่บมจ. บ้านปู ทาให้บมจ. บ้านปูมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
99.80 ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างในปี 2558 บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์กลับมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกครั้ง
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.5

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5.1

โครงสร้างการถือหุ้น
แผนภาพดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) (ประเทศไทย)

100.00%

100.00%

40.00%
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด
(ประเทศลาว)(2)

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี จากัด (ประเทศไทย)

37.50%

บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศไทย)

บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด
(ประเทศลาว)(3)

100.00%
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
(ประเทศมอริเชียส)

โรงไฟฟ้าหงสา
100.00%
บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล
(สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
(ประเทศสิงคโปร์)(7)

75.00%
บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทอี ี
ลิมเิ ต็ด
(ประเทศสิงคโปร์)(1)(7)

มุกะวะ(8) ยามางาตะ(9)

นาริ ไอสึ
โอนามิ
อวาจิ ยาบูกิ ฮิโนะ

100.00%
บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี
(เซาท์) ลิมิเต็ด (เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง)(7)

100.00%
บริษัท อะกิระ ฮอกไกโด
ลิมเิ ต็ด (เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง)

โอลิมเปีย

100.00%
บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จากัด
(ประเทศไทย)

หมายเหตุ

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

50.00%

100.00%

30.00%
บริษัท อันฉิว ฮุย่ เหนิง รีนิว 100.00%
เอเบิล เอนเนอร์จี จากัด
(ประเทศจีน)

บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัล
แตนท์ จากัด (ประเทศไทย)

ฮุ่ยเหนิง

บริษัท ซานซีลู่กวง เพาเวอร์
จากัด (ประเทศจีน)(5)

โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

100.00%
บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง
โคเจน จากัด (ประเทศจีน)

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง

100.00%

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
อินเวสต์เม้นท์ จากัด
(ประเทศสิงคโปร์)

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศไทย) (4)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

100.00%
บริษัท โจวผิง พีค พีทอี ี
ลิมเิ ต็ด (ประเทศสิงคโปร์)
70.00%
บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี
จากัด (ประเทศจีน)(6)

จินซาน

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจลงทุน

100.00%
บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล
อินเวสต์เม้นท์ (ไชน่า) จากัด
(ประเทศจีน)

บริษัท เว่ยฟาง เทียนเอิน จิน 100.00%
ซาน คอมพรีเฮนสีพ เอนเนอร์
จี จากัด (ประเทศจีน)

บริษัทจากการปรับโครงสร้าง

บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเหมือง

100.00%
บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี
ลิมเิ ต็ด (เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง)

100.00%

บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์
(ไชน่า) จากัด (ประเทศจีน)

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

12.08%
87.92%
บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท
แอนด์ เพาเวอร์ จากัด
(ประเทศจีน)

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
บริษัทไอสึเอนเนอร์จีมีบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทหงสามีบมจ. ราชบุรีและรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ตามลาดับ
บริษัทภูไฟมายนิ่งมีบมจ. ราชบุรีและรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.50 และร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ตามลาดับ
บจ.บีแอลซีพีมีบมจ. เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทซานซีลู่กวงมีบริษัทซานซีลู่อันและบริษัทเกอเหมิงต่างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทโจวผิงพีคมีบริษัทฉีซิงและบริษัทซีหวางต่างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทบ้านปูรีนิวเอเบิล (สิงคโปร์) ได้รับโอนการลงทุนในโครงการมุกะวะจากบริษัทอะกิระเอนเนอร์จี (เซาท์)
บริษัทฯ เข้าทาสัญญาลงทุนสาหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น และโครงการกาลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
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1.5.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้างธุรกิจ

ในการเตรี ย มการเพื่ อ การเสนอขายหุ้ น ในครั้ ง นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท บ้ า นปู ไ ด้ ด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งโดยรวม
เอาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิต และจาหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทบ้านปูทั้งหมดมาอยู่
ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายใต้การปรับโครงสร้างธุรกิจในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 จากบมจ.บ้านปู ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2558 บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด คิดเป็น มูลค่า 4.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากบุคคลอื่นใน
สัดส่ วนร้อ ยละ 40.00 ของหุ้ นที่อ อกและจ าหน่ายแล้ วทั้ งหมด คิดเป็ น มู ล ค่า 3.39 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ หลัง จากนั้ น
ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจานวนร้อยละ 99.80 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทบ้านปู
เพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้ ง ติ้ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนาน โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มโจวผิ ง และ โครงการโรงไฟฟ้ า ซานซี ลู่ กวงจาก
บมจ. บ้านปู โดยบริษัทฯ ได้ออก (1) หุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน 695 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
200.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 99.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บมจ. บ้านปู โดยภายใต้
การปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 6,021,995,000 บาท เป็น
12,971,995,000 บาท ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวได้ดาเนินการสาเร็จในเดือนสิงหาคม 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 การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2555
เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ Holding Company”) โดยเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น) (2)
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
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ข้อกาหนด
ตามประกาศ
Holding Company

คุณสมบัติของ
บริษัทฯ(1)

ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 55.4

≥
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ

ข้อกาหนด
ตามประกาศ
Holding Company

คุณสมบัติของ
บริษัทฯ(1)

≥

ร้อยละ 75.0

ร้อยละ 97.9

≤

ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 2.1

(3)

(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทอื่น)
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ
(เงินลงทุนในบริษทั อื่น)
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
หมายเหตุ:
(1)

คานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(2)

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทอันฉิว
ฮุ่ยเหนิง และในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทเว่ยฟางเทียนเอิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่รายงานในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(3)

บริษัทอื่น หมายรวมถึง (1) บริษัทบ้านปูรีนิวเอเบิล (สิงคโปร์) (2) บริษัทไอสึเอนเนอร์จี (3) บจ. บีพีพีรีนิวเอเบิล (4) บริษัทอะกิระเอนเนอร์จี (5) บริษัท
อะกิระเอนเนอร์จี (เซาท์) (6) บริษัทอะกิระฮอกไกโด และ (7) บจ. ไทยโซล่าร์

1.6

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาการบริหารจัดการ (Management Service Agreement) ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน
2558 กั บ บมจ. บ้ า นปู โดยภายใต้สั ญ ญาดัง กล่ า ว บมจ. บ้ า นปู จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ คาปรึ ก ษาแล ะ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุน
กลาง เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ ทรั พ ยากรบุ ค คล และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และให้
การสนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่น ข้อ 8.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญา และส่วนที่ 2.3.14 รายการระหว่างกัน
1.7

เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลา หกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2559

1.7.1

การใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเห
นิงซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม
บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ชาระค่าหุ้นบางส่วนจานวน 1.0 ล้านหยวนแก่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ
1.7.2

การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้งในมณฑลเจ้อเจียง
ประเทศจีน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นกับ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้งจานวน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

50.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นในจังหวัดเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ซึ่งมีราคาซื้อขายเป็น
เงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 7.5 ล้ า นหยวน ณ วั น ที่ ใ นเอกสารฉบั บ นี้ บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หุ้ น
ในโครงการดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยูตั้งจะสามารถเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2559
1.7.3

การใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซานกับ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน ส่งผล
ให้บริษัทเว่ยฟางเทียนเอินเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการให้ได้มาซึ่งหุ้นในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศจีนอีกจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการไป๋หยูตั้ง บริษัทฯ
คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศจีน
1.7.4

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานและ
ปัจจัยทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท ซึ่ง ณ เวลา
ดังกล่าว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วจานวน 2,397.2 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจานวน 1,606.1 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.0 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559 ด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทฯ
มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปูจานวน 13,716.6 ล้านบาท นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทาให้กาไร
สะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือ หุ้นลดลงในจานวนที่เท่ากัน (ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่
เพิ่มขึ้นจากกาไรสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างงวดของบริษัทฯ)
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