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ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเท่านัน้ ซึง่ เป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่ งของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษทั ฯ”)
ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน
ฉบับเต็มเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึง่ สามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีบ่ ริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ทัง้ นี้ ใน
กรณีท่มี ขี อ้ สงสัย หรือหากปรากฏว่าข้อความหรือรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลสรุปนี้ไม่ตรงกับแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ให้ยดึ ถือความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนในทุกกรณี
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 14 – 16 และ 19 – 20 กันยายน 2559)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย:

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิ จ:

ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

จานวนหุ้นที่เสนอขาย:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 590,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ของจานวนหุน้ สามัญที่
ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่ม ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น เดิม : ไม่เกิน 68,846,157 หุน้
ของ BCP ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ (“ผูถ้ อื หุน้
ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ”)
บุคคลทัวไป
่
นักลงทุนสถาบัน
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

: ประมาณ 311,153,843 หุน้
: ไม่เกิน 160,000,000 หุน้
: ไม่เกิน 50,000,000 หุน้

หมายเหตุ : ผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ หมายถึงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (“BCP”) ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ BCP ณ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซื่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ตามทีค่ ณะกรรมการของ
BCP เป็นผูก้ าหนด

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญ:

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้
บุคคลทัวไปครบตามจ
่
านวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการ
ปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
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ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ หรือไม่เป็ นรายกรณีๆ ไป หากการ
เสนอขายหรือ จัด สรรดัง กล่ า วท าให้ห รือ อาจเป็ น ผลให้ (ก) เป็ น การกระท าขัด ต่ อ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/
หรือ ข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ (ข) บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ รือต้องดาเนินการใดๆ
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:

 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting) ตามจานวนหุน้
ที่เ สนอขาย (โปรดดู ร ายละเอีย ดเพิ่ม เติม ในส่ ว นที่ 3 ข้อ มูลเกี่ย วกับ การเสนอขาย
หลักทรัพย์)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น:

9.80 - 10.00 บาทต่อหุน้

มูลค่าการเสนอขาย:

ประมาณ 5,782,000,000 - 5,900,000,000 บาท

 ไม่มี  มี
การเสนอขายหุ้นหรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง
90 วันก่อนหน้ า:
มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value):

5.0 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value):
5.78 บาทต่อหุน้ กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 8,094.44
ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้ว จานวน 1,400,000,000 หุ้น และ ประมาณ 6.97 – 7.03 บาทต่ อหุ้น
กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายหลังการเพิม่ ทุนชาระแล้วซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณ 13,876.29 - 13,994.29 ล้าน
บาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญภายหลังการเพิม่ ทุนจานวน 1,990,000,000 หุน้
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย:
บริษทั ฯ ร่วมกับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายได้กาหนดช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้นที่
9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ร่วมกับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย จะดาเนินการ
ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว ในเบือ้ งต้น บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถดาเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย
ได้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) เว็บไซต์ของ BCP และบริษทั ฯ โดยผู้จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่ าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายตามที่
บริษทั ฯ จะแจ้งต่อไป
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามัญ ในครัง้ นี้ จ ะกระท าโดยการส ารวจความต้ อ งการซื้อ หลัก ทรัพ ย์
(Bookbuilding) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสอบถามปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดย
การตัง้ ช่วงราคาแล้วเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจานวนหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ มายังผู้จดั การการจัด
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จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ร่วมกับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายจะกาหนด
ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากราคาและจานวนหุน้ ทีน่ ัก ลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซือ้ เข้ามา โดยเป็ น
ราคาทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั เงินตามจานวนทีต่ อ้ งการและยังมีความต้องการซือ้ หุน้ เหลืออยู่มากพอในระดับทีค่ าดว่าจะ
ทาให้ราคาหุน้ มีเสถียรภาพในตลาดรอง
การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ได้กาหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้ องต้นที่ 9.80 - 10.00 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 10.33 – 10.55 เท่า
คานวณโดยเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559) ของบริษทั ฯ ซึง่ เท่ากับ 0.95 บาท ซึง่ คานวณมาจากกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด เท่ากับ
1,887.01 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้รวมจานวนเท่ากับ 1,990 ล้าน
หุ้น อย่างไรก็ดี กาไรดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยที่ ยงั มิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ทัง้ นี้ P/E ทีเ่ สนอขายต่ ากว่าค่าเฉลีย่ ของ P/E ของกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวด
พลังงานและสาธารณู ปโภค ที่เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคัดเลือกแล้วว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือ
ใกล้เคียงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์ จากัด (มหาชน) บริษัท เอสพีซจี ี
จากัด (มหาชน) บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาหุน้ ที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทจดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนี้
บริ ษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์ จากัด (มหาชน)
(EA)

1) ผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
2) ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุน้
บริษทั ในเครือและบริษทั ร่วมเพือ่ ดาเนินธุรกิจ
1) ลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม และรับเหมา
ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร
2) ผลิต จาหน่าย และให้บริการติดตัง้ แผ่น
หลังคาเหล็กและวัสดุทเ่ี กีย่ วกับหลังคาและ
ฝาผนัง
3) จาหน่ายและรับติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
4) ให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ แก่บริษทั และโรงงาน
ต่างๆ ในการลงทุนทาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
ค่าเฉลี่ย

บริษทั เอสพีซจี ี จากัด (มหาชน)
(SPCG)

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน) (TSE)

ทีม่ า: www.setsmart.com วันที่ 25 สิงหาคม 2559
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ตลาดรองที่จดทะเบียน /
หมวดธุรกิ จ
mai / ทรัพยากร /
ทรัพยากร

P/E เฉลี่ย
(เท่า)
30.26

SET / ทรัพยากร /
พลังงานและ
สาธารณูปโภค

9.02

mai / ทรัพยากร /
ทรัพยากร

16.82
18.70

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

สัดส่วนของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period:
จานวน 304,499,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 15.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลัง
การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง :

 SET

หมวดธุรกิ จ :

พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit test

 MAI
 Market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

 ใช้เป็นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ

จานวนเงิ นโดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ

5,636.6 – 5,752.2

ภายในปี 2563

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมายแล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษทั ฯ และแผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในแต่ละปี ตามความ
จาเป็ น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยในประเทศไทย
บริษทั ย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั แต่ละบริษทั และตามกฎหมายแล้ว
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ กระแสเงิน สด หลัง จากหัก ข้อ ผูก พัน ของบริษัท แผนการลงทุน ในแต่ ละปี และข้อ พิจ ารณาอื่น ๆ ที่
กรรมการของบริษทั แต่ละบริษทั เห็นสมควร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั แต่ละบริษทั และตามกฎหมายแล้ว
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ กระแสเงิน สด หลัง จากหัก ข้อ ผูก พัน ของบริษัท แผนการลงทุน ในแต่ ละปี แ ละข้อ พิจ ารณาอื่น ๆ ที่
กรรมการของบริษทั แต่ละบริษทั เห็นสมควร ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ อยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษทั ฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็ นการจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้แก่
นัก ลงทุน ทีเ ค ภาษีหกั ณ ที่จ่ า ยตามกฎหมายญี่ปุ่น เท่ ากับ ร้อยละ 20.42) ภาษีท่ีเ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ ค่ าธรรมเนี ย มที่
เกีย่ วข้องในการทารายการ และผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ จานวน 20.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10.0 บาท โดยมี BCP เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ
99.9
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โดยการซื้อ สิน ทรัพ ย์โ รงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ ก าลัง การผลิต ไฟฟ้ าตามสัญญารวม 38 เมกะวัต ต์ ที่อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการระยะที่ 1”) จาก BCP และเข้าซือ้ หุน้ บริษทั ย่อยของ BCP ทีด่ าเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ หมด ส่งผลให้บริษทั ฯ เป็ นเจ้าของโครงการระยะที่ 1 และเข้าถือหุ้น
ร้อยละ 99.9 ในบริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จากัด (“BSE”) บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรรี มั ย์) จากัด
(“BSE-BRM”) บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรรี มั ย์1) จากัด (“BSE-BRM 1”) บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี
(ชัยภูม1ิ ) จากัด (“BSE-CPM 1”) บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จากัด (“BSE-NMA”) และ บริษทั
บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุร)ี จากัด (“BSE-PRI”)
ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้เข้าซื้อธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญี่ปุ่นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้
รวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) จากกลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
(“BCPGI”) และ BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) บริษทั ย่อยซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 แบ่งเป็ น
โครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ และโครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 144 เมกะวัตต์
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Huang Ming Japan
Company Limited (“HMJ”) ซึง่ เป็ นบริษทั ในประเทศญีป่ นุ่ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม และต่อมาในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 HMJ ได้
ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิตบิ ุคคลรายหนึ่ง เพื่อซือ้ ใบอนุ ญาตและทีด่ นิ ที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญี่ปุ่นจานวน 2 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 30 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 36 เมกะวัตต์)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน
สาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการ ได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรับซือ้ ไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 12 เมกะวัตต์
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยมีบริษทั ในกลุ่มรวมทัง้ หมด 50 บริษทั เป็ นบริษทั
ในประเทศไทย 8 บริษทั และเป็ นบริษทั ในต่างประเทศ 42 บริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ ใน
ประเทศและต่ างประเทศ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 324 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวม
ประมาณ 418 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 130 เมกะวัตต์ (กาลังการ
ผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 182 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นโครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12
เมกะวัตต์

(2)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม ประมาณ 194 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 236 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นโครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการ
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ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญ ญารวมประมาณ 174 เมกะวัต ต์ โดยก าลังการผลิต ไฟฟ้า ตามสัญญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น หมายถึง กาลังการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่ หากกลุ่มบริษทั ฯ
พัฒนาโครงการได้แล้วเสร็จจะดาเนินการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนต่อไป
โดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ทัง้ หมดในอัตรา Feed-in Tariff
(FiT) และมีระยะเวลาการสนับสนุ นตามที่กาหนดใน METI ID ทัง้ นี้ ความสาเร็จในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย เช่น การดาเนินการเพื่อขอใบอนุ ญาตที่
จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ การขออนุ ญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจัดหาทีด่ นิ
สาหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ ในรูปของการเพิม่ ทุนและการ
กูย้ มื เงิน เป็ นต้น
ปจั จุบนั โครงสร้างการถือหุน้ ของของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นไปดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1)
หุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2)
EPC หมายถึง กลุ่มบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจ (1) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดาเนินการและซ่อมบารุง
(O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
(3)
AM หมายถึง บริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ป่นุ ในฐานะบริษทั บริหาร
ทรัพย์สนิ (Asset Management Company) ของโครงการที่ 4
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(4)

ลงทุน หมายถึง บริษทั ทีล่ งทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ในฐานะนักลงทุนทีเค
โปรดดูรายละเอียดโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต
(6)
โปรดดูรายละเอียดโครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(7)
BSE-PRI เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานเรือ่ งการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 12 เมกะวัตต์ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)
(5)
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โครงสร้างรายได้

รายได้

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2558

ร้อยละ

ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้า

-

รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน

454.70

30.9

847.46

31.2

912.95

30.0

465.78

30.3

419.08

24.5

รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

1,008.10

68.4

1,844.86

67.8

2,111.27

69.5

1,061.32

69.1

1,039.00

60.8

-

-

-

-

-

-

-

-

84.15

4.9

1,462.79
9.14
-

99.3
0.6
-

2,692.32
27.88
-

99.0
1.0
-

3,024.23
13.68
-

99.53
0.5
-

1,527.10
8.74
-

99.4
0.6
-

1,542.23
4.01
145.28

90.2
0.2
8.5

1.38

0.1

0.08

0.0

0.34

0.0

0.01

0.0

17.43

1.0

1,473.31

100.0

2,720.27

100.0

3,038.24

100.0

1,535.85

100.0

1,708.95

100.0

รายได้ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
รวมรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า
2. รายได้จากการลงทุน(1)
3. กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
4. รายได้อน่ื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

(1)
(2)

รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื เช่น เบีย้ ปรับค่าส่งงานล่าช้า เป็นต้น

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โครงการระยะที่ 1-3 จะมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทีท่ ยอยครบกาหนดการได้รบั การสนับสนุ น Adder
ซึง่ เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศไทยในปจั จุบนั คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 40.7
ตามลาดับ ทัง้ นี้ สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สัดส่วนรายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
(Adder) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 68.4 ร้อยละ 67.8 ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 60.8 ตามลาดับ
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ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไป
่ สรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
1. BCP
1,399,999,994
99.9
1,399,999,994
70.4
(1)
2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย
2
0.0
0.0
1,596
(1)
3. นายวัชรพงศ์ ใสสุก
2
0.0
255
0.0
(1)
4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล
2
0.0
850
0.0
รวม
1,400,000,000
100.0
70.4
1,400,002,695
5. บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการ
ประมาณ
ประมาณ 26.1
คุณของบริษทั ฯ
521,153,843
ไม่เกิน
ไม่เกิน 3.5
6. ผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
(2)
68,843,462
จัดสรรหุน้
รวมทัง้ สิ้ น
1,400,000,000
100.0
2,000,000,000
100.0
(1)
หมายเหตุ:
จานวนหุน้ ที่ถอื ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน คานวณภายใต้สมมติฐานว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้สทิ ธิจองซื้อและได้รบั จัดสรรเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรร
(2)
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จานวนไม่เกิน 68,846,157 หุน้ โดยมีสมมติฐานว่า
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ 3 ราย ซึ่งได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายวัชรพงศ์ ใสสุ ก และนางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ซึ่ง
เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จานวนรวม 2,695 หุน้ ใช้สทิ ธิจองซื้อและได้รบั จัดสรรเท่ากับ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายพิชยั ชุณหวชิร
2. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
5. พลเอกอุทศิ สุนทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้
องค์กร
7. นางวิไล ฉัททันต์รศั มี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกคณิต สาพิทกั ษ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
1. ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
1.1. ความเสีย่ งจากปจั จัยทีท่ าให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
1.2. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
1.3. ความเสีย่ งจากการทีป่ ระกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้ามีระยะเวลาคุม้ ครองน้อยกว่าอายุโครงการ
1.4. ความเสีย่ งจากการมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้
1.5. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
1.6. ความเสีย่ งจากการทีป่ ระกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ อาจมีความคุม้ ครองไม่เพียงพอ
2. ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2.1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2. ความเสีย่ งจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก
2.3. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
2.4. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องไม่ครบถ้วน
2.5. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2.6. ความเสีย่ งจากความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับการสืบค้นทีม่ าของเอกสารสิทธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1
2.7. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 1 หยุดชะงัก เนื่องจาก
บริษทั ฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ โครงการระยะที่ 1
3. ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจในประเทศญีป่ นุ่
3.1. ความเสีย่ งจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
3.2. ความเสีย่ งจากการควบคุมการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
3.3. ความเสีย่ งจากการซือ้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทเ่ี ริม่ ดาเนินการแล้วในประเทศญีป่ นุ่
3.4. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องไม่ครบถ้วน
3.5. ความเสีย่ งจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดชะงัก
3.6. ความเสีย่ งจากการมีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
3.7. ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ระหว่างบริษทั ฯ
กับกลุ่ม SunEdison
3.8. ความเสีย่ งจากการสูญเสียรายได้จากการจากัดปริมาณการรับซือ้ ไฟฟ้า (Curtailment)
3.9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื่อดูแลการดาเนินงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ของกลุ่มบริษทั ฯ
4. ความเสีย่ งในการบริหารจัดการ
4.1. ความเสีย่ งจากการถูกผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4.2. ความเสีย่ งจากความต่อเนื่องในการบริหารและดาเนินงานของบริษทั ฯ
5. ความเสีย่ งด้านการเงิน
5.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
5.2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
5.3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในการสนับสนุนวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
5.4. ความเสีย่ งจากความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย
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5.5. ความเสีย่ งจากความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผล
5.6. ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้
6. ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการใหม่
6.1. ความเสีย่ งจากการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ก่ี าหนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและใบอนุ ญาตอื่นๆ ทีส่ าคัญ
ในการดาเนินธุรกิจ
6.2. ความเสีย่ งจากการจัดหาเงินลงทุนสาหรับใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
6.3. ความเสีย่ งจากการจัดหาทีด่ นิ สาหรับใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
6.4. ความเสีย่ งจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือกลุ่มบริษัทฯ อาจ
สูญเสียโอกาสในการลงทุน
6.5. ความเสีย่ งจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
6.6. ความเสีย่ งจากการถูกยกเลิกการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
7. ความเสีย่ งเกีย่ วกับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
7.1. ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2. ความเสีย่ งจากราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจผันผวนซึง่ ก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผูล้ งทุนที่
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้
7.3. ความเสีย่ งจากกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษทั ฯ มีขอ้ จากัดการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าว ซึง่ ข้อจากัด
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ บริษทั ฯ
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
งบการเงิ นรวมเพื่อ
งบการเงิ นรวม
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ณ วันที่ 30 มิ .ย. 2559(1)
รวมสินทรัพย์
9,874.60
12,254.40
11,670.94
13,588.52
11,670.94
17,361.55
รวมหนี้สนิ
5,586.15
7,451.41
7,740.95
4,939.95
7,740.95
9,267.11
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
4,288.45
4,802.99
3,929.99
8,648.57
3,929.99
8,094.44
(1)
หมายเหตุ:
จากการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ จากกลุ่ม SunEdison ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ ต้องดาเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่ง
กาหนดให้บนั ทึกสินทรัพย์ หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีร่ ะบุได้ ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจในมูลค่ายุตธิ รรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี ) โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ด้มาจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม การประเมินราคายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนัน้ สินทรัพย์ทไ่ี ด้มา ณ วันซื้อกิจการจึงใช้มลู ค่าประเมินโดยฝา่ ยจัดการ เมือ่ ผลการประเมินราคา
ยุตธิ รรมจากผูป้ ระเมินราคาอิสระเสร็จสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มกี ารปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มาตามมูลค่ายุตธิ รรม และปรับปรุงค่าความนิยม ตามผลการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินอิสระ
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
(ล้านบาท)

งบกาไรขาดทุน
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน

งบการเงิ นรวมเพื่อ
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดหก
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ตรวจสอบสาหรับปี
เดือนสิ้ นสุดวันที่
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
30 มิ .ย. 2558 30 มิ .ย. 2559
1,473.31
2,720.27
3,038.24
2,720.27
3,038.24
1,535.85
1,708.95
367.23
582.69
676.80
576.45
671.08
321.92
690.08
ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร
กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ
887.28
1,860.73
2,083.85
188.78
849.68
กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
1,917.33
1,958.59
1,110.04
กาไรต่อหุ้น
3.88(1)
5.07(1)
5.63(1)
2.93(1)
0.78(2)
กาไรต่อหุน้ ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ
3.37(1)
30.39(1)
0.89(2)
กาไรต่อหุน้ ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
(1)
หมายเหตุ: คานวณโดยหารด้วยจานวนหุน้ สามัญโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (ขัน้ พืน้ ฐาน) และคานวณบนฐานมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้ เท่ากับ 10.0 บาท
(2)
คานวณโดยหารด้วยจานวนหุน้ สามัญโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (ขัน้ พืน้ ฐาน) โดยได้มกี ารปรับจานวนหุน้ สามัญตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไปของจานวนหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้
จากมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 5 บาท โดยให้ถอื เสมือนว่าการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่แรก
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สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556(1)

อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
หมายเหตุ:

(1)
(2)

(3)

76.0
75.6
60.2
20.7
9.0
1.3

31 ธ.ค. 2557
79.4
79.4
68.4
40.9
16.8
1.6

31 ธ.ค. 2558

งบการเงิ นรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2557

79.2
78.1
68.6
47.7
17.4
2.0

79.6
79.6
70.5
22.2
14.1
0.6

งบการเงิ นรวม
ตรวจสอบสาหรับปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2558
79.4
78.3
70.7
34.1
17.0
2.0

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2558(2)
79.9
79.5
72.3
N/A
N/A
N/A

30 มิ .ย. 2559(3)
76.1
66.1
49.7
28.3
11.7
1.1

เนื่องจากบริษทั ฯ จัดทาข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2556 2557 และ 2558 ดังนัน้ การคานวณอัตราส่วนทางการเงินสาหรับปี 2556 จึงไม่มกี ารใช้ค่าเฉลีย่ ในการคานวณ
เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทีส่ ะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษทั ในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of
Entities under Common Control) จึงไม่สามารถคานวณอัตราส่วนทางการเงินทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในการคานวณได้
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินทีน่ ามาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนัน้ จะใช้ค่าเฉลีย่ ของข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน2559 และข้อมูลทีใ่ ช้ในการคานวณ
อัตราส่วนทางการเงิน ที่นามาจากงบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดนัน้ จะนาข้อ มูลจากงบการเงินสาหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นามาคานวณปรับเป็ นตัวเลขเต็ มปี
(Annualized)
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แนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงเดือนตุ ลาคม – ธันวาคม 2558 โดยได้เข้าซื้อธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ หมดจาก BCP ทัง้ นี้ เพื่อให้นกั ลงทุนเข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโน้มการทาธุรกิจ
รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในอดีตได้ การวิเคราะห์ผลดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ จะอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ
2558 ซึง่ จัดทาโดยเสมือนว่ากลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจเป็ นหน่ วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตัง้ แต่เริม่ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ และบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยทัง้ หมดตัง้ แต่ วนั ทีจ่ ดั ตัง้ แต่ละบริษทั
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้า ซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซ่งึ ตัง้ อยู่ท่ปี ระเทศญี่ปุ่น
กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 164 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) จาก
กลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPGI และ BSEH บริษทั ย่อยซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่ เป็ นบริษทั ในประเทศ
ญีป่ นุ่ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม และต่อมาไตรมาสที่ 2 ปี 2559 HMJ บริษทั ย่อยซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 ได้ลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิตบิ ุคคลรายหนึ่ง เพื่อซือ้ ใบอนุญาตและทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ จานวน 2 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวม 30 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 36 เมกะวัตต์) ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดรายการ
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ข้อ 19
ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมี
รายได้หลักจากการจาหน่ ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดวันเริม่
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้หลักจากการจาหน่ ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กฟผ. และ กฟภ.
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทัง้ หมด 12 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้ 118 เมกะวัตต์
แบ่งเป็ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท SPP กับ กฟผ. จานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะ
วัตต์ และ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท VSPP กับ กฟภ. จานวน 11 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม
88 เมกะวัตต์
(1)

(2)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่

กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้หลักจากการจาหน่ ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ Kyushu Electric
Power Company ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ารวมทัง้ หมด 4 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้
11 เมกะวัตต์
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,473.31
ล้านบาท 2,720.27 ล้านบาท และ 3,038.24 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 1,246.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.6 ในปี
2557 และเพิม่ ขึน้ 317.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2558 โดยรายได้สว่ นใหญ่เป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึง่
เพิม่ ขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2557 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 3 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์

ส่วนที่ 1 หน้า 14

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

ครบทุก โครงการในเดือนเมษายน และโครงการระยะที่ 2 ดาเนินการเชิงพาณิ ชย์เต็มปี เป็ น ปี แรก และในปี 2558
โครงการระยะที่ 3 ดาเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปี เป็ นปี แรก
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,535.85
ล้านบาท และ 1,708.95 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 173.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนจากการบันทึกกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากเงินทีบ่ ริษัทฯ ให้กยู้ มื แก่บริษัท
ย่อยในต่ า งประเทศ จ านวน 145.28 ล้านบาท และการรับรู้รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจานวน 4 โครงการ ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 โดยกลุ่มบริษัทฯ รับรู้
รายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement)
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 887.28 ล้าน
บาท 1,860.73 ล้านบาท และ 2,083.85 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 68.4
และ ร้อยละ 68.6 ตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ ในปี 2557 เนื่องจากรายได้รวมเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราทีส่ งู กว่าการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายรวม อันเป็ นผลมาจากรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ จากการดาเนินการเชิง
พาณิชย์เต็มปี ของโครงการระยะที่ 2 และการทยอยเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 3 ในขณะทีค่ ่าเสือ่ ม
ราคาซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายคงทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อย
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 1,110.04 ล้าน
บาท และ 849.68 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 260.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 และมีอตั รากาไรสุทธิสาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 เท่ากับ ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 49.7 ตามลาดับ โดยการลดลงของ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิมสี าเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการลดลงของ
รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
พืน้ ฐานปรับตัวลดลง และปริมาณไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ลดลง (2) การรับรูผ้ ลประกอบการของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่นซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีต่ ่ ากว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (3) การเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากจานวนพนักงานและผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับ
การขยายกิจการ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าซือ้ กิจการในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจากเงินกูย้ มื เพื่อเข้าซือ้ กิจการในประเทศญีป่ นุ่ และเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในประเทศญีป่ นุ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
เท่ากับ 9,874.60 ล้านบาท 12,254.40 ล้านบาท และ 11,670.94 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 2,379.79 ล้านบาท หรือ
ร้อ ยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสิน ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ เนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้าง
โครงการระยะที่ 3 ส่งผลให้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู ค่าลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสือ่ มราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 11,670.94 ล้านบาท
และ 17,361.55 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 5,690.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซือ้
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงค่าความ
นิยมเพิม่ ขึน้ จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
เท่ากับ 5,586.15 ล้านบาท 7,451.41 ล้านบาท และ 7,740.95 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 1,865.25 ล้านบาท หรือ
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ร้อยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิม่ ขึน้ 289.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจาก BCP เพื่อนาเงินมาใช้
ในการลงทุ น ก่ อ สร้า งโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่ห นี้ สิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 เทีย บกับ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก BCP เพื่อใช้ลงทุนธุรกิจในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 7,740.95 ล้านบาท
และ 9,267.11 ล้านบาท ตามลาดับ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีการชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโครงการระยะที่ 2 และการชาระคืนเงินกูย้ มื จาก BCP ทัง้ จานวน หากแต่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 1,526.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จากการบันทึกเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษทั ย่อยในประเทศญี่ปุ่น และการกู้ยมื เงินจาก
สถาบันการเงินเพิม่ เติมของบริษทั ฯ เพื่อใช้ชาระคืนเงินกูย้ มื จาก BCP (2) การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ ระยะยาว
ทัง้ จานวน ซึง่ เป็ นประมาณการเงินลงทุนทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ คาดว่าจะต้องจ่ายเพิม่ เติมในอนาคตตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้
ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) สาหรับการเข้าซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
(โปรดดูรายละเอียดสัญญาซือ้ ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น) (3)
การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการของโครงการทีอ่ ยู่ร ะหว่างการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การบันทึก
เจ้าหนี้อ่นื ของโครงการในประเทศญีป่ นุ่ สุทธิกบั
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่ มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลทางการเงินรวม
เสมือนเท่ากับ 4,288.45 ล้านบาท 4,802.99 ล้านบาท และ 3,929.99 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 514.54 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.0 ในปี 2557 และลดลง 873.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 ในปี 2558 โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการเรียกชาระทุนจดทะเบียนเพิม่
จาก BCP เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระยะที่ 3 ในขณะทีส่ ่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ลดลงเนื่องจาก (1) การจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และ (2) การปรับปรุงกาไรสะสมส่วนทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตามแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้นเท่ากับ 3,929.99 ล้าน
บาท และ 8,094.44 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 4,164.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ ทุนชาระแล้วจานวน 3,300 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จาก 3,700 ล้านบาท เป็ น 7,000
ล้านบาท และบริษทั ฯ มีกาไรสะสมเพิม่ ขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ: นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ทีอ่ ยู่: บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน) ชัน้ 20 เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 662-018-1363
Email address: ir@bcpggroup.com
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