บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

6.

โครงการในอนาคต

จำกพันธกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ ุ่งมันขยำยกำรลงทุ
่
น พัฒนำ และบริหำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนสะอำดไปทัวโลก
่
กลุ่มบริษทั ฯ จึงแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ปุ่น กำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำ1 รวมประมำณ 164 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 200 เมกะวัตต์) ผ่ำนกำรถือหุน้ โดย
บริษทั ย่อย ณ ปจั จุบนั โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถแบ่งตำมสถำนะกำรพัฒนำโครงกำรได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ (1) โครงกำรที่
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 20 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม
ประมำณ 26 เมกะวัตต์) (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) (2) โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 10 เม
กะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 14 เมกะวัตต์) (3) โครงกำรทีค่ ำดว่ำจะเริม่ ก่อสร้ำงได้ในระยะเวลำอันใกล้
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 93 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 108 เมกะวัตต์) และ (4)
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 41 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม
ประมำณ 51 เมกะวัตต์)
ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่ เป็ นบริษทั ในประเทศ
ญี่ปุ่นจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และต่อมำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ ได้เข้ำซือ้ ใบอนุ ญำตและทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ จำนวน 2 โครงกำร โดยมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30
เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 36 เมกะวัตต์)
ต่ อ มำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 โครงกำรผลิต ไฟฟ้ำ จำกพลังงำนแสงอำทิตย์แ บบติด ตัง้ บนพื้น ดินสำหรับ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงกำรได้รบั คัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีกำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ ำตำมสัญญำและกำลัง กำรผลิตติด ตัง้ รวม 12 เมกะวัตต์ เป็ น กำรรับซื้อไฟฟ้ำ ในรูป แบบ Feed-in Tariff (FiT)
เท่ำกับ 5.66 บำทต่อหน่ วย คงทีต่ ลอดระยะเวลำสนับสนุ น 25 ปี โดยมีเงื่อนไขกำหนดวันเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ภำยใน 31 ธันวำคม 2559

“กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ” สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในประเทศญี่ป่นุ หมำยถึง กำลัง
กำรผลิต ไฟฟ้ ำตำมที่ร ะบุ ใ นใบอนุ ญ ำตด ำเนิ น โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ซึ่ง ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และ
อุตสำหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)
1

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 1

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

6.1

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น2

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 174 เมกะ
วัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 210 เมกะวัตต์) โดยกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทอ่ี ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในประเทศญีป่ นุ่
หมำยถึง กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมทีร่ ะบุในใบอนุญำตดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึง่ ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่ หำกกลุ่มบริษทั ฯ พัฒนำโครงกำรได้แล้วเสร็จ
จะดำเนินกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับผูป้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนต่อไป โดยผูป้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนจะต้องรับซือ้ ไฟฟ้ำจำกโครงกำรต่ำงๆ ทัง้ หมดในอัตรำ Feed-in
Tariff (FiT) และมีระยะเวลำกำรสนับสนุนตำมทีก่ ำหนดใน METI ID ทัง้ นี้ ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ขึน้ อยู่กบั หลำยปจั จัย เช่น
กำรดำเนินกำรเพื่อขอใบอนุ ญำตทีจ่ ำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจ กำรขออนุ ญำตเชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection) กำรจัดหำทีด่ นิ สำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร และ
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนทัง้ ในรูปของกำรเพิม่ ทุนและกำรกูย้ มื เงิน เป็ นต้น ทัง้ นี้ โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ โครงการ(1)

สัดส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ(2)

สถานะของ
โครงการ

ที่ตงั ้

อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง

โอคำยำม่ำ
ประเทศญีป่ นุ่

ความเข้มแสงอาทิ ตย์ กาลังการผลิ ต กาลังการผลิ ต Feed-in Tariff ระยะเวลา บริ ษทั ผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ า กาหนดการ
(กิ โลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อ ไฟฟ้ าตาม
ติ ดตัง้
(FiT)
สัญญาซื้อ
เริ่ มดาเนิ นการ
ตารางเมตรต่อปี )
สัญญา
(เมกะวัตต์)
(เยนต่อ ขายไฟฟ้ า
เชิ ง
(เมกะวัตต์)
กิ โลวัตต์(ปี )
พาณิ ชย์ (3)
ชัวโมง)
่

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง(4)
1 โครงกำรที่ 6

100.0

1,329

10.5

14.1

36

20

The Chugoku Electric ไตรมำสที่ 1
Power Company
ปี 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยรวบรวมจำกเอกสำรที่จดั ทำโดยที่ปรึกษำของกลุ่ มบริษัทฯ เพื่อประกอบกำรเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ปุ่น และคำแปลฉบับภำษำอังกฤษของสัญญำทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำญีป่ ุ่น ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ คี วำมน่ ำเชือ่ ถือ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินไม่อยู่ใน
วิสยั ทีจ่ ะตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้โดยอิสระ จึงมิได้รบั รองถึงควำมครบถ้วนสมบูรณ์หรือควำมถูกต้องของข้อมูลและไม่อำจรับผิดชอบต่อบุ คคลใดๆ จำกกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว
2

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 2

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลาดับ โครงการ(1)

สัดส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ(2)

สถานะของ
โครงการ

ที่ตงั ้

ความเข้มแสงอาทิ ตย์ กาลังการผลิ ต กาลังการผลิ ต Feed-in Tariff ระยะเวลา บริ ษทั ผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ า กาหนดการ
(กิ โลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อ ไฟฟ้ าตาม
ติ ดตัง้
(FiT)
สัญญาซื้อ
เริ่ มดาเนิ นการ
ตารางเมตรต่อปี )
สัญญา
(เมกะวัตต์)
(เยนต่อ ขายไฟฟ้ า
เชิ ง
(เมกะวัตต์)
กิ โลวัตต์(ปี )
พาณิ ชย์ (3)
ชัวโมง)
่

โครงการที่คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันใกล้ (5 )
2 โครงกำรที่ 7

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
คัดเลือก
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
แบบเบ็ดเสร็จ

ฟุกุชมิ ำ่
ประเทศญีป่ นุ่

1,294

20.0

23.0

36

20

Tohoku Electric Power ไตรมำสที่ 4
Company
ปี 2560

3 โครงกำรที่ 8

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร

ชิมำเนะ
ประเทศญีป่ นุ่

1,191

43.6

48.0

36

20

Tohoku Electric Power ไตรมำสที่ 2
Company
ปี 2561

4 โครงกำรที่ 9

100.0

ได้รบั กำรตอบรับ
ชิสุโอกะ
กำรเชือ่ มโยงกับ ประเทศญีป่ นุ่
โครงข่ำยไฟฟ้ำ
(Grid Connection)
และอยูร่ ะหว่ำงกำร
สรุปค่ำใช้จ่ำยที่
เกีย่ วข้อง

1,291

4.0

5.3

32

20

Tokyo Electric Power
Company

5 โครงกำรที่ 10

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
นำกำโน่
ดำเนินกำรทำ
ประเทศญีป่ นุ่
ประชำพิจำรณ์
เรือ่ งผลกระทบจำก
สนำมแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำ
(Electromagnetic
Field)

1,472

25.0

32.0

36

20

Chubu Electric Power ไตรมำสที่ 3
Company
ปี 2561

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 3

ไตรมำสที่ 1
ปี 2560

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ลาดับ โครงการ(1)

สัดส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ(2)

สถานะของ
โครงการ

ที่ตงั ้

ความเข้มแสงอาทิ ตย์ กาลังการผลิ ต กาลังการผลิ ต Feed-in Tariff ระยะเวลา บริ ษทั ผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ า กาหนดการ
(กิ โลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อ ไฟฟ้ าตาม
ติ ดตัง้
(FiT)
สัญญาซื้อ
เริ่ มดาเนิ นการ
ตารางเมตรต่อปี )
สัญญา
(เมกะวัตต์)
(เยนต่อ ขายไฟฟ้ า
เชิ ง
(เมกะวัตต์)
กิ โลวัตต์(ปี )
พาณิ ชย์ (3)
ชัวโมง)
่

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา(6)
6 โครงกำรที่ 11

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
คำโงะชิมะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,448

24.0

30.0

36

20

Kyushu Electric Power ไตรมำสที่ 2 -3
Company
ปี 2560

7 โครงกำรที่ 12

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
คำโงะชิมะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,463

3.5

4.4

36

20

Kyushu Electric Power ไตรมำสที่ 2
Company
ปี 2560

8 โครงกำรที่ 13

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
โออิตะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,330

8.0

9.6

36

20

Kyushu Electric Power ไตรมำสที่ 3
Company
ปี 2560

9 โครงกำรที่ 14

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
คำโงะชิมะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,371

6.0

7.2

36

20

Kyushu Electric Power ไตรมำสที่ 3
Company
ปี 2560

10 โครงกำรที่ 15

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
ชิบะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,362

20.0

24.0

36

20

Tokyo Electric Power
Company

ไตรมำสที่ 3
ปี 2560

11 โครงกำรที่ 16

100.0

อยู่ระหว่ำงกำร
ชิบะ
จัดหำใบอนุญำตที่ ประเทศญีป่ นุ่
เกีย่ วข้อง

1,362

10.0

12.0

32

20

Tokyo Electric Power
Company

ไตรมำสที่ 3
ปี 2560
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ทีม่ ำ :

(1)

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 6 – 14 มำจำกรำยงำนของทีป่ รึกษำทำงเทคนิคของกลุ่มบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ทำขึน้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ คี วำมน่ ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษำทำงกำรเงินไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้โดยอิสระ จึงมิได้รบั รองถึง
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์หรือควำมถูกต้องของข้อมูลและไม่อำจรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จำกกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว และข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 15-16 มำจำกข้อมูลของกลุ่มบริษทั ฯ
โดยเป็นค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ของจังหวัดทีโ่ ครงกำรตัง้ อยู่

หมำยเหตุ :
(1) โครงกำรแต่ละโครงกำรแบ่งตำมบริษท
ั ทีเ่ ป็นผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator)
(2) สัดส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบริษท
ั ฯ นับรวมกำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
(3) กำหนดกำรเริม
่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เป็นกำรประมำณกำรวันทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เบือ้ งต้นของโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
(4) โครงกำรทีอ
่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (During Construction) หมำยถึง โครงกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตสำคัญครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ทัง้ นี้ ใบอนุ ญำตทีส่ ำคัญประกอบด้วย (ก) ใบอนุ ญำตให้
ดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก METI (ข) ใบอนุ ญำตเชือ่ มโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection) และ (ค) กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
(5) โครงกำรทีค
่ ำดว่ำจะเริม่ ก่อสร้ำงได้ในระยะเวลำอันใกล้ (Advanced Development) หมำยถึง โครงกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตสำคัญครบถ้วนแล้ว และโครงกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ ำจะได้ใบอนุญำตทีส่ ำคัญ
ครบถ้วน แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ก่อสร้ำงโครงกำร
(6) โครงกำรทีอ
่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ (Development) หมำยถึง โครงกำรทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตให้ดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก METI และอยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 5

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

แผนภำพแสดงทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ

6.1.1

โครงสร้างการลงทุน

กลุ่มบริษทั ฯ เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีโครงสร้ำงกำร
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็ นโครงสร้ำงกำรร่วมทุนรูปแบบหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น โดยกำรทำสัญญำกำรลงทุนทีเค
ระหว่ำงนักลงทุนทีเคและผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) โดยสัญญำกำรลงทุนทีเคนัน้ อยู่ภำยใต้ประมวลกฎหมำยพำณิชย์
ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มำตรำ 535 (โปรดดูรำยละเอียดของโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเคทีเค ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และเอกสำรแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ไทยและประเทศญีป่ นุ่ )
สำหรับกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่นภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษทั ฯ จะลงทุนผ่ำนบริษทั
ย่อยซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทัง้ นี้ โครงสร้ำงกำรลงทุนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ของกลุ่มบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ำ 6

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ :

(1)

(2)

(3)

(4)

หุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิตบิ ุคคลทีม่ ไิ ด้เป็นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
EPC หมำยถึง กลุ่มบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจ (1) ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดำเนินกำร
และซ่อมบำรุง (O&M) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
AM หมำยถึง บริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจ บริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ป่นุ ใน
ฐำนะบริษทั บริหำรทรัพย์สนิ (Asset Management Company) โครงกำรที่ 4
ลงทุน หมำยถึง บริษทั ทีล่ งทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ในฐำนะนักลงทุนทีเค

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ เข้ำลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่ำนกำร
ลงทุนโดย BCPGI ซึง่ ได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ Greenergy Holdings (เดิมชื่อ SEDF) และ Greenergy Power
(เดิมชื่อ SETI) จำกผู้ถือหุ้นเดิม ทัง้ นี้ Greenergy Holdings และ Greenergy Power มีฐำนะเป็ นนักลงทุน ทีเคของ
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 1-4 (โปรดดูรำยละเอียดเกีย่ วกับโครงกำรทีด่ ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) โดย Greenergy Holdings และ Greenergy Power
จะเป็ นผูจ้ ดั หำเงินลงทุนส่วนทุนในโครงกำรดังกล่ำว และกลุ่มบริษทั ฯ จะจัดหำเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินเพื่อพัฒนำ
โครงกำร ทัง้ นี้ สำหรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำง
เงินทุนเป้ำหมำย คือ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ 80.0 ถึงร้อยละ 85.0 ต่อร้อยละ 15.0 ถึง
ร้อยละ 20.0
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นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้ลงทุนใน BCPGJ (เดิมชื่อ SEJ) โดย BSEH (บริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ ซึง่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน BSE-PRI ในสัดส่วนร้อยละ 100.0) ได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ BCPGJ จำกผูถ้ อื หุน้
เดิม ทัง้ นี้ BCPGJ จะเป็ นบริษทั ในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร บริหำรจัดกำรโครงกำร ก่อสร้ำงและดำเนินกำร
รวมถึงบริหำรเงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โครงกำรที่คำดว่ำ
จะเริม่ ก่อสร้ำงได้ในระยะเวลำอันใกล้ และโครงกำรทีเ่ พิง่ เริม่ พัฒนำ นอกจำกนี้ BCPGJ ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิทไ่ี ม่มี
สิทธิออกเสียงในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 1-5
ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้ำซือ้ หุน้ ร้อยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่ เป็ นบริษทั ในประเทศ
ญี่ปุ่นจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และต่อมำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยสินทรัพย์ (Asset Purchase
Agreement) กับนิตบิ ุคคลรำยหนึ่งเพื่อซือ้ ใบอนุญำตและทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซง่ึ
ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรที่ 15 และ 16 กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30 เมกะ
วัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 36 เมกะวัตต์)
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6.1.2

ใบอนุญาตที่สาคัญของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในปจั จุบนั มีขนำดกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 174 เมกะวัตต์ (กำลังกำรผลิตติดตัง้ รวมประมำณ 210 เมกะวัตต์) โดย
สถำนะปจั จุบนั ของใบอนุญำตทีส่ ำคัญในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของโครงกำรดังกล่ำว มีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ

โครงการ

หนังสือแจ้งผลการ
ใบอนุญาตให้ดาเนิ น ใบอนุญาตเชื่อมโยงกับ การดาเนิ นการเกี่ยวกับ รายงานการสารวจ
พิ จารณารับซื้อไฟฟ้ า โครงการโรงไฟฟ้ าจาก โครงข่ายไฟฟ้ า (Grid
ที่ ดิน
สิ่ งแวดล้อมทาง
จากบริ ษทั ผู้รบั ซื้อไฟฟ้ า
METI
Connection)
ธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์

ใบอนุญาตก่อสร้าง

1

โครงกำรที่ 6







สิทธิกำรเช่ำ

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

2

โครงกำรที่ 7







อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร


อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

3

โครงกำรที่ 8







อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

4

โครงกำรที่ 9







อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

5

โครงกำรที่ 10







อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

รอกำรยืนยันจำก
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

6

โครงกำรที่ 11





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

7

โครงกำรที่ 12





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

8

โครงกำรที่ 13





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

9

โครงกำรที่ 14





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

รอกำรยืนยันจำก
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

10 โครงกำรที่ 15





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

11 โครงกำรที่ 16





อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ไม่ตอ้ งดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

6.2

โครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตัง้ บนพืน้ ดิ นสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ร่วมกับสหกรณ์กำรเกษตรยื่นคำขอเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนเรื่องกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสำหรับหน่ วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2558 โดยโครงกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุ นโครงกำรจำนวน 3 โครงกำร
ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสทิ ธิเข้ำทำสัญญำกับ กฟภ. กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและกำลังกำรผลิตติดตัง้ รวม 12 เมกะวัตต์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ

เจ้าของโครงการ

1

สหกรณ์กำรเกษตรวิเศษ
ชัยชำญ จำกัด

2

สหกรณ์กำรเกษตรบำง
ปะอิน จำกัด

3

สหกรณ์กำรเกษตร
พระนครศรีอยุธยำ จำกัด

ทีม่ ำ

ผูส้ นับสนุน สัดส่วน
โครงการ การลงทุน
ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ(1)
100.0

BSE-PRI

ที่ตงั ้

กาลังการผลิ ต กาลังการผลิ ต อัตรารับซื้อ ระยะเวลา
ไฟฟ้ าตาม
ติ ดตัง้
ไฟฟ้ า (FiT) สัญญาซื้อ
สัญญา
(เมกะวัตต์) (บาทต่อ ขายไฟฟ้ า
(เมกะวัตต์)
หน่ วย)
(ปี )

อำเภอวิเศษชัยชำญ
จังหวัดอ่ำงทอง

5.0

100.0

อำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

5.0

5.0

100.0

อำเภอพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

2.0

2.0

คู่สญ
ั ญา

5.0

ความเข้ม สถานะปัจจุบนั กาหนดการเริ่ ม
แสงอาทิ ตย์ ของโครงการ ดาเนิ นการเชิ ง
(เมกะจูลต่อ
พาณิ ชย์ (2)
ตารางเมตรวัน)
18.3

5.66

25

กฟภ.

18.1
18.1

อยู่ระหว่ำงกำร
ว่ำจ้ำง
ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
แบบเบ็ดเสร็จที่
ได้รบั กำรคัดเลือก

: ข้อมูลจำกกลุ่มบริษทั ฯ และข้อมูลควำมเข้มแสงเฉลีย่ รำยปีจำกรำยงำนพลังงำนทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน

หมำยเหตุ :
(1) สัดส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบริษท
ั ฯ หมำยถึงสัดส่วนกำรจัดหำเงินลงทุนในส่วนทุนของโครงกำร
(2) กำหนดกำรเริม
่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เป็นกำรประมำณกำรวันทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์เบือ้ งต้นของโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
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ไตรมำสที่ 4
ปี 2559
ไตรมำสที่ 4
ปี 2559
ไตรมำสที่ 4
ปี 2559

