บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

6.

โครงการในอนาคต

จากพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปทั่ว โลก
กลุ่มบริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) แบ่งตามสถานะการพัฒนา
โครงการได้ เ ป็ น 4 กลุ่ม คื อ (1) โครงการที่ ด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ชย์ แ ล้ ว ก าลั ง การผลิ ตไฟฟ้ า ตามสั ญ ญารวม 11
เมกะวัตต์ (2) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 19 เมกะวัตต์ (3) โครงการที่คาด
ว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันใกล้ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 93 เมกะวัตต์ และ (4) โครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 41 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ โครงการ(1) สัดส่วน สถานะของ
การ
โครงการ
ลงทุน
ของกลุ่ม
บริษัทฯ(2)

ที่ตั้ง

กาลังการ กาลังการ Feed-in ระยะเวลา บริษัทผู้รับ กาหนดการ
ผลิตไฟฟ้า ผลิตติดตั้ง Tariff (FiT) สัญญาซื้อ ซื้อไฟฟ้า
เริ่ม
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) (เยนต่อ ขายไฟฟ้า
ดาเนินการ
(เมกะวัตต์)
กิโลวัตต์(ปี)
เชิง
ชั่วโมง)
พาณิชย์ (3)

1 โครงการที่ 1

100.0

คาโงะชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

0.7

0.9

40

20

Kyushu
Electric
Power
Company

2 โครงการที่ 2

100.0

คุมาโมโตะ
ประเทศญี่ปุ่น

1.0

1.3

40

20

Kyushu กุมภาพันธ์
Electric
2558
Power
Company

0.9

1.1

40

20

Kyushu กุมภาพันธ์
Electric
2558
Power
Company

3 โครงการที่ 3

โครงการที่
ดาเนินการเชิง
100.0 พาณิชย์แล้ว(4) มิยาซากิ
ประเทศญี่ปุ่น

สิงหาคม
2557

4 โครงการที่ 4

100.0

คาโงะชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

8.1

9.6

40

20

Kyushu
Electric
Power
Company

5 โครงการที่ 5

100.0 โครงการที่อยู่ อากิตะ
ระหว่างการ ประเทศญี่ปุ่น
ก่อสร้าง(5)

9.0

13.2

40

20

Tohoku ไตรมาสที่ 3
Electric ปี 2559
Power
Company
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ โครงการ(1) สัดส่วน สถานะของ
การ
โครงการ
ลงทุน
ของกลุ่ม
บริษัทฯ(2)

ที่ตั้ง

กาลังการ กาลังการ Feed-in ระยะเวลา บริษัทผู้รับ กาหนดการ
ผลิตไฟฟ้า ผลิตติดตั้ง Tariff (FiT) สัญญาซื้อ ซื้อไฟฟ้า
เริ่ม
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) (เยนต่อ ขายไฟฟ้า
ดาเนินการ
(เมกะวัตต์)
กิโลวัตต์(ปี)
เชิง
ชั่วโมง)
พาณิชย์ (3)

6 โครงการที่ 6

100.0 โครงการที่อยู่ โอคายาม่า
ระหว่างการ ประเทศญี่ป่นุ
ก่อสร้าง(5)

10.5

14.1

36

20

The ไตรมาสที่ 1
Chugoku ปี 2560
Electric
Power
Company

7 โครงการที่ 7

100.0

ฟุกุชิม่า
ประเทศญี่ปุ่น

20.0

23.0

36

20

Tohoku ไตรมาสที่ 1
Electric ปี 2560
Power
Company

8 โครงการที่ 8

100.0

ชิมาเนะ
โครงการที่คาด ประเทศญี่ปุ่น

43.6

48.0

36

20

Tohoku ไตรมาสที่ 4
Electric ปี 2560
Power
Company

4.0

5.3

32

20

Tokyo ไตรมาสที่ 4
Electric ปี 2559
Power
Company

9 โครงการที่ 9

ว่าจะเริ่ม
ก่อสร้างได้ใน
น ชิสุโอกะ
100.0 ระยะเวลาอั
(6)
ใกล้
ประเทศญี่ปุ่น

10 โครงการที่ 10 100.0

นากาโน่
ประเทศญี่ปุ่น

25.0

32.0

36

20

Chubu ไตรมาสที่ 1
Electric ปี 2561
Power
Company

11 โครงการที่ 11 100.0

คาโงะชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

24.0

30.0

36

20

Kyushu ไตรมาสที่ 1
Electric -3 ปี 2560
Power
Company

12 โครงการที่ 12 100.0

คาโงะชิมะ
โครงการที่อยู่
ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างการ
พัฒนา(7)

3.5

4.4

36

20

Kyushu ไตรมาสที่ 1
Electric ปี 2560
Power
Company

13 โครงการที่ 13 100.0

โออิตะ
ประเทศญี่ปุ่น

8.0

9.6

36

20

Kyushu ไตรมาสที่ 1
Electric ปี 2560
Power
Company
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ลาดับ โครงการ(1) สัดส่วน สถานะของ
การ
โครงการ
ลงทุน
ของกลุ่ม
บริษัทฯ(2)

ที่ตั้ง

กาลังการ กาลังการ Feed-in ระยะเวลา บริษัทผู้รับ กาหนดการ
ผลิตไฟฟ้า ผลิตติดตั้ง Tariff (FiT) สัญญาซื้อ ซื้อไฟฟ้า
เริ่ม
ตามสัญญา (เมกะวัตต์) (เยนต่อ ขายไฟฟ้า
ดาเนินการ
(เมกะวัตต์)
กิโลวัตต์(ปี)
เชิง
ชั่วโมง)
พาณิชย์ (3)

14 โครงการที่ 14 100.0 โครงการที่อยู่ คาโงะชิมะ
ระหว่างการ ประเทศญีป่ ุ่น
พัฒนา(7)

ที่มา

6.0

7.2

36

20

Kyushu ไตรมาสที่ 1
Electric ปี 2560
Power
Company

: ข้อมูลจากกลุ่มบริษัทฯ

หมายเหตุ :
(1) โครงการแต่ละโครงการแบ่งตามบริษัทที่เป็นผู้ดาเนินกิจการ (Operator)
(2) สัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) กาหนดการเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์เป็นการประมาณการวันที่จะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เบื้องต้นของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา
(4) โครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (Operate) หมายถึง โครงการที่เริ่มขายไฟฟ้าให้กับบริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้าแล้ว
(5) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) หมายถึง โครงการที่ได้รับใบอนุ ญาตสาคัญครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ทั้งนี้ ใบอนุญาตที่สาคัญประกอบด้วย (ก) ใบอนุญาตให้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI (ข) ใบอนุญาตเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) และ (ค) การดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(6) โครงการที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันใกล้ (Advanced Development) หมายถึง โครงการที่ได้รับใบอนุญาตสาคัญ
ครบถ้วนแล้ว และโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้ใบอนุญาตที่สาคัญครบถ้วนแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างโครงการ
(7) โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development) หมายถึง โครงการที่ได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจาก METI และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตสาคัญอื่น
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากโครงการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อีก 1 โครงการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น ผ่านการเข้า
ซื้อธุรกิจ และ/หรือพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในแถบเอเชีย
เหนือ
6.1

โครงสร้างการลงทุน

กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีโครงสร้างการ
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้างการร่วมทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกควบคุมภายใต้ประมวลกฎหมาย
พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มาตรา 535 โดยการทาสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างนัก
ลงทุ น ที เ คและผู้ ด าเนิ น กิ จ การ (Operator) ทั้ ง นี้ โครงสร้ า งการลงทุ น ดั ง กล่ า วมี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ สาคั ญ ดั ง นี้ (โปรดดู
รายละเอียดของโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในเอกสารแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

(ก)

นักลงทุนทีเค เป็นผู้จัดหาเงินลงทุนส่วนทุน ของโครงการทีเคให้แก่ผู้ดาเนินกิจการ (Operator) (ในกรณีของ
กลุ่มบริษัทฯ โครงการทีเค คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) และมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ดาเนินกิจการ (Operator) เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่ น นักลงทุน ทีเคเป็นนัก ลงทุนที่ไม่ สามารถมีส่ว นร่วมในการบริหารหรื อดาเนิน งานโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Silent Investor) รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการแทนและไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องที่อยู่
ภายใต้อานาจการตัดสินใจของผู้ดาเนินกิจการ (Operator)

(ข)

ผู้ดาเนินกิจการ (Operator) เป็นบริษัทที่มักจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจากัดที่เรียกว่าบริษัทจีเค ผู้ดาเนิน
กิจการ (Operator) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายใน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ผู้ดาเนินกิจการ (Operator) จะดาเนินกิจการและมีความรับผิดชอบต่อนัก
ลงทุนทีเคตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาการลงทุนทีเคภายใต้หลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
(Duty of Care) โดยอาจพิจารณาว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) หรือ
ผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา ตามขอบเขตการดาเนินงานและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาทีเค

(ค)

ทรัสต์ (ISH) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing
Membership Interest) ในผู้ดาเนินกิจการ (Operator) ทั้งนีโ้ ดยทั่วไป ISH มักจะไม่ดาเนินการบริหารงานเอง
ผู้ดาเนินกิจการจึงว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) ให้ดาเนินการแทน

(ง)

บริษัทบริหารทรัพย์ สิน (Asset Management Company) ทาหน้ าที่ บริห ารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement)
ระหว่างผู้ดาเนินกิจการ (Operator) และบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company)

(จ)

ผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา ทาหน้าที่ให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้สัญญาดาเนินการและบารุงรักษา
(O&M Contract) ระหว่างผู้ดาเนินกิจการ (Operator) และผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา

สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนผ่าน BCPGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุ :

(1)

(2)

(3)

(4)

หุ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 49.0 ถื อ โดยนิ ติ บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามนิ ย ามในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดาเนินการและ
ซ่อมบารุง (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
O&M หมายถึง บริษัทที่ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ใน
ฐานะบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company)
ลงทุน หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านการ
ลงทุนโดย BCPGI ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ SEDF และ SETI จากผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ SEDF และ SETI มี
ฐานะเป็นนักลงทุนทีเคของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการที่ 1-4 โดย SEDF และ SETI
จะเป็นผู้จัดหาเงินลงทุนส่วนทุนในโครงการดังกล่าว
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ลงทุนใน BCPGJ (เดิมชื่อ SEJ) โดย BSEH (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน BSE-PRI ในสัดส่วนร้อยละ 100.0) ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ BCPGJ จากผู้ถือหุ้น
เดิม ทั้งนี้ BCPGJ จะเป็นบริษัทในกลุ่มที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บริหารจัดการโครงการ ก่อสร้างและดาเนินการ
รวมถึงบริหารเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการที่คาดว่า
จะเริ่มก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันใกล้ และโครงการที่เพิ่งเริ่มพัฒนา นอกจากนี้ BCPGJ ยังเป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงร้อยละ 3.0 ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1-4
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6.2

ใบอนุญาตทีส่ าคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันมีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 153 เมกะวัตต์ โดยสถานะปัจจุบันของใบอนุญาตที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

โครงการ

หนังสือแจ้งผลการ
ใบอนุญาตให้ดาเนิน ใบอนุญาตเชื่อมโยงกับ การดาเนินการเกี่ยวกับ รายงานการสารวจ
พิจารณารับซื้อไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าจาก โครงข่ายไฟฟ้า (Grid
ที่ดิน
สิ่งแวดล้อมทาง
จากบริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า
METI
Connection)
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ใบอนุญาตก่อสร้าง

1

โครงการที่ 5







สิทธิเหนือพื้นดิน

ไม่ต้องดาเนินการ



2

โครงการที่ 6







สิทธิการเช่า

ไม่ต้องดาเนินการ



3

โครงการที่ 7







อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

4

โครงการที่ 8







อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

5

โครงการที่ 9







อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

6

โครงการที่ 10





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รอการยืนยันจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

8

โครงการที่ 11





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

9

โครงการที่ 12





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

10 โครงการที่ 13





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ต้องดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

11 โครงการที่ 14





อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รอการยืนยันจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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