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1.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จ

1.1

วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริษทั ฯ

1.1.1

วิ สยั ทัศน์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหำชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่ำ “กลุ่ม
บริษทั ฯ”) มีวสิ ยั ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจ คือ “สร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนด้วยนวัตกรรมอันเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ
มุ่งมันพั
่ ฒนำองค์กรสูค่ วำมเป็ นเลิศอย่ำงยังยื
่ น ด้วยบุคลำกรทีร่ รู้ อบและชำญฉลำด”
1.1.2

พันธกิ จ

“ลงทุน พัฒนำ และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนสะอำดทัวโลกด้
่
วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย บนรำกฐำนของคติ
นิยมร่วมขององค์กร กำรจัดกำรและหลักบริหำรธุรกิจ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม”
1.1.3

เป้ ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ฯ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนรวมทัง้ สิ้น 1,000 เมกะวัตต์
ภำยในปี 2563 ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเข้ำลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนรูปแบบต่ำงๆ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พภิ พ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ก๊ำซชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้ เพลิงขยะ เป็ นต้น ผ่ำนกำรเข้ำซือ้ ธุรกิจ และ/หรือ
พัฒนำโครงกำรใหม่ทงั ้ ในและต่ำงประเทศ ซึง่ รวมถึงประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพำะในแถบเอเชียเหนือ

1.2
1.2.1

ประวัติควำมเป็ นมำ และพัฒนำกำรที่สำคัญ
ประวัติควำมเป็ นมำที่สำคัญ

บริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ จำนวน 20.0 ล้ำนบำท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 2.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท โดยมีบริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด
(มหำชน) (“BCP”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 99.9
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ต่ อ มำที่ป ระชุ ม วิสำมัญ ผู้ถือ หุ้น BCP ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 9 ตุ ลำคม 2558 มีม ติอ นุ ม ัติแ ผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก (IPO) เพื่อ รองรับ กำรปรับ โครงสร้ำ งกลุ่ มธุ ร กิจไฟฟ้ำ พลัง งำนหมุน เวียนและกำรขยำยธุร กิจ ไฟฟ้ ำพลัง งำน
หมุนเวียนในอนำคต โดยให้บริษทั ฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรโดยกำรซื้อสินทรัพย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 38 เมกะวัตต์ ที่ตำบลบำงกระสัน้ อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(“โครงกำรระยะที่ 1”) จำก BCP และเข้ำ ซื้อ หุ้น บริษัท ย่ อ ยของ BCP ที่ด ำเนิ น โครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำน
แสงอำทิตย์ทงั ้ หมด ส่งผลให้บริษัทฯ เป็ นเจ้ำของโครงกำรระยะที่ 1 และเข้ำถือหุ้น ร้อยละ 99.9 ในบริษัท บำงจำก
โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“BSE”) บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรรี มั ย์) จำกัด (“BSE-BRM”) บริษัท บำงจำก
โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรรี มั ย์1) จำกัด (“BSE-BRM 1”) บริษทั บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด (“BSE-CPM
1”) บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จำกัด (“BSE-NMA”) และ บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี
(ปรำจีนบุรี) จำกัด (“BSE-PRI”) (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำวในหัวข้อ 1.2.3 กำรปรับ
โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ)
ปจั จุบนั บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในประเทศไทย
บริษทั ฯ มีกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ได้ลงนำมในสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 170 เมกะวัตต์)
แบ่งระยะเวลำกำรพัฒนำโครงกำรได้เป็ น 3 ระยะ มีรำยละเอียด ดังนี้
โครงกำร

กำลังกำรผลิ ตไฟฟ้ ำตำม
สัญญำ (เมกะวัตต์)

ดำเนิ นกำรโดย

ระยะที่ 1

38

 บริษทั ฯ

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ระยะที่ 2

32

 BSE

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ระยะที่ 3

48







โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
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ประเภทโรงไฟฟ้ ำ

ต่อมำในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ท่ี
ประเทศญี่ปุ่นกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 164 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 200 เมกะวัตต์)
ผ่ำนกำรถือหุน้ โดยบริษทั ย่อย แบ่งเป็ นโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 20
เมกะวัตต์ และโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 144 เมกะวัตต์ (โปรดดูรำยละเอียด
เกีย่ วกับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของของกลุ่มบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ
ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ในหัวข้อ 1.2.3 กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ รำยละเอียดเกีย่ วกับโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชิง
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พำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ
6 โครงกำรในอนำคต)
ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ บริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ได้ลงนำมในสัญญำซื้อ ขำย
สินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิตบิ ุคคลรำยหนึ่ง1 เพื่อซือ้ ใบอนุ ญำตและทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ จำนวน 2 โครงกำร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30 เมกะ
วัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 36 เมกะวัตต์) (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำวในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน
สำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผู้สนับสนุ นโครงกำรได้รบั คัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีกำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12 เมกะวัตต์ (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำวในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6
โครงกำรในอนำคต)
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ ที่
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมทัง้ สิน้ 324 เมกะวัตต์ (กำลัง
กำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 418 เมกะวัตต์)
1.2.2

พัฒนำกำรที่สำคัญของกลุ่มบริษทั ฯ

บริษัทฯ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2558 อย่ำงไรก็ดี โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ได้เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ตัง้ แต่ปี 2554 โดยมีรำยละเอียดพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ ดังนี้
เดือน ปี

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ

มิถุนำยน 2553

 BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-038/2553 กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (“กฟภ.”)
ก ำลัง กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำตำมสัญ ญำ 8 เมกะวัต ต์ ที่ ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิ น จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ โดยสัญญำดังกล่ำวได้ส่วนเพิม่ รำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุน เวียนในอัตรำ 8.0 บำทต่ อ กิโ ลวัต ต์ -ชัวโมง
่
เป็ น ระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้ แต่ ว นั เริ่มเปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์

1

นิตบิ ุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ใน
กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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เดือน ปี

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ

กรกฎำคม 2553

 BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังต่ อไปนี้ กับ กฟภ. กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8
เมกะวัตต์ จำนวน 10 สัญญำ รวมกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทัง้ สิน้ 80 เมกะวัตต์ โดยสัญญำดังกล่ำว
ได้ส่วนเพิม่ รำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) สำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทต่อ
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์
- สัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ เลขที่ VSPP-PEA-051/2553 และ VSPP-PEA-052/2553 ที่ต ำบลบ้ำ นม้ำ
อำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
- สัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ เลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-054/2553 ที่ต ำบลดอนพุด
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี
- สัญ ญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA-056/2553 ที่ต ำบลนำยำว
อำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุร ี
- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 และ VSPP-PEA-058/2553 ที่ตำบลพุคำจำน
อำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุร ี
- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 ทีต่ ำบลบ้ำนเพชร
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

สิงหำคม 2553

 BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 กับกำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) ก ำลังกำรผลิต ไฟฟ้ ำตำมสัญญำ 30 เมกะวัต ต์ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยสัญญำดังกล่ำวได้ส่วนเพิม่ รำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) สำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็ นระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์

มีนำคม 2554

 BCP จดทะเบียนจัดตัง้ BSE ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 150.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
1.5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยเป็นบริษทั ย่อยซึง่ BCP ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9

พฤษภำคม 2554 –
พฤษภำคม 2557

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ตี ำบลบำงกระสัน้ อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้รบั
มำตรฐำนมงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริห ำรจัดกำรก๊ ำซเรือ นกระจก เนื่อ งจำกเป็ น
โครงกำรทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรทีพ่ ฒ
ั นำสะอำด
ของประเทศไทยทีเ่ ทียบเท่ำมำตรฐำนระดับสำกล

สิงหำคม 2554

 โครงกำรระยะที่ 1 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BCP เริม่
ด ำเนิ น กำรเชิง พำณิช ย์ โดยโครงกำรดัง กล่ ำ วตัง้ อยู่ท่ี ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ

กันยำยน 2554

 BCP โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ 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 ก ำลัง กำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทัง้ สิ้น 80 เมกะวัตต์
ให้แก่ BSE

ตุลำคม 2554

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ทีต่ ำบลบำงกระสัน้ อำเภอ
บำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงกำรดังกล่ำวหยุดดำเนินกำรชัวครำว
่
ส่วนที่ 2.2.1 หน้ำ 4

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
เดือน ปี

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ

เมษำยน 2555

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ทีต่ ำบลบำงกระสัน้ อำเภอ
บำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งหยุดดำเนินกำรชัวครำวตั
่
ง้ แต่เดือนตุลำคม 2554 กลับมำเปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยหลังจำกที่ BCP ได้ดำเนินกำรปรับปรุงพื้นทีโ่ ครงกำรเพื่อป้องกันอุทกภัยที่
อำจเกิดขึน้ ในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั สินไหมทดแทนจำกกำรประกันภัย ทรัพย์สนิ เสียหำยและธุรกิจ
หยุดชะงัก

พฤษภำคม 2555

 BSE เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,850.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 18.5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จำกเดิม 150.0 ล้ำนบำท เป็ น 2,000.0
ล้ำนบำท โดยทยอยเรียกชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่ ลงทุนขยำยกิจกำร โครงกำรระยะที่ 2

กรกฎำคม 2555

 โครงกำรระยะที่ 1 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 30 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BCP เริม่
ด ำเนิ น กำรเชิง พำณิช ย์ โดยโครงกำรดัง กล่ ำ วตัง้ อยู่ ท่ีต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ
 BSE ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้ำ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ
VSPP-PEA-054/2553 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำทัง้ สิ้น 16 เมกะวัตต์ จำกตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุร ี เป็ นตำบลนำแขม
อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปรำจีนบุร ี ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ โครงกำรในปจั จุบนั เพื่อควำมเหมำะสมในกำรดำเนิน
โครงกำร เนื่องจำกพืน้ ทีเ่ ดิมอยู่ในเขตพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย
 BSE จดทะเบีย นจัดตัง้ BSE-PRI ด้ว ยทุน จดทะเบีย นเริม่ ต้น 60.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้น สำมัญ
จำนวน 0.6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตัง้ อยู่ท่ตี ำบลนำแขม อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปรำจีนบุร ี
จำก BCP

กันยำยน 2555

 BSE จดทะเบียนจัดตัง้ BSE-CPM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 30.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ
จำนวน 0.3 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เพือ่ รับโอน
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตัง้ อยู่ท่ีตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ
จำก BCP

พฤศจิกำยน 2555

 BSE จดทะเบียนจัดตัง้ BSE-BRM ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 50.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 0.5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
จำก BCP
 BSE ได้โ อนสิทธิและหน้ ำที่ต ำมสัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA054/2553 ให้แก่ BSE-PRI กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำทัง้ สิน้ 16 เมกะวัตต์ ซึง่ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลนำแขม อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปรำจีนบุร ี

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ำ 5

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
เดือน ปี

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ

ธันวำคม 2555

 BSE จดทะเบีย นจัดตัง้ BSE-NMA ด้ว ยทุน จดทะเบีย นเริ่มต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้น สำมัญ
จำนวน 0.01 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญ ญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่ง ตัง้ อยู่ท่ีต ำบลตะเคีย น อ ำเภอด่ ำ นขุน ทด จัง หวัด
นครรำชสีมำ จำก BCP
 BSE จดทะเบียนจัดตัง้ BSE-BRM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 0.01 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์ จำก
BCP

กุมภำพันธ์ 2556

 BSE ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้ำ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จำนวน 4 สัญญำ กำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทัง้ สิ้น 32 เมกะวัตต์ ซึ่งจุด
รับซื้อไฟฟ้ำทีย่ น่ื ขอเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นทีต่ งั ้ โครงกำรในปจั จุบนั
 กำรเปลีย่ นแปลงจุดรับไฟฟ้ำนี้ เป็ นไปเพือ่ ควำมเหมำะสมในกำรดำเนินโครงกำร เนื่องจำกพืน้ ทีเ่ ดิมได้ม ี
ประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุร ี พ.ศ. 2554 กำหนดให้พน้ื ทีข่ องโครงกำรเป็ น
ทีด่ นิ ประเภทชนบทและปศุสตั ว์ ซึ่งห้ำมใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เพื่อกิจกำรโรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
- สัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท
จังหวัดสระบุร ี ไปที่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ
- สัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำ เลขที่ VSPP-PEA-056/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท
จังหวัดสระบุร ี ไปที่ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 ย้ำยจำกตำบลพุคำจำน อำเภอพระพุทธบำท
จังหวัดสระบุร ี ไปทีต่ ำบลตะเคียน อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-058/2553 ย้ำยจำกตำบลพุคำจำน อำเภอพระพุทธบำท
จังหวัดสระบุร ี ไปทีต่ ำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์

มีนำคม 2556

 โครงกำรระยะที่ 2 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE เริม่
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่ท่ตี ำบลบ้ำนเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

เมษำยน 2556

 โครงกำรระยะที่ 2 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE เริม่
ด ำเนิ น กำรเชิง พำณิ ช ย์ โดยโครงกำรดัง กล่ ำ วตัง้ อยู่ ท่ี ต ำบลบ้ ำ นม้ำ อ ำเภอบำงปะหัน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ

พฤษภำคม 2556

 BSE ได้โ อนสิทธิและหน้ ำที่ต ำมสัญญำซื้อ ขำยไฟฟ้ ำเลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA056/2553 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ
ทัง้ สิน้ 16 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-CPM 1 และ BSE-BRM ซึง่ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูม ิ และตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ ตำมลำดับ
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มิถุนำยน 2556

 BSE เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 150.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 1.5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุน้ ละ 100.0 บำท ทำให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็น 2,150.0 ล้ำนบำท เพือ่ ลงทุนขยำยกิจกำร
โครงกำรระยะที่ 3 ผ่ำนบริษทั ย่อยที่ BSE เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.9 จำนวน 5 บริษทั ได้แก่ BSE–BRM
BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI

กรกฎำคม 2556

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำทีต่ ำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-058/2553 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-BRM 1 ซึง่ ตัง้ อยู่ทต่ี ำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์
 BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำทีต่ ำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-057/2553 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญ ญำ 8 เมกะวัต ต์ ให้แ ก่ BSE-NMA ซึ่ง ตัง้ อยู่ ท่ี ต ำบลตะเคีย น อ ำเภอด่ ำ นขุ น ทด จัง หวัด
นครรำชสีมำ

กันยำยน 2556

 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท BCP ครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อ วัน ที่ 27 สิ ง หำคม 2556 และ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท BSE ครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อ วัน ที่ 2 กัน ยำยน 2556 มีมติเห็น ชอบให้เสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ให้แก่ BCP ส่งผล
ให้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว BCP และ BSE ถือหุ้นในบริษทั ข้ำงต้น ร้อยละ 49.0 และร้อยละ
51.0 ตำมลำดับ

ตุลำคม 2556

 BSE เพิม่ ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,950.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 19.5 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุ้น ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิม ทำให้ BSE มีทุน จดทะเบีย นและเรีย กช ำระแล้ว
เพิม่ ขึน้ เป็น 4,100.0 ล้ำนบำท เพือ่ ลงทุนเพิม่ เติมในกำรขยำยกิจกำรโครงกำรระยะที่ 3 ผ่ำนบริษทั ย่อยที่
BSE เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 51.0 จำนวน 5 บริษทั
 BSE-CPM 1 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 750.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 7.5 ล้ำนหุน้ มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุน้ ร้อยละ
49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมลำดับ ทำให้ BSE-CPM 1 มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นจำกเดิม 30.0 ล้ำนบำท
เป็น 780.0 ล้ำนบำท เพือ่ เป็ นเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-CPM 1
 BSE-NMA เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 759.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 7.6 ล้ำนหุน้ มูล
ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุน้ ร้อยละ
49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมลำดับ ทำให้ BSE-NMA มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จำกเดิม 1.0 ล้ำนบำท เป็ น
760.0 ล้ำนบำท เพือ่ เป็นเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-NMA
 BSE-BRM เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 705.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน
7.1 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ซึง่ ได้แก่ BCP และ BSE โดย
ถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมลำดับ ทำให้ BSE-BRM มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
เพิม่ ขึน้ จำกเดิม 50.0 ล้ำนบำทเป็น 755.0 ล้ำนบำท เพือ่ เป็ นเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ BSE-BRM
 BSE-BRM 1 เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรีย กช ำระแล้วจำนวน 764.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้น สำมัญ
จำนวน 7.6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ
BSE โดยถือหุน้ ร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมลำดับ ทำให้ BSE-BRM 1 มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชำระแล้วเพิม่ ขึน้ จำกเดิม 1.0 ล้ำนบำท เป็น 765.0 ล้ำนบำท เพือ่ เป็นเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1
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 BSE-PRI เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,340.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน
13.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE
โดยถือหุน้ ร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมลำดับ ทำให้ BSE-PRI มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
เพิ่มขึ้น จำกเดิม 60.0 ล้ำนบำท เป็ น 1,400.0 ล้ำนบำท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น ส ำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-PRI

มีนำคม 2557

 โครงกำรระยะที่ 3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE-BRM
เริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ ำวตัง้ อยู่ท่ีตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรรี มั ย์

เมษำยน 2557

 โครงกำรระยะที่ 3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE-NMA
เริ่มดำเนิน กำรเชิงพำณิช ย์ โดยโครงกำรดังกล่ ำวตัง้ อยู่ท่ีต ำบลตะเคีย น อ ำเภอด่ำนขุน ทด จังหวัด
นครรำชสีมำ
 โครงกำรระยะที่ 3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE-BRM 1
เริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่ท่ตี ำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์
 โครงกำรระยะที่ 3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE-PRI
เริ่ม ด ำเนิ น กำรเชิง พำณิช ย์ โดยโครงกำรดัง กล่ ำ วตัง้ อยู่ท่ี ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบิน ทร์บุ ร ี จัง หวัด
ปรำจีนบุร ี
 โครงกำรระยะที่ 3 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ BSE-CPM 1
เริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่ท่ีตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูม ิ

กรกฎำคม 2558

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2558 มีมติอ นุ มตั ิให้จดั ตัง้
บริษทั BCPG ขึน้ BCP จึงจดทะเบียนจัดตัง้ BCPG ขึน้ เมือ่ วันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ ต้น 20.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 2.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10.0 บำท เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรนำ BCPG
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) โดย BCPG เป็นบริษทั ย่อยซึง่
BCP ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9

สิงหำคม 2558

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 มีมติอนุ มตั ิแผนกำร
ปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุร กิจไฟฟ้ ำพลังงำนหมุน เวีย นและแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ฯ ต่ อ
ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และกำรนำบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเห็นชอบ
ให้นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เพือ่ พิจำรณำอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

กันยำยน 2558

 ที่ประชุมวิส ำมัญผู้ถือหุ้น BSE ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 25 กัน ยำยน 2558 มีมติอ นุ มตั ิกำรลดทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,300.0 บำท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนลดลงจำก 4,100.0 ล้ำนบำท เป็น
1,800.0 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ จำกกำรลดทุนดังกล่ำว ส่งผลให้ BCP ถือหุน้ สำมัญใน BSE ลดลงจำนวน 23.0
ล้ำนหุน้ จำกเดิมถืออยู่จำนวน 41.0 ล้ำนหุน้ เป็น 18.0 ล้ำนหุน้ อย่ำงไรก็ดี BCP ยังคงสัดส่วนกำรถือหุน้
ร้อยละ 99.9 ใน BSE ภำยหลังกำรลดทุน
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ตุลำคม 2558

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้น BCP ครัง้ ที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น BCPG ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมตั แิ ผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำร
เสนอขำยหุ้น สำมัญของบริษัทฯ ต่ อ ประชำชนทัวไปเป็
่
น ครัง้ แรก (IPO) และกำรน ำบริษัทฯ เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และกำรดำเนินกำรในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

ตุลำคม – ธันวำคม
2558

 BCPG ได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครัง้ ที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ BCPG ครัง้ ที่ 1/2558
เมือ่ วันที่ 9 ตุลำคม 2558 โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินกำรดังนี้

-

เมือ่ วันที่ 30 ตุลำคม 2558 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3,680.0 ล้ำนบำท
เพื่อใช้ในกำรซื้อหุน้ ของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกำรปรับโครงสร้ำง โดย
แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 368.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม ซึ่งได้แก่ BCP ส่งผลให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ จำก 20.0 ล้ำน
บำท เป็น 3,700.0 ล้ำนบำท

-

เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558 บริษทั ฯ เข้ำซื้อหุน้ สำมัญร้อยละ 49.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP
เมือ่ วันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ก ำลัง กำรผลิต ไฟฟ้ ำตำมสัญ ญำ 38 เมกะวัต ต์ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ โดยกำรซื้อสินทรัพย์โครงกำรดังกล่ำวจำก BCP รวมถึงเช่ำทีด่ นิ ระยะยำว ซึ่ง
เป็ นทีต่ งั ้ สินทรัพย์ของโครงกำรดังกล่ำว (โปรดดูรำยละเอียดสัญญำเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)

-

-

เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญทัง้ หมดของ BSE จำก BCP ภำยหลังจำกที่
BSE ดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BSE จำกทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4,100.0 ล้ำนบำท เป็น 1,800.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.9 ใน BSE

-

เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE
ทัง้ นี้ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว BCPG เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI
มกรำคม 2559

 บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ SunEdison International
LLC. (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) ในเดือนมกรำคม 2559
เพื่อเข้ำซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ป่นุ จำกกลุ่ม SunEdison ตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั BCPG ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 27 มกรำคม 2559

กุมภำพันธ์ 2559

 บริษัทฯ จดทะเบีย นจัดตัง้ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) เมื่อ วัน ที่ 1 กุมภำพันธ์
2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 40,000.0 ดอลลำร์สงิ คโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำเนินธุรกิจโดยกำร
ถือหุน้ ในบริษทั อื่นในต่ำงประเทศ
 BSE-PRI จดทะเบียนจัดตัง้ BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 4,000.0 ดอลลำร์สงิ คโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุน้
ในบริษทั อื่นในต่ำงประเทศ
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
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มีนำคม 2559

 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 วันที่ 24 มีนำคม 2559 มีมติดงั นี้
- อนุ มตั ิกำรแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท บีซีพจี ี
จำกัด (มหำชน) ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษทั จำกัดเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด
เมือ่ วันที่ 25 มีนำคม 2559
- เปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จำกเดิมหุน้ ละ 10.0 บำท เป็นหุน้ ละ 5.0 บำท
ส่งผลให้จำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำก 370.0 ล้ำนหุน้ เป็น 740.0 ล้ำนหุน้
- เพิม่ ทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 6,300.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จำก 3,700.0
ล้ำนบำท เป็ น 10,000.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 1,260.0 ล้ำนหุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.0 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และ (2) เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
- จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 1,260.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หุน้ ละ 5.0
บำท โดยแบ่งออกเป็น
 จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 660.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หุน้ ละ 5.0 บำท เพือ่
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ทัง้ นี้กำร
ชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในส่วนนี้ ได้ดำเนินกำรเสร็จสิน้ แล้ว เมือ่ วันที่ 28 มีนำคม 2559
 จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จำนวนไม่เกิน 600.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5.0 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเสนอขำย
ให้แก่ (I) ผูถ้ อื หุน้ ของ BCP และ (II) ประชำชนทัวไป
่ โดยให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ อื หุน้ BCP ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 9 ตุลำคม 2558
 BSE-BRM ได้เ ข้ำ ซื้อ หุ้น ของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) จำกผู้ถือ หุ้น รำยเดิม 2
ส่งผลให้ BSE-BRM เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100.0 ในบริษทั ดังกล่ำว

เมษำยน 2559



HMJ บริษัทย่ อ ยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือ หุ้น ร้อยละ 100.0 ลงนำมในสัญญำซื้อขำยสิน ทรัพย์ (Asset
Purchase Agreement) กับนิติบุค คลรำยหนึ่ง .3ในเดือนเมษำยน 2559 เพื่อ เข้ำซื้อ ใบอนุ ญำตที่
สำคัญและทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังกำร
ผลิต ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต์ ตำมที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
BCPG ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 9 มีนำคม 2559
 โครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำนแสงอำทิต ย์ แ บบติด ตัง้ บนพื้น ดิน ซึ่ง กลุ่ ม บริษัท ฯ เป็ น ผู้ส นับสนุ น
โครงกำร ได้ร บั คัดเลือ กโดยวิธีก ำรจับ ฉลำกเพื่อ รับซื้อ ไฟฟ้ ำจำกโครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำน
แสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับ สหกรณ์ภำคกำรเกษตร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12
เมกะวัตต์ (โปรดดูรำยละเอียดเกีย่ วกับโครงกำรดังกล่ำวในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)

2

บุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3 นิตบ
ิ ุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ใน
กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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พฤษภำคม 2559

 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทเพื่อรองรับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (1) บริษทั บีซพี จี ี ไบโอเพำเวอร์ 1 จำกัด (“BBP 1”) ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ ต้น 60.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 0.6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท และ
(2) บริษัท บีซีพจี ี ไบโอเพำเวอร์ 2 จำกัด (“BBP 2”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 20.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 0.2 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.0 บำท โดยเป็ นบริษทั ย่อยซึ่งบริษทั ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9

กรกฎำคม 2559

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ โครงกำรที่ 5 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของ Nikaho PV เริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้ อยู่ท่ีอำกิตะ
ประเทศญีป่ นุ่

1.2.3

กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ

กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อแยกกลุ่มธุรกิจให้มคี วำมชัดเจนมำก
ขึน้ และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนตุลำคม–เดือนธันวำคม 2558 โดยมี
รำยละเอียดตำมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ BCP ครัง้ ที่ 1/2558 และทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ BCPG
ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558
บริษัทฯ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ โดยซื้อสินทรัพย์โครงกำรระยะที่ 1 จำก BCP และซื้อหุ้น
สำมัญของบริษทั ย่อยจำนวน 6 บริษทั จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำง บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.9
ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของของกลุ่มบริษทั ฯ หลังกำรปรับโครงสร้ำง

1.3

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ บริษทั ฯ ในปัจจุบนั

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศ
ญีป่ นุ่ โดยถือหุน้ ผ่ำนบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค (โปรดดูรำยละเอียดเกีย่ วกับกำร
ลงทุนในโครงกำรที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และโครงกำรทีอ่ ยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement)
เพื่อเข้ำซื้อใบอนุ ญำตสำคัญ และที่ดิน ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท่ปี ระเทศญี่ปุ่นจำนวน 2
โครงกำร และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตรที่กลุ่ม
บริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงกำรได้รบั คัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร (โปรดดูรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญี่ปุ่น และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บน
พืน้ ดินสำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศ กำลังกำร
ผลิต ไฟฟ้ำ ตำมสัญญำรวมทัง้ สิ้น 324 เมกะวัตต์ (ก ำลัง กำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 418 เมกะวัตต์) แบ่ ง เป็ น (1)
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ จำนวน 130 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้
ประมำณ 182 เมกะวัตต์) และ (2) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในต่ำงประเทศ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ จำนวน
194 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ ประมำณ 236 เมกะวัตต์)
ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ มีบริษัท ย่อยในกลุ่มจำนวน 50 บริษัท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของของกลุ่มบริษทั ฯ
ภำยหลังกำรเข้ำลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทงั ้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ :
(1) หุน
้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2) EPC หมำยถึง กลุ่ มบริษ ัทที่ดำเนิน ธุร กิจ (1) ผู้ร บ
ั เหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดำเนินกำรและซ่อมบำรุง (O&M)
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
(3) AM หมำยถึง บริษท
ั ทีด่ ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ป่นุ ในฐำนะบริษทั บริหำร
ทรัพย์สนิ (Asset Management Company) ของโครงกำรที่ 4
(4) ลงทุน หมำยถึง บริษท
ั ทีล่ งทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค
(5) โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรทีอ
่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต
(6) โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรทีด
่ ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
(7) BSE-PRI เป็ น ผู้ส นับสนุ นโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับกิจกำร
พลังงำนเรือ่ งกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับหน่ วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร พ.ศ. 2558 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12 เมกะวัตต์ (โปรดดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ

ประเทศที่ จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนกำร
ทะเบียนจัดตัง้ ชำระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 มีนำคม 2559 (ร้อยละ)

1 BSE

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 2 ที่ตำบลบ้ำนเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูม ิ และตำบลบ้ำนม้ำ อำเภอบำงปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวม 32 เมกะวัตต์

1,800.0 ล้ำนบำท

99.9

2 BSE-BRM

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรรี มั ย์ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม
8 เมกะวัตต์

755.0 ล้ำนบำท

99.9

3 BSE-BRM 1

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรรี มั ย์ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8 เม
กะวัตต์

765.0 ล้ำนบำท

99.9

4 BSE-CPM 1

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ที่ต ำบลหัว ทะเล อ ำเภอบ ำเหน็ จณรงค์
จังหวัดชัยภูม ิ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8
เมกะวัตต์

705.0 ล้ำนบำท

99.9

5 BSE-NMA

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ทีต่ ำบลตะเคียน อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8
เมกะวัตต์

684.1 ล้ำนบำท

99.9

6 BSE-PRI

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศไทย
ระยะที่ 3 ทีต่ ำบลนำแขม อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปรำจีนบุร ี กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 16
เมกะวัตต์

1,400.0 ล้ำนบำท

99.9

7 BCPGI

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โ ดย กำร ถื อ หุ้ น ใน บริ ษั ท อื่ น ใ น ประเทศสิงคโปร์
1.0
ต่ำงประเทศ
ดอลลำร์สงิ คโปร์

100.0

8 BSEH

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โ ดย กำร ถื อ หุ้ น ใน บริ ษั ท อื่ น ใ น ประเทศสิงคโปร์
1.0
ต่ำงประเทศ
ดอลลำร์สงิ คโปร์

100.0
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ชื่อบริ ษทั

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

ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ

ประเทศที่ จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนกำร
ทะเบียนจัดตัง้ ชำระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 มีนำคม 2559 (ร้อยละ)

 ด ำเนิ น ธุ ร กิจ พัฒ นำโครงกำร บริห ำรจัด กำร ประเทศญีป่ นุ่
ก่อสร้ำงและดำเนินกำร รวมถึงบริหำรเงินลงทุน
ในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ใ น
ประเทศญีป่ นุ่
 ด ำเนิ น ธุ ร กิจ โรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ท่ี
ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำ

249.5 ล้ำนเยน

100.0

10 Greenergy Holdings ลงทุ น ในโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ท่ีประเทศ ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลำร์สงิ คโปร์
Pte. Ltd. (“Greenergy ญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค
และ
Holdings”) (เดิมชือ่
2.0 ล้ำนเหรียญ
SunEdison Japan
สหรัฐ
Debt Financing Pte.
Ltd. (“SEDF”))

100.0

11 Greenergy Power ลงทุ น ในโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ท่ีประเทศ ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลำร์สงิ คโปร์
Pte. Ltd. (“Greenergy ญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค
และ
Power”) (เดิมชือ่
5.8 ล้ำนเหรียญ
SunEdison TK
สหรัฐ
Investor 1 Pte. Ltd.
(“SETI”))

100.0

บริห ำรจัด กำรและบ ำรุ ง รัก ษำโรงไฟฟ้ ำพลัง งำน ประเทศญีป่ นุ่
แสงอำทิตย์ในฐำนะบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset
Management Company) ของโครงกำรที่ 4

1.0 ล้ำนเยน

51.0(2)

13 Nakatsugawa PV
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศญีป่ นุ่
Godo Kaisha
ที่ 1 ทีค่ ำโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
(“Nakatsugawa PV”) ตำมสัญญำรวม 0.7 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผูถ้ อื
หุน้ บุรมิ สิทธิ 1.9
ล้ำนเยน) (3)

-(4)

14 Godo Kaisha Inti
เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 4 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

15 Takamori PV Godo ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha (“Takamori ที่ 2 ทีค่ ุมำโมโตะ ประเทศญีป่ นุ่ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
PV”)
ตำมสัญญำรวม 1 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผูถ้ อื
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2.7
ล้ำนเยน) (3)

-(4)

12 Tarumizu Solar
Solutions Godo
Kaisha (”TSS”)
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ

ประเทศที่ จด ทุนจดทะเบียน สัดส่วนกำร
ทะเบียนจัดตัง้ ชำระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 มีนำคม 2559 (ร้อยละ)

16 Nojiri PV Godo
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha (“Nojiri PV”) ที่ 3 ทีม่ ยิ ำซำกิ ประเทศญี่ป่นุ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 0.9 เมกะวัตต์

1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผูถ้ อื
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2.6
ล้ำนเยน) (3)

-(4)

17 Godo Kaisha Aten ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
Japan SPC 7 Godo
Kaisha”)

1.0 เยน

100.0

18 Nikaho PV Godo
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha (“Nikaho PV”) ที่ 5 ที่อ ำกิต ะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังกำรผลิต ไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 8.8 เมกะวัตต์

21.0 ล้ำนเยน

100.0

19 Gotenba 2 PV Godo ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

1.0 เยน

100.0

20 Godo Kaisha Horus เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 10 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

1.0 เยน

100.0

22 Komagane PV Godo ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

1.0 เยน

100.0

23 Godo Kaisha Helios เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 13 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

24 Godo Kaisha Lugh เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 14 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
อนำคต

1.0 เยน

100.0

21 Yabuki PV Godo
Kaisha

25 Godo Kaisha
Phoenix (เดิมชือ่
SunEdison Japan
SPC 15 Godo
Kaisha)
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26 Gotenba 1 PV Godo ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
Kaisha
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

1.0 เยน

100.0

27 Komagane Land
ถือทีด่ นิ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเทศญีป่ นุ่
Lease Godo Kaisha ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำทีป่ ระเทศญีป่ นุ่

1.0 เยน

100.0

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

1.0 เยน

100.0

29 Godo Kaisha Natosi ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
Japan SPC 19 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
อนำคต

1.0 เยน

100.0

31 Godo Kaisha Mithra เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 21 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

32 Godo Kaisha Sol
เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 22 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

33 Godo Kaisha Saule เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 23 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
อนำคต

1.0 เยน

100.0

28 Nagi PV Godo
Kaisha

30 Godo Kaisha
Amaterasu (เดิมชือ่
SunEdison Japan
SPC 20 Godo
Kaisha)

34 Godo Kaisha
Shamash (เดิมชือ่
SunEdison Japan
SPC 24 Godo
Kaisha)
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ชื่อบริ ษทั
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ทะเบียนจัดตัง้ ชำระแล้ว ณ วันที่ ถือหุ้น (1)
31 มีนำคม 2559 (ร้อยละ)

35 Godo Kaisha Pusan เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 25 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

36 Godo Kaisha Apolo เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 26 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

37 Godo Kaisha Surya เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 27 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

38 Nagi Land Lease
ถือทีด่ นิ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ประเทศญีป่ นุ่
Godo Kaisha (“Nagi ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
Land”)

1.0 เยน

100.0

39 Godo Kaisha Rangi เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 29 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

40 Godo Kaisha
Dazbog (เดิมชือ่
SunEdison Japan
SPC 30 Godo
Kaisha)

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
อนำคต

1.0 เยน

100.0

41 Godo Kaisha
Narang (เดิมชือ่
SunEdison Japan
SPC 31 Godo
Kaisha)

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
อนำคต

1.0 เยน

100.0

42 Godo Kaisha Malina เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 32 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0
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43 Godo Kaisha Legba เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศญีป่ นุ่
(เดิมชือ่ SunEdison อนำคต
Japan SPC 33 Godo
Kaisha)

1.0 เยน

100.0

44 J2 Investor Godo
Kaisha

ลงทุ น ในโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ท่ีประเทศ ประเทศญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค

1.0 เยน

100.0

45 J1 Investor Godo
Kaisha (“J1”)

ลงทุ น ในโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิต ย์ท่ีประเทศ ประเทศญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค

107.0 ล้ำนเยน

100.0

46 BCPG Engineering ด ำเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ผู้ร ับ เหมำแบบเบ็ด เสร็จ (EPC ประเทศญีป่ นุ่
Company (“BCPGE”) Contractor) และให้บ ริก ำรและซ่ อ มบ ำรุ ง (O&M)
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

40.0 ล้ำนเยน

100.0

47 Godo Kaisha Tarumi ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร ประเทศญีป่ นุ่
Takatoge (“GKTT”) ที่ 4 ที่ค ำโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต ไฟฟ้ ำ
ตำมสัญญำรวม 8.1 เมกะวัตต์

0.1 ล้ำนเยน
(BCPGJ เป็นผูถ้ อื
หุน้ บุรมิ สิทธิ 19.3
ล้ำนเยน) (3)

-(4)

48 Huang Ming Japan
Co., Ltd. (“HMJ”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศ ประเทศญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

0.1 ล้ำนเยน

100.0

49 BBP 1

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศไทย
อนำคต

15.0 ล้ำนบำท

99.9

50 BBP 2

เพื่อ รองรับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ใน ประเทศไทย
อนำคต

5.0 ล้ำนบำท

99.9

หมำยเหตุ :
(1)

สัดส่วนกำรถือหุน้ นับรวมกำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
หุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุน
้ บุรมิ สิทธิแสดงจำนวนเงินลงทุนในบริษทั จีเค ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง
(4) เป็ นกำรลงทุนในรูปแบบจีเค-ทีเค (โปรดดูรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรลงทุนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต)
(2)
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1.4

ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่

ทีม่ ำ : บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน), www.bangchak.co.th, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ให้กบั ประชำชนโดยทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) BCP จะมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ร้อยละ 70.4
กลุ่มบริษทั ฯ และ BCP มีขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจทีแ่ ยกจำกกัน อย่ำงชัดเจน และกลุ่มบริษทั ฯ มีทรัพยำกร
หลักในกำรดำเนินธุรกิจเป็ นของตนเอง ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั BCP ครัง้ ที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม
2558 มีมติอนุมตั กิ ำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อแยกกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวให้แก่บริษทั ฯ เป็ น
ผูด้ ำเนินกำร ต่อมำ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั BCP ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 มีมติเห็นชอบแนว
ทำงกำรแบ่งขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำง BCP และบริษทั ฯ ในอนำคต เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ระหว่ำง BCP และบริษทั ฯ โดยให้กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูด้ ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนเชิงพำณิชย์รปู แบบต่ำงๆ
ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
จำกเชือ้ เพลิงขยะ เป็ นต้น
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