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ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

1.1.1

วิสัยทัศน์

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่ม
บริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ คือ “สร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานด้วยนวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่รู้รอบและชาญฉลาด”
1.1.2

พันธกิจ

“ลงทุน พัฒนา และดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนรากฐานของคติ
นิยมร่วมขององค์กร การจัดการและหลักบริหารธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
1.1.3

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์
ภายในปี 2563 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สาคัญ

1.2.1

ประวัติความเป็นมาที่สาคัญ

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 20.0 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน) (“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.9
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติแผนการปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (IPO) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในอนาคต โดยให้บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจการโดยการซื้อสินทรัพย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38 เมกะวัตต์ ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(“โครงการระยะที่ 1”) จาก BCP และเข้าซื้อหุ้น บริษัทย่อยของ BCP ที่ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการระยะที่ 1 และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัท บางจาก
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จากัด (“BSE”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จากัด (“BSE-BRM”) บริษัท บางจาก
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โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จากัด (“BSE-BRM 1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จากัด (“BSE-CPM
1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จากัด (“BSE-NMA”) และ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี
(ปราจีนบุรี) จากัด (“BSE-PRI”) (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างดังกล่าวในหัวข้อ 1.2.3 การปรับ
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ)
ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศไทย
บริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้การดาเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง รวม 169 เมกะวัตต์) แบ่ง
ระยะเวลาการพัฒนาโครงการได้เป็น 3 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ

กาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

ดาเนินการโดย

ระยะที่ 1

38

 บริษัทฯ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระยะที่ 2
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 BSE

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระยะที่ 3

48







โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

BSE-BRM
BSE-BRM 1
BSE-CPM 1
BSE-NMA
BSE-PRI

ประเภทโรงไฟฟ้า

ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง ประมาณ 200 เมกะวัตต์)
แบ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 153 เมกะวัตต์ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการถือ
หุ้นของของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ใน
หัวข้อ 1.2.3 การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในอนาคตในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6
โครงการในอนาคต)
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1.2.2

พัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีรายละเอียดพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี้
เดือน ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

มิถุนายน 2553

 BCP ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-038/2553 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา 8 เมกะวั ต ต์ ที่ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยสัญญาดังกล่าวได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลั งงานหมุน เวีย นในอัต รา 8.0 บาทต่อ กิโลวัต ต์ -ชั่ว โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วัน เริ่มเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

กรกฎาคม 2553

 BCP ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังต่อไปนี้ กับ กฟภ. กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เม
กะวัตต์ จานวน 10 สัญญา รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ โดยสัญญาดังกล่าว
ได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์
- สั ญญาซื้อ ขายไฟฟ้ า เลขที่ VSPP-PEA-051/2553 และ VSPP-PEA-052/2553 ที่ ต าบลบ้า นม้ า
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-054/2553 ที่ ต าบลดอนพุด
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
- สั ญญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA-056/2553 ที่ ต าบลนายาว
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 และ VSPP-PEA-058/2553 ที่ตาบลพุคาจาน
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 ที่ตาบลบ้านเพชร
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สิงหาคม 2553

 BCP ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) กาลั งการผลิ ต ไฟฟ้ าตามสั ญญา 30 เมกะวัต ต์ ที่ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสัญญาดังกล่าวได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์

มีนาคม 2554

 BCP จดทะเบียนจัดตั้ง BSE ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยเป็นบริษัทย่อยซึ่ง BCP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9

พฤษภาคม 2554 –
พฤษภาคม 2557

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับ
มาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเป็น
โครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการที่พัฒนาสะอาด
ของประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

สิงหาคม 2554

 โครงการระยะที่ 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BCP เริ่ม
ดาเนิน การเชิงพาณิช ย์ โดยโครงการดังกล่ าวตั้งอยู่ ที่ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กันยายน 2554

 BCP โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-051/2553 VSPP-PEA-052/2553
VSPP-PEA-053/2553 VSPP-PEA-054/2553 VSPP-PEA-055/2553 VSPP-PEA-056/2553 VSPPPEA-057/2553 VSPP-PEA-058/2553 VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์
ให้แก่ BSE

ตุลาคม 2554

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงการดังกล่าวหยุดดาเนินการชั่วคราว

เมษายน 2555

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับมาเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ภายหลังจากที่ BCP ได้
ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัย

พฤษภาคม 2555

 BSE เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 1,850.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 18.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากเดิม 150.0 ล้านบาท เป็น 2,000.0
ล้านบาท โดยทยอยเรียกชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนขยายกิจการ โครงการระยะที่ 2

กรกฎาคม 2555

 โครงการระยะที่ 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BCP เริ่ม
ดาเนิน การเชิงพาณิช ย์ โดยโครงการดังกล่ าวตั้งอยู่ ที่ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 BSE ดาเนินการเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ
VSPP-PEA-054/2553 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญาทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ จากตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นตาบลนาแขม
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการในปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสมในการดาเนิน
โครงการ
 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-PRI ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 60.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 0.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลนาแขม อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จาก BCP

กันยายน 2555

 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-CPM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 0.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
จาก BCP
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พฤศจิกายน 2555

 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-BRM ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จาก BCP
 BSE ได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA054/2553 ให้แก่ BSE-PRI กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิ ต
ไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลนาแขม อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ธันวาคม 2555

 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-NMA ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 0.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสั ญญาซื้อ ขายไฟฟ้า โครงการระยะที่ 3 ซึ่ งตั้งอยู่ ที่ ต าบลตะเคี ย น อ าเภอด่านขุ น ทด จังหวั ด
นครราชสีมา จาก BCP
 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-BRM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 0.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จาก
BCP

กุมภาพันธ์ 2556

 BSE ดาเนินการเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จานวน 4 สัญญา กาลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 32 เมกะวัตต์ ซึ่งจุด
รับซื้อไฟฟ้าที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นที่ตั้งโครงการในปัจจุบัน
 การเปลี่ยนแปลงจุดรับไฟฟ้านี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 ย้ายจากต าบลนายาว อ าเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ไปที่ ตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-056/2553 ย้ายจากต าบลนายาว อ าเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ไปที่ ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 ย้ายจากตาบลพุคาจาน อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ไปที่ตาบลตะเคียน อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA-058/2553 ย้ายจากตาบลพุคาจาน อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ไปที่ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

มีนาคม 2556

 โครงการระยะที่ 2 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE เริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เมษายน 2556

 โครงการระยะที่ 2 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE เริ่ม
ด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยโครงการดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลบ้ า นม้ า อ าเภอบางปะหั น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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พฤษภาคม 2556

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA056/2553 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-CPM 1 และ BSE-BRM ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ และตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามลาดับ

มิถุนายน 2556

 BSE เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 150.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100.0 บาท ทาให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,150.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนขยายกิจการ
โครงการระยะที่ 3 ผ่านบริษัทย่อยที่ BSE เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.9 จานวน 5 บริษัท ได้แก่ BSE–BRM
BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI

กรกฎาคม 2556

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-058/2553 กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-BRM 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 BSE ได้โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-057/2553 กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสั ญ ญา 8 เมกะวั ต ต์ ให้ แ ก่ BSE-NMA ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลตะเคี ย น อ าเภอด่ า นขุ น ทด จั ง หวั ด
นครราชสีมา

กันยายน 2556

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท BSE ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ให้แก่ BCP ส่งผล
ให้ภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว BCP และ BSE ถือหุ้นในบริษัทข้างต้น ร้อยละ 49.0 และร้อยละ
51.0 ตามลาดับ
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ตุลาคม 2556

 BSE เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 1,950.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 19.5 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้ BSE มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เพิ่มขึ้นเป็น 4,100.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในการขยายกิจการโครงการระยะที่ 3 ผ่านบริษัทย่อยที่
BSE เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51.0 จานวน 5 บริษัท
 BSE-CPM 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 750.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 7.5 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุ้นร้อยละ
49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลาดับ ทาให้ BSE-CPM 1 มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากเดิม 30.0 ล้านบาท
เป็น 780.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BSE-CPM 1
 BSE-NMA เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 759.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 7.6 ล้านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุ้นร้อยละ
49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลาดับ ทาให้ BSE-NMA มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.0 ล้านบาท เป็น
760.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BSE-NMA
 BSE-BRM เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 705.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
7.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดย
ถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลาดับ ทาให้ BSE-BRM มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เพิ่มขึ้นจากเดิม 50.0 ล้านบาทเป็น 755.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ BSE-BRM
 BSE-BRM 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 764.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 7.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ
BSE โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลาดับ ทาให้ BSE-BRM 1 มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชาระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.0 ล้านบาท เป็น 765.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ BSE-BRM 1
 BSE-PRI เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 1,340.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
13.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE
โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามลาดับ ทาให้ BSE-PRI มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เพิ่มขึ้นจากเดิม 60.0 ล้านบาท เป็น 1,400.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับ การพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ BSE-PRI

มีนาคม 2557

 โครงการระยะที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE-BRM
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ที่ตาบลแสลงโทน อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
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เมษายน 2557

 โครงการระยะที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE-NMA
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ที่ตาบลตะเคียน อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
 โครงการระยะที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE-BRM 1
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 โครงการระยะที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE-PRI
เริ่มดาเนิน การเชิงพาณิช ย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ที่ต าบลนาแขม อ าเภอกบิน ทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
 โครงการระยะที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดาเนินงานของ BSE-CPM 1
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ที่ตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ

กรกฎาคม 2558

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
บริษัท BCPG ขึ้น BCP จึงจดทะเบียนจัดตั้ง BCPG ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 20.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0
บาท เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเตรียมความพร้อมสาหรับการนา
BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) โดย BCPG เป็น
บริษัทย่อยซึ่ง BCP ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9

สิงหาคม 2558

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติแผนการ
ปรับโครงสร้างกลุ่ มธุร กิจไฟฟ้าพลั งงานหมุน เวีย นและแผนการเสนอขายหุ้ น สามัญของบริษัท ฯ ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นชอบ
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP เพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กันยายน 2558

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BSE ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 2,300.0 บาท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนลดลงจาก 4,100.0 ล้านบาท
เป็น 1,800.0 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการลดทุนดังกล่าว ส่งผลให้ BCP ถือหุ้นสามัญใน BSE ลดลงจานวน
23.0 ล้านหุ้น จากเดิมถืออยู่จานวน 41.0 ล้านหุ้น เป็น 18.0 ล้านหุ้น อย่างไรก็ดี BCP ยังคงสัดส่วนการ
ถือหุ้น ร้อยละ 99.9 ใน BSE ภายหลังการลดทุน

ตุลาคม 2558

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและแผนการ
เสนอขายหุ้ น สามัญของบริ ษัท ฯ ต่อ ประชาชนทั่ว ไปเป็น ครั้งแรก (IPO) และการน าบริษัทฯ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 8

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
เดือน ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ตุลาคม – ธันวาคม
2558

 BCPG ได้ดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้

-

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 3,680.0 ล้าน
บาท เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 368.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้น จาก 20.0
ล้านบาท เป็น 3,700.0 ล้านบาท

-

เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษั ท ฯ เข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ร้ อ ยละ 49.0 ของ BSE–BRM
BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จาก BCP
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กาลั ง การผลิ ต ไฟฟ้า ตามสั ญญา 38 เมกะวั ต ต์ ที่ ต าบลบางกระสั้ น อ าเภอบางปะอิน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการซื้อสินทรัพย์โครงการดังกล่าวจาก BCP รวมถึงเช่าที่ดินระยะยาว ซึ่ง
เป็นที่ตั้งสินทรัพย์ของโครงการดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)

-

-

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSE จาก BCP ภายหลังจากที่
BSE ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ BSE จากทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
4,100.0 ล้านบาท เป็น 1,800.0 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE

-

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จาก BSE
ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว BCPG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI
มกราคม 2559

 บริษัทฯ ลงนามในสัญญา Purchase and Sale Agreement กับ SunEdison International LLC. (“SEI”)
และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) ในเดือนมกราคม 2559 เพื่อเข้าซื้อ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท BCPG ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง BCPG Investment Holdings Private Limited (“BCPGI”) เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนิน
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ
 BSE-PRI จดทะเบียนจัดตั้ง BSE Energy Holdings Private Limited (“BSEH”) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4,000.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ
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มีนาคม 2559

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559 มีมติดังนี้
- อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจากัด เป็น บริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ย นชื่อเป็นบริษัท บีซีพีจี
จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 5.0 บาท
ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 370.0 ล้านหุ้น เป็น 740.0 ล้านหุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวนไม่เกิน 6,300.0 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 3,700.0
ล้านบาท เป็น 10,000.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,260.0 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อ (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 1,260.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.0
บาท โดยแบ่งออกเป็น
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 660.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้การ
ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 600.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเสนอขาย
ให้แก่ (I) ผู้ถือหุ้นของ BCP เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และ (II) ประชาชนทั่วไป
โดยให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2558
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1.2.3

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อแยกกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
บริษัทฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยซื้อสินทรัพย์โครงการระยะที่ 1 จาก BCP และซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทย่อยจานวน 6 บริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9
ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้าง
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของของกลุ่มบริษัทฯ หลังการปรับโครงสร้าง

1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ ในปัจจุบัน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 282 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งประมาณ 369 เมกะวัตต์) แบ่งเป็น (1) โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา จานวน 118 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 169
เมกะวัตต์) และ (2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา จานวน 164
เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งประมาณ 200 เมกะวัตต์)
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มจานวน 47 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของของกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นดังนี้
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

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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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ทะเบียนจัดตั้ง ชาระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ)

1 BSE

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 2 ที่ตาบลบ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ และตาบลบ้านม้า อาเภอบางปะหั น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 32 เมกะวัตต์

1,800.0 ล้านบาท

99.9

2 BSE-BRM

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชั ย
จังหวัดบุรีรัมย์ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม
8 เมกะวัตต์

755.0 ล้านบาท

99.9

3 BSE-BRM 1

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญารวม 8
เมกะวัตต์

765.0 ล้านบาท

99.9

4 BSE-CPM 1

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 8
เมกะวัตต์

705.0 ล้านบาท

99.9

5 BSE-NMA

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ตาบลตะเคียน อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 8
เมกะวัตต์

684.1 ล้านบาท

99.9

6 BSE-PRI

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ตาบลนาแขม อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี กาลั งการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16
เมกะวัตต์

1,400.0 ล้านบาท

99.9

7 BCPGI

ด าเนิ น ธุ ร กิ จโ ดย การ ถื อ หุ้ น ใ น บริ ษั ทอื่ น ใ น ประเทศสิงคโปร์
1.0
ต่างประเทศ
ดอลลาร์สิงคโปร์

100.0

8 BSEH

ด าเนิ น ธุ ร กิ จโ ดย การ ถื อ หุ้ น ใ น บริ ษั ทอื่ น ใ น ประเทศสิงคโปร์
1.0
ต่างประเทศ
ดอลลาร์สิงคโปร์

100.0
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

9 BCPG Japan
Corporation
(“BCPGJ”)
(เดิมชื่อ SEJ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ทะเบียนจัดตั้ง ชาระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ)

 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการ บริ ห ารจั ด การ ประเทศญี่ปุ่น
ก่อสร้างและดาเนินการ รวมถึงบริหารเงินลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
ประเทศญี่ปุ่น
 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่
ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพัฒนา

249.5 ล้านเยน

100.0

10 SunEdison Japan ลงทุ น ในโรงไฟฟ้าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ป ระเทศ ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์
Debt Financing Pte. ญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค
และ
Ltd. (“SEDF”)
2.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

100.0

11 SunEdison TK
Investor 1 Pte. Ltd.
(“SETI”)

ลงทุ น ในโรงไฟฟ้าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ป ระเทศ ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์
ญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค
และ
5.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

100.0

12 Tarumizu Solar
Solutions Godo
Kaisha (”TSS”)

บริ ห ารจั ด การและบ ารุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน ประเทศญี่ปุ่น
แสงอาทิตย์ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset
Management Company) ของโครงการที่ 4

1.0 ล้านเยน

51.0(2)

13 Nakatsugawa PV
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ ประเทศญี่ปุ่น
Godo Kaisha
ที่ 1 ที่คาโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้า
(“Nakatsugawa PV”) ตามสัญญารวม 0.7 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 1.9
ล้านเยน) (3)

-(4)

14 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 4 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 4”)

1.0 เยน

100.0

15 Takamori PV Godo ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Takamori ที่ 2 ที่คุ มาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น กาลั งการผลิ ต
PV”)
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 1 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 2.7
ล้านเยน) (3)

-(4)

16 Nojiri PV Godo
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Nojiri PV”) ที่ 3 ที่มิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 0.9 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 2.6
ล้านเยน) (3)

-(4)
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ทะเบียนจัดตั้ง ชาระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ)

17 SunEdison Japan ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
SPC 7 Godo Kaisha ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
(“SPC 7”)

1.0 เยน

100.0

18 Nikaho PV Godo
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Nikaho PV”) ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

21.0 ล้านเยน

100.0

19 Gotenba 2 PV Godo ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Gotenba 2 ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
PV”)

1.0 เยน

100.0

20 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 10 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 10”)

1.0 เยน

100.0

21 Yabuki PV Godo
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Yabuki PV”) ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

1.0 เยน

100.0

22 Komagane PV Godo ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Komagane ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
PV”)

1.0 เยน

100.0

23 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 13 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 13”)

1.0 เยน

100.0

24 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 14 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 14”)

1.0 เยน

100.0

25 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 15 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 15”)

1.0 เยน

100.0

26 Gotenba 1 PV Godo ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Kaisha (“Gotenba 1 ญีป่ ุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
PV”)

1.0 เยน

100.0

27 Komagane Land
ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น
Lease Godo Kaisha ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่น
(“Komagane Land”)

1.0 เยน

100.0

28 Nagi PV Godo
Kaisha (“Nagi PV”)

1.0 เยน

100.0

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ทะเบียนจัดตั้ง ชาระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ)

29 SunEdison Japan ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
SPC 19 Godo Kaisha ญี่ปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา
(“SPC 19”)

1.0 เยน

100.0

30 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 20 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 20”)

1.0 เยน

100.0

31 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 21 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 21”)

1.0 เยน

100.0

32 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 22 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 22”)

1.0 เยน

100.0

33 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 23 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 23”)

1.0 เยน

100.0

34 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 24 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 24”)

1.0 เยน

100.0

35 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 25 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 25”)

1.0 เยน

100.0

36 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 26 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 26”)

1.0 เยน

100.0

37 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 27 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 27”)

1.0 เยน

100.0

38 Nagi Land Lease
ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น
Godo Kaisha (“Nagi ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่น
Land”)

1.0 เยน

100.0

39 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 29 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 29”)

1.0 เยน

100.0
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการ
ทะเบียนจัดตั้ง ชาระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 ธันวาคม 2558 (ร้อยละ)

40 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 30 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 30”)

1.0 เยน

100.0

41 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 31 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 31”)

1.0 เยน

100.0

42 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 32 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 32”)

1.0 เยน

100.0

43 SunEdison Japan เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ใน ประเทศญี่ปุ่น
SPC 33 Godo Kaisha อนาคต
(“SPC 33”)

1.0 เยน

100.0

44 J2 Investor Godo
Kaisha (“J2”)

ลงทุ น ในโรงไฟฟ้าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ป ระเทศ ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค

1.0 เยน

100.0

45 J1 Investor Godo
Kaisha (“J1”)

ลงทุ น ในโรงไฟฟ้าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ป ระเทศ ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค

107.0 ล้านเยน

100.0

46 BCPG Engineering ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ รั บ เหมาแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC ประเทศญี่ปุ่น
Company (“BCPGE”) Contractor) และให้บริการและซ่อมบารุง (O&M)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

40.0 ล้านเยน

100.0

47 Godo Kaisha Tarumi ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ ประเทศญี่ปุ่น
Takatoge (“GKTT”) ที่ 4 ที่ค าโงะชิม ะ ประเทศญี่ปุ่ น กาลั งผลิ ต ไฟฟ้ า
ตามสัญญารวม 8.1 เมกะวัตต์

0.1 ล้านเยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 19.3
ล้านเยน) (3)

-(4)

หมายเหตุ :
(1)

สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(3)
ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจานวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
(4)
เป็นการลงทุนในรูปแบบจีเค-ทีเค (โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการลงทุนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)
(2)
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

1.4

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ที่มา : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน), www.bangchak.co.th, ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทัว่ ไปเป็นครั้งแรก (IPO) BCP จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ฯ
ร้อยละ 70.0
กลุ่มบริษัทฯ และ BCP มีขอบเขตการดาเนินธุรกิจที่แยกจากกัน อย่างชัดเจน และกลุ่มบริษัทฯ มีทรัพยากร
หลักในการดาเนินธุรกิจเป็นของตนเอง บริษัทฯ จะลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และอาจรวมถึงพลังงานหมุนเวียนอื่น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ขยะ เป็นต้น
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