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ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้
ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ บ ริ ษั ท ฯ ยื่ น ต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษัท บีซีพจี ี จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ [„] 2559)
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย:

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30.0
ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
[„]

จานวนหุ้นที่เสนอขาย:

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคล การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ ให้ แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไปให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลั กทรัพ ย์ โดยจะทาการจั ดสรรหุ้ นสามั ญให้ แก่ บุค คลใดในจ านวนมากน้ อ ย
ทั่วไป:
เท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอด
การจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไป
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย:
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
ราคาที่เสนอขายต่อประชาชน: [„] บาทต่อหุ้น
มูลค่าการเสนอขาย:

ประมาณ [„] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง
90 วันก่อนหน้า:

 ไม่มี  มี

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value):

5.0 บาทต่อหุ้น
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มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value):
[„] บาทต่อหุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ [„] ล้านบาท หาร
ด้วยจานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้ว จานวน [„] หุ้น และ ประมาณ [„] บาทต่อหุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายหลังการเพิ่มทุนชาระแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ [„] ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจานวน [„]
หุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ จ ะกระท าโดยการส ารวจความต้ อ งการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์
(Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดย
การตั้งช่วงราคาแล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจานวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ทา Bookbuilding อยู่ที่ระหว่างราคา [„] – [„] บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะกาหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจาก
ราคาและจานวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินตาม
จานวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทาให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาด
รอง
การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ได้กาหนดราคาเสนอขายเท่ากับ [„] บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ กาไร
สุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสล่าสุด (ระหว่างวันที่ [„]‟ [„]) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ [„] บาท ซึ่ง
คานวณมาจากกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด เท่ากับ [„] ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในครั้งนี้รวมจานวนเท่ากับ [„] ล้านหุ้น จะได้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings
Ratio : P/E) ประมาณ [„] เท่า อย่างไรก็ดี กาไรดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ทั้งนี้ P/E ที่เสนอขาย[สูงกว่า/ต่ากว่า]ค่าเฉลี่ยของ P/E ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคัดเลือกแล้วว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือ
ใกล้เคียงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ [„]
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ [„] ถึง [„] ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

[„]
[„]
[„]
[„]

[„]
[„]
[„]
[„]

ที่มา: www.setsmart.com
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ตลาดรองที่จดทะเบียน /
หมวดธุรกิจ
[„]
[„]
[„]
[„]

P/E เฉลี่ย
(เท่า)
[„]
[„]
[„]
[„]
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สัดส่วนของ “ผู้มีสว่ นร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period:
จานวน [„] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [„] ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง :

 SET

หมวดธุรกิจ :

พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit test

 MAI
 Market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงินโดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

[„]

[„]

[„]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิ หลังจากการหัก
ทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงิน
สดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจาเป็น ความเหมาะสม และ
ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกาไรสุทธิงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ กระแสเงิน สด หลั ง จากหั ก ข้ อ ผูก พั น ของบริ ษั ท แผนการลงทุน ในแต่ละปี และข้ อ พิจ ารณาอื่ น ๆ ที่
กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจาเป็นและเหมาะสม
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
แนวทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 20.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน) (“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.9
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ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โดยการซื้อ สิ น ทรั พ ย์โ รงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญญารวม 38 เมกะวั ต ต์ ที่ อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการระยะที่ 1”) จาก BCP และเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ BCP ที่ดาเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการระยะที่ 1 และเข้าถือหุ้น
ร้อยละ 99.9 ในบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จากัด (“BSE”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จากัด
(“BSE-BRM”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จากัด (“BSE-BRM 1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี
(ชัยภูมิ1) จากัด (“BSE-CPM 1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จากัด (“BSE-NMA”) และ บริษัท
บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จากัด (“BSE-PRI”)
ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง ประมาณ 200 เมกะวัตต์)
แบ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 153 เมกะวัตต์
ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริษัทในกลุ่มรวม
ทั้งหมด 47 บริษัท โดยเป็นบริษัทในประเทศไทย 6 บริษัท กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ (กาลัง
การผลิตติดตั้ง 169 เมกะวัตต์) ซึ่งได้ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด และเป็นบริษัทในต่างประเทศ 41 บริษัท กาลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 153 เมกะวัตต์
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ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1)
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2)
EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดาเนินการและซ่อมบารุง (O&M)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
(3)
O&M หมายถึง บริษัทที่ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบริษัทบริหาร
ทรัพย์สิน (Asset Management Company)
(4)
ลงทุน หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค
(5)
โปรดดูรายละเอียดโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต
(6)
โปรดดูรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต
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โครงสร้างรายได้
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้

2556
ล้านบาท

1. รายได้จากการขายและบริการ

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,462.79

99.3

2,692.32

99.0

3,024.23

99.5

2. รายได้จากการลงทุน(1)

9.14

0.6

27.88

1.0

13.68

0.5

3. รายได้อนื่ (2)

1.38

0.1

0.08

0.0

0.34

0.0

1,473.31

100.0

2,720.27

100.0

3,038.24

100.0

รวมรายได้
หมายเหตุ :

(1)
(2)

รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น เช่น เบี้ยปรับค่าส่งงานล่าช้า และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป สรุปได้ดังนี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

(หุ้น)

(ร้อยละ)

(หุ้น)

(ร้อยละ)

1,399,999,994

99.9

1,399,999,994

70.0

2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

2

0.0

2

0.0

3. นายวัชรพงศ์ ใสสุก

2

0.0

2

0.0

4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

2

0.0

2

0.0

1,400,000,000

100.0

1,400,000,000

70.0

-

-

600,000,000

30.0

1,400,000,000

100.0

2,000,000,000

100.0

รวม
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายพิชัย ชุณหวชิร
2. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย
5. พลเอกอุทิศ สุนทร
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
9. พลเอกคณิต สาพิทักษ์
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศ
1.1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเป็นผลจากความเข้ม
ของแสงอาทิ ต ย์ ที่ น้ อ ยกว่ า ปกติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คาดการณ์ หรือประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า น้อยกว่าที่
คาดการณ์
1.2. กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ทั้งในการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้า และการรับประกันผลงาน หากผูร้ บั เหมาเบ็ดเสร็จมีเหตุขัดข้องในการดาเนินงานที่ส่งผล
ต่อฐานะ และ/หรือสภาพคล่องทางการเงิน อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือ ภาระหน้าที่
ตามสัญญาที่มตี ่อกลุ่มบริษัทฯ ได้
1.3. กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซื้อประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากการที่ประกัน
อุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้ามีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่าอายุโครงการ
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1.4. กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการดูแลบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อมีการต่ออายุ
สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีอายุคราวละ 2 ปี
1.5. ลูกค้ารายใหญ่ของกลุม่ บริษทั ฯ มี 2 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) กลุ่มบริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่
1.6. หากภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของกลุม่ บริษทั ฯ
1.7. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง อาจส่งผลให้การดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก
1.8. กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ
ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสม และไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
1.9. หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในการกากับดูแลอาจพิจารณาระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต และ/หรือ ก่อให้เกิดความรับผิดทาง
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้
1.10. กลุ่มบริษัทฯ อาจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนในทุกช่วงเวลา ซึ่งอาจทาให้การ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดดาเนินงาน หรือมีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
1.11. หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ชื่อเสียง และ/หรือ ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ
1.12. หากในอนาคตปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่มีผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับที่มาของเอกสารสิทธิ น.ส.3ก ของ
BSE-BRM 1 อาจทาให้ BSE-BRM 1 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าวได้
2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
2.1. การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก (1) วัน
เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต้องล่าช้า ออกไป หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และ (2) ไม่ได้
ลงทุนในบางโครงการ
2.2. เนื่ องจากกลุ่ม บริษั ท ฯ เป็น นั กลงทุน ที่ ไม่ มี ส่ว นร่ว มในการบริ ห ารหรือ ด าเนิ นกิ จ การโรงไฟฟ้ าพลั งงาน
แสงอาทิ ต ย์ บริ ษั ท ฯ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง บริ ษั ท บริ ห ารทรั พ ย์ สิน (Asset Management
Company) และผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา หากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตกลงไว้ใน
สัญญา
2.3. เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มดาเนินการแล้วในประเทศญี่ปุ่นจากผู้ถือหุ้นเดิม
ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความต่อเนื่องในการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าว และความสาเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ หากกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามที่กลุ่มบริษัทฯ คาดหมาย
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2.4. การประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ ย วข้ อ ง กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ ใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มีก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตีความ
แตกต่างไปจากฉบับปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือได้รับบทลงโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร
2.5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีที่ตั้งอยู่ในหลายภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น หากเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง อาจส่งผลให้การดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ
2.6. หากโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อมีข้อพิพาททางกฎหมาย กลุ่มบริษัทฯ อาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีและมี
ภาระต้องชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการดังกล่าว
2.7. เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ SunEdison Japan SPC 19 Godo Kaisha (“SPC 19”) ซึ่งเป็น
เจ้าของโครงการที่ 8 ซึ่งมีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยบุคคลภายนอกได้ยื่นฟ้อง SPC 19 และผู้เริ่มต้นพัฒนา
โครงการที่ 8 อีก 3 ราย การดาเนินคดีดังกล่าวอาจทาให้ กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้คดี
ความ และ/หรือ การพัฒนาโครงการดังกล่าวหยุดชะงัก หรือหยุดดาเนินงาน
3. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
3.1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษทั ฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด
3.2. บริษัทฯ ทาสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP ระยะเวลา 1 ปี หาก BCP ไม่ต่อสัญญาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องในการบริหารงานและดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1. ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย
4.2. กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4.3. BSE มีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ยืม (Sponsor Support) จาก BCP
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หาก BCP ยกเลิกการสนับสนุนวงเงินกู้ยืม (Sponsor Support) อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของ BSE หรืออาจทาให้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสูงขึ้น
4.4. บริษัทฯ มีการกู้ยมื เงินจาก BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ จัดหาเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเพื่อชาระคืนยอดเงินคงค้างดังกล่าว และ/หรือเพือ่ ใช้สาหรับลงทุนอื่นๆ เพิม่ เติม บริษัทฯ อาจ
มีอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยมื ที่สงู ขึ้น
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4.5. หากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากมีข้อจากัดบางประการ เช่น ข้อจากัด
ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลลดลง
4.6. ความสามารถในการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริษั ทฯ ในอนาคต ขึ้ นอยู่กั บ กระแสเงิน สดจากการดาเนิ นงาน
เงื่อนไขภายใต้ สัญญาสิ นเชื่อทางการเงิน ความจาเป็นในการสารองเงินทุ นเพื่อการขยายธุรกิจ รวมถึ ง
ข้อกาหนดทางกฎหมาย หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จ ะ
จ่ายเงินปันผลได้ในอัตราต่ากว่าที่กาหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4.7. การขยายกิจการของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก โดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะมาจาก
เงินกู้ยืม กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีภาระที่ต้องชาระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่เจ้าหนีต้ ามที่กาหนด และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิน หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดี หรือไม่
สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวได้ กลุ่มบริษทั ฯ อาจมีความเสี่ยงทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้ได้
ตามที่กาหนด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
5.1. หากกลุ่ม บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ทันตามกาหนด และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้และกาไรสุทธิจากการลงทุนในโครงการใหม่
5.2. หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและส่วนของทุนเพื่อมาใช้ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้
5.3. กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินในพื้นที่ตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนการลงทุน และ/หรือ ความเสี่ยงจากต้นทุนการได้มาซึ่งที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
5.4. หากปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สาคั ญ ต่ อ การพั ฒนาและประกอบธุ ร กิ จ เปลี่ ย นแปลงไป อาจท าให้
ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือกลุ่ม
บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน
5.5. กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงความเสี่ยง
ด้านการเงินและการไม่สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการในต่างประเทศได้ทัน
ตามกาหนด
6. ความเสี่ยงเกีย่ วกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
6.1. บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจานวนไม่ต่ากว่า 1,000 ราย
6.2. ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
6.3. เนื่องจากกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจากัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวไว้ที่ร้อยละ 49.0
ข้อจากัดดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปฐานะทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)
รวมหนีส้ ิน (ล้านบาท)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ร้อยละ)

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธ.ค. 2556
ธ.ค. 2557
ธ.ค. 2558
9,874.60
12,254.40
11,670.94
5,586.15
7,451.41
7,740.95
4,288.45
4,802.99
3,929.99
1.3
1.6
2.0
9.0
16.8
17.4
20.7
40.9
47.7

งบการเงินรวมเพื่อ
งบการเงินรวม
วัตถุประสงค์
ตรวจสอบ
เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2557
2558
13,588.52
11,670.94
4,939.95
7,740.95
8,648.57
3,929.99
0.6
2.0
14.1
17.0
22.2
34.1

สรุปผลการดาเนินงาน

งบกาไรขาดทุน
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเพื่อ
งบการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
วัตถุประสงค์
ตรวจสอบสาหรับปี
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
เฉพาะสาหรับปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
1,473.31
2,720.27
3,038.24
2,720.27
3,038.24
367.23
582.69
676.80
576.45
671.08

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร
กาไรสาหรับปี
887.28
1,860.73
2,083.85
188.78
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นเดิมก่อนการ
จัดโครงสร้างธุรกิจ
1,917.33
1,958.59
(1)
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ สาหรับปี
3.88
5.07
5.63
2.93
กาไรต่อหุน้ ส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ เดิม
ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
3.37
30.39
(1)
หมายเหตุ: คานวณโดยหารด้วยจานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) และคานวณบนฐานมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
เท่ากับ 10.0 บาท

แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ มี ก ารปรั บ โครงสร้า งธุ ร กิจ ในช่ว งเดือ นตุ ลาคม – ธั น วาคม 2558 โดยได้เ ข้ า ซื้อ ธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจาก BCP ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโน้มการทาธุรกิจ
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รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในอดีตได้ การวิเคราะห์ผลดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ จะอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ
2558 ซึ่งจัดทาโดยเสมือนว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่วันที่จัดตั้งแต่ละบริษัท
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมี
รายได้หลักจากการจาหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 12 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 118 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าประเภท SPP กับ กฟผ. จานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ และ สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าประเภท VSPP กับ กฟภ. จานวน 11 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 88 เมกะวัตต์ ทั้งนี้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 ณ ปัจจุบัน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกโครงการแล้ว
(โปรดดูรายละเอียดวันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ)
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,473.31
ล้านบาท 2,720.27 ล้านบาท และ 3,038.24 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,246.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.6 ในปี
2557 และเพิ่มขึ้น 317.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2558 โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่ง
เพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2557 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 3 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ครบทุก โครงการในเดือนเมษายน และโครงการระยะที่ 2 ด าเนินการเชิ งพาณิ ชย์เต็ มปีเป็น ปีแรก และในปี 2558
โครงการระยะที่ 3 ดาเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 887.28 ล้าน
บาท 1,860.73 ล้านบาท และ 2,083.85 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 68.4
และ ร้อยละ 68.6 ตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
เท่ากับ 9,874.60 ล้านบาท 12,254.40 ล้านบาท และ 11,670.94 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 2,379.79 ล้านบาท หรือ
ร้ อ ยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้าง
โครงการระยะที่ 3 ส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
เท่ากับ 5,586.15 ล้านบาท 7,451.41 ล้านบาท และ 7,740.95 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,865.25 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้น 289.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก BCP เพื่อนาเงินมาใช้
ในการลงทุ น ก่ อ สร้ า งโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่ ห นี้ สิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เที ย บกั บ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BCP เพื่อใช้ลงทุนธุรกิจในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่ มบริษั ทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามข้อมูลทางการเงิ นรวม
เสมือนเท่ากับ 4,288.45 ล้านบาท 4,802.99 ล้านบาท และ 3,929.99 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 514.54 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.0 ในปี 2557 และลดลง 873.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 ในปี 2558 โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก
BCP เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ลดลงเนื่องจาก (1) การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และ (2) การปรับปรุงกาไรสะสมส่วนที่เป็นของผู้
ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตามแนวทางการปฏิบัติสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ: นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้อานวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่: บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) ชั้น 20 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 662-018-1363
Email address: ir@bcpggroup.com
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