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สาํหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทุน 

หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 590,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท ในช่วงราคาเสนอขายเบื!องตน้หุน้ละ 9.8 – 10.0 บาท แบ่งเป็น 

(1) หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไมเ่กนิ 68,846,157 หุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั �วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ  
บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (“BCP”) ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ ตามที�มรีายชื�อปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
ในวนัที� 18 สงิหาคม 2559 และวนัรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 19 สงิหาคม 2559 และ 

(2) หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนประมาณ 521,153,843 หุน้ และหุน้ที�เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตาม (1) ทั !งหมด (ถา้ม)ี เพื�อเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทั �วไปเป็นครั !งแรก 

(การจดัสรรหุน้อยู่ในดลุยพนิิจของบรษิทัฯ และผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย)์ 

ระยะเวลาจองซื"อ 

(1) สาํหรบัประชาชนทั �วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ BCP ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. 
ของวนัที� 14 – 16 กนัยายน 2559 

(2) สาํหรบับุคคลทั �วไป นกัลงทุนสถาบนั และผูม้อุีปการคุณของบรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.  
ของวนัที� 16 และ 19 – 20 กนัยายน 2559 

ที!ปรึกษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)            บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั                        ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)            บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั                         บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

 

วนัที!ยื!นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือชี"ชวน: 29 มนีาคม 2559 

วนัที!แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชี"ชวนมีผลใช้บงัคบั: 6 กนัยายน 2559 

คาํเตือน 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดเกี�ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัย์และเงื�อนไขของหลกัทรพัย์ รวมทั !ง
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และ
หนังสอืชี!ชวนนี! มไิด้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แนะนําให้ลงทุนในหลกัทรพัย์ที�เสนอขาย หรอืมไิด้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยท์ี�เสนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสอืชี!ชวนแต่
อย่างใด ทั !งนี! การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี!ชวนนี!เป็นความ
รบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี!ชวนมขีอ้ความหรอืรายการที�เป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความที�ควรต้องแจง้ใน
สาระสาํคญั ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ี�ไดซ้ื!อหลกัทรพัยไ์มเ่กนิหนึ�งปีนบัแต่วนัที�แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี!ชวนนั !นมี
ผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่  มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทั !งนี! ภายในหนึ�งปีนับแต่วนัที�ไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี!ชวนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความที�ควรต้องแจง้ในสาระสําคญั แต่ไม่เกนิสองปีนับจากวนัที�แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูและหนงัสอืชี!ชวนดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 

คาํเตือน:การลงทุนมีความเสี!ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทุน 

บุคคลทั �วไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี!ชวนไดท้ี�ศูนย์สารสนเทศตลาด
ทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที� 333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ในเวลาทาํการของสาํนกังาน หรอืทาง http://www.sec.or.th 
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9. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ สว่นที! 2.3.9  หน้า 1 

10. โครงสรา้งการจดัการ สว่นที! 2.3.10 หน้า 1 

11. การกาํกบัดแูลกจิการ สว่นที! 2.3.11 หน้า 1 

12. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สว่นที! 2.3.12 หน้า 1 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี ยวกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี ยวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารแนบ 4 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

เอกสารแนบ 5 งบการเงนิสาํหรบัปีสิ"นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558  

 ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนสาํหรบัปีสิ"นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558 2557 และ 2556 

งบการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวดหกเดอืน สิ"นสดุวนัที  30 มถุินายน 2559 

  

เอกสารแนบ 6 ขอ้เปรยีบเทยีบทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศญี ปุน่ 
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Adder ���-.  $����
�"��'���	!&��//0 

ANRE ���-.  ����� ����
�ก�4����(�56�
6�  � (The Agency 
for Natural Resources and Energy) �����DE�"�FG� 

BBP 1 ���-.  ������ ��	�
��� ��K��
����L 1 ��ก�� 

BBP 2 ���-.  ������ ��	�
��� ��K��
����L 2 ��ก�� 

BCP ���-.  ������ � �ก�OK(��6��� ��ก�� (����) 

BCPG, ������R ���-.  ������ ��	�
��� ��ก�� (����) 

BCPGE ���-.  BCPG Engineering Company 

BCPGI ���-.  BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 

BCPGJ ���-.  BCPG Japan Corporation (�����!"� SunEdison Japan 
Corporation) 

BSE ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� ��ก�� 

BSE-BRM ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� (�F������L) ��ก�� 

BSE-BRM 1 ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� (�F������L1) ��ก��  

BSE-CPM 1 ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� (���`a��1) ��ก�� 

BSE-NMA ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� (�'���$��) ��ก�� 

BSE-PRI ���-.  ������ � �ก K	6�L��]�����L�� (������F��) ��ก�� 

BSEH ���-.  BSE Energy Holdings Private Limited 

CoP ���-.  �����6�6�กก��b���(� (Code of Practice) �(�ก�
�0� ก�� 5ก��c 56�(��(�(���$��d6ก����$�" 5��6��� 

EHIA ���-.  �� �ก�D.ก�d6ก����$�" 5��6���$�����K'� ก�
��!�ก��ก���"��ก��#���ก��d6ก����(���F������  �F�5� 
��& � ���'Fe`
$�" 5��6��� ���
�ก�4����(� 56�
$Fc`
 (Environmental Health Impact Assessment) 

EIA ���-.  �� �ก����'���Ld6ก����$�" 5��6��� (Environmental 
Impact Assessment) 
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ESA ���-.  �� ��ก�"��ก��ก�D.ก��(�ก��0� ก��56�5ก��c
d6ก����(��'Fe`
$�" 5��6���56�'���6��`�� 
(Environmental & Safety Assessment:) 

GKTT ���-.  Godo Kaisha Tarumi Takatoge 

Greenergy Holdings ���-.  Greenergy Holdings Pte. Ltd. (�����!"� SunEdison Japan 
Debt Financing Pte. Ltd.) 

Greenergy Power ���-.  Greenergy Power Pte. Ltd. (�����!"� SunEdison TK 
Investor 1 Pte. Ltd.) 

GWh ���-.  ก�ก���((L-��"�K�  

HMJ ���-.  Huang Ming Japan Co., Ltd. 

IPP ���-.  da�d6�(�//0��ก����#�E� (Independent Power 
Producer  

J1 ���-.  J1 Investor Godo Kaisha 

METI ���-.  ก����� �D��oก�� ก�'�56��F($�ก��� (Ministry of 
Economy, Trade and Industry) �����DE�"�FG� 

MW ���-.  ��ก���((L 

Nakatsugawa PV  ���-.  Nakatsugawa PV Godo Kaisha 

NEDO ���-.  � 'Lก�
6�  �#���56���'K�K6���F($�ก��� (New 
Energy and Industrial Technology Development 
Organization) �����DE�"�FG� 

Nikaho PV  ���-.  Nikaho PV Godo Kaisha 

Nojiri PV ���-.  Nojiri PV Godo Kaisha 

PPA ���-.  $�EE	!&�c��//0 (Power Purchase Agreement) 

PWC ���-.  ������ �
��	���(��L�t$L'a����L$ ��������$ ��ก�� 

SEH ���-.  SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

SEI ���-.  SunEdison International LLC 

SEJ ���-.  SunEdison Japan Corporation 

SEDF ���-.  SunEdison Japan Debt Financing Pte. Ltd. 

SETI ���-.  SunEdison TK Investor 1 Pte. Ltd. 

SPP ���-.  da�d6�(�//0��ก�����6]ก (Small Power Producer) 
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Takamori PV  ���-.  Takamori PV Godo Kaisha 

TSS ���-.  Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha 
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Producer) 
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1. ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 
 

ขอ้มูลสรุปนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนเท่านัน้ ซึง่เป็น
เพยีงขอ้มูลสรุปเกี่ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสีย่งของบรษิทัทีอ่อกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ (“บรษิทัฯ”) 
ดงันัน้ ผูล้งทุนต้องศกึษาขอ้มูลในรายละเอยีดจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน
ฉบบัเตม็เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์และบรษิทัฯ หรอือาจศกึษาขอ้มูลได้
จากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนทีบ่รษิทัฯ ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ทัง้นี้ ใน
กรณีที่มขีอ้สงสยั หรอืหากปรากฏว่าขอ้ความหรอืรายละเอยีดส่วนหนึ่งส่วนใดของขอ้มูลสรุปนี้ไม่ตรงกบัแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน ใหย้ดึถอืความถูกต้องของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนในทุกกรณี 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาเสนอขาย: วนัที ่14 – 16 และ 19 – 20 กนัยายน 2559) 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย  

ผูเ้สนอขาย: บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ประเภทธรุกิจ: ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน รวมถึงลงทุนในบรษิทัที่ประกอบธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย: หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 590,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 ของจ านวนหุน้สามญัที่
ออกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น: ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
ของ BCP ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้ (“ผูถ้อืหุน้
ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้”) 

: ไม่เกนิ 68,846,157 หุน้ 

 บุคคลทัว่ไป 

นกัลงทุนสถาบนั 

ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 

: ประมาณ 311,153,843 หุน้ 

: ไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ 

: ไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ 

 หมายเหตุ : ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ หมายถงึผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บาง
จากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) ซึ่งมรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ BCP ณ 
วนัที ่18 สงิหาคม 2559 ซื่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ตามทีค่ณะกรรมการของ 
BCP เป็นผูก้ าหนด  

วิธีจดัสรรหุ้นสามญั: การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทัว่ไปให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
โดยจะท าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ดห้รอืจะปฏเิสธ
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้และหากยอดการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้
บุคคลทัว่ไปครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการ
ปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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ในการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้น บรษิัทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าจะเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้หรอืไม่เป็นรายกรณีๆ ไป หากการ
เสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก)  เป็นการกระท าขัดต่อ
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ และ/
หรอื ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื (ข) บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืต้องด าเนินการใดๆ 
เพิม่เตมินอกเหนือจากทีต่้องด าเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้กฎหมายไทย หรอื (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ 

เง่ือนไขในการจดัจ าหน่าย:  รบัประกนัการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) ตามจ านวนหุน้
ที่เสนอขาย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลกัทรพัย)์ 

 ไม่รบัประกนัการจ าหน่าย (Best Effort) 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น: 9.80 - 10.00 บาทต่อหุน้ 

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

การเสนอขายหุ้นหรอื
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 
90 วนัก่อนหน้า: 

 ไม่ม ี ม ี

มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value): 5.0 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบญัชี (Book value):  

5.78 บาทต่อหุน้ กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 ซึ่งเท่ากบั 8,094.44 
ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว จ านวน 1,400,000,000 หุ้น และ ประมาณ 6.97 – 7.03 บาทต่อหุ้น 
กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ซึง่อยู่ทีป่ระมาณ 13,876.29 -  13,994.29 ลา้น
บาท หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัภายหลงัการเพิม่ทุนจ านวน 1,990,000,000 หุน้ 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย: 

บรษิทัฯ ร่วมกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดก้ าหนดช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นที ่
9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ ร่วมกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะด าเนินการ
ประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ยโดยเรว็ ในเบือ้งตน้ บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ย
ไดภ้ายในวนัที ่13 กนัยายน 2559 ผ่านการแจง้ข่าวของ BCP บนเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) เวบ็ไซต์ของ BCP และบรษิทัฯ โดยผู้จองซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสุดทา้ยตามที่
บรษิทัฯ จะแจง้ต่อไป 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้นี้จะกระท าโดยการส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย ์
(Bookbuilding) ซึง่เป็นวธิกีารสอบถามปรมิาณความตอ้งการซือ้หุน้สามญัของนกัลงทุนสถาบนัในแต่ละระดบัราคา โดย
การตัง้ช่วงราคาแล้วเปิดโอกาสใหน้ักลงทุนสถาบนัแจ้งราคาและจ านวนหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้มายงัผู้จดัการการจดั
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จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ทัง้นี้บรษิทัฯ ร่วมกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะก าหนด
ราคาเสนอขายสดุทา้ย โดยพจิารณาจากราคาและจ านวนหุน้ทีน่ักลงทุนสถาบนัเสนอความต้องการซือ้เขา้มา โดยเป็น
ราคาทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิตามจ านวนทีต่อ้งการและยงัมคีวามตอ้งการซือ้หุน้เหลอือยู่มากพอในระดบัทีค่าดว่าจะ
ท าใหร้าคาหุน้มเีสถยีรภาพในตลาดรอง 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ไดก้ าหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที ่9.80 - 10.00 บาทต่อ
หุน้ คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 10.33 – 10.55 เท่า 
ค านวณโดยเปรยีบเทยีบกบัก าไรสุทธต่ิอหุน้ (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
2558 ถงึ 30 มถุินายน 2559) ของบรษิทัฯ ซึง่เท่ากบั 0.95 บาท ซึง่ค านวณมาจากก าไรสุทธ ิ4 ไตรมาสล่าสุด เท่ากบั 
1,887.01 ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้นี้รวมจ านวนเท่ากบั 1,990 ลา้น
หุ้น อย่างไรกด็ี ก าไรดงักล่าวค านวณจากผลการด าเนินงานในอดตี โดยที่ยงัมไิด้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึงทีน่กัลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 

ทัง้นี้ P/E ทีเ่สนอขายต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของ P/E ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในอุตสาหกรรมทรพัยากร หมวด
พลงังานและสาธารณูปโภค ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ซึ่งคดัเลอืกแล้วว่ามีความคล้ายคลงึกนัหรือ
ใกล้เคยีงกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัท เอสพซีจี ี
จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาราคาหุน้ที่เสนอขาย จงึเปรยีบเทยีบอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ
เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มถุินายน 2559 ของบรษิัทจดทะเบยีนที่
ประกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ตลาดรองท่ีจดทะเบียน /  
หมวดธรุกิจ 

P/E เฉล่ีย 
(เท่า) 

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 
(EA) 

1) ผลติและจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดเีซล 
2) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
และโรงไฟฟ้าพลงังานลม  

mai / ทรพัยากร / 
ทรพัยากร 

30.26 

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 
(SPCG) 

ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุน โดยการถอืหุน้
บรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มเพือ่ด าเนินธุรกจิ  
1) ลงทุนและพฒันาโซลารฟ์ารม์ และรบัเหมา
ก่อสรา้งโซลารฟ์ารม์ แบบครบวงจร 

2) ผลติ จ าหน่าย และใหบ้รกิารตดิตัง้แผ่น
หลงัคาเหลก็และวสัดุทีเ่กีย่วกบัหลงัคาและ
ฝาผนงั 

3) จ าหน่ายและรบัตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

4) ใหส้นิเชือ่เช่าซือ้แก่บรษิทั และโรงงาน
ต่างๆ ในการลงทุนท าระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

SET / ทรพัยากร / 
พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

9.02 

บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(มหาชน) (TSE) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

mai / ทรพัยากร / 
ทรพัยากร 

16.82 

ค่าเฉล่ีย 18.70 

ทีม่า: www.setsmart.com วนัที ่25 สงิหาคม 2559 
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สดัส่วนของ “ผูมี้ส่วนรว่มในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period:  

จ านวน 304,499,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงั
การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ 

ตลาดรอง :   SET    MAI 

หมวดธรุกิจ :     พลงังานและสาธารณูปโภค 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :   Profit test   Market capitalization test 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน 
โดยประมาณ 

 ใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ 5,636.6 – 5,752.2 ภายในปี 2563  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทนุส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัภาวะเศรษฐกจิ กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และแผนการลงทนุของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืในแต่ละปี ตามความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร 

บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยในประเทศไทย 

บรษิทัย่อยในประเทศไทยมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการหลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั และตามกฎหมายแลว้ 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่
กรรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทัเหน็สมควร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั และตามกฎหมายแลว้ 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่
กรรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทัเหน็สมควร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้อยู่ในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัฯ อาจมตี้นทุนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จากการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรใหแ้ก่
นักลงทุนทีเค ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งในการท ารายการ และผลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  
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รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 20.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2.0 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท โดยม ีBCP เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  รอ้ยละ 
99.9 

ในไตรมาสที ่4 ปี 2558 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
โดยการซื้อสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 38 เมกะวัตต์ ที่อ าเภอ 
บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (“โครงการระยะที ่1”) จาก BCP และเขา้ซือ้หุน้บรษิทัย่อยของ BCP ทีด่ าเนิน
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทัง้หมด ส่งผลให้บรษิทัฯ เป็นเจา้ของโครงการระยะที ่1 และเขา้ถือหุ้น  
รอ้ยละ 99.9 ในบรษิทั บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ีจ ากดั (“BSE”) บรษิทั บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ี(บุรรีมัย)์ จ ากดั 
(“BSE-BRM”) บรษิทั บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ี(บุรรีมัย์1) จ ากดั (“BSE-BRM 1”) บรษิทั บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(ชยัภูม1ิ) จ ากดั (“BSE-CPM 1”) บรษิทั บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ี(นครราชสมีา) จ ากดั (“BSE-NMA”) และ บรษิทั 
บางจาก โซลารเ์อน็เนอรย์ ี(ปราจนีบุร)ี จ ากดั (“BSE-PRI”)  

ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้เขา้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่นก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 164 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้
รวมประมาณ 200 เมกะวตัต์) จากกลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 
(“BCPGI”) และ BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) บรษิทัย่อยซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 แบ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ และโครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการพฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 144 เมกะวตัต ์ 

ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Huang Ming Japan 
Company Limited (“HMJ”) ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศญีปุ่น่จากผูถ้อืหุน้เดมิ และต่อมาในไตรมาสที ่2 ปี 2559 HMJ ได้
ลงนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) กบันิตบิุคคลรายหนึ่ง  เพื่อซือ้ใบอนุญาตและทีด่นิที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่นจ านวน 2 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้า
ตามสญัญารวม 30 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 36 เมกะวตัต)์  

นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน
ส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้นับสนุนโครงการ ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมโครงการรบัซือ้ไฟฟ้า
กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาและก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะวตัต ์  

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนโดยมบีรษิทัในกลุ่มรวมทัง้หมด 50 บรษิทั เป็นบรษิทั
ในประเทศไทย 8 บรษิทั และเป็นบรษิทัในต่างประเทศ 42 บรษิทั ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 324 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม
ประมาณ 418 เมกะวตัต)์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 130 เมกะวตัต์ (ก าลงัการ
ผลติตดิตัง้รวมประมาณ 182 เมกะวตัต์) แบ่งเป็นโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้า
ตามสญัญารวม 118 เมกะวตัต ์และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 12 
เมกะวตัต ์ 

(2) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม ประมาณ 194 เมกะวตัต ์
(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 236 เมกะวตัต์) แบ่งเป็นโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการ
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ผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้า
ตามสญัญารวมประมาณ 174 เมกะวตัต์ โดยก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่หากกลุ่มบรษิทัฯ 
พฒันาโครงการไดแ้ลว้เสรจ็จะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนต่อไป 
โดยผู้ประกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ทัง้หมดในอตัรา Feed-in Tariff 
(FiT) และมรีะยะเวลาการสนับสนุนตามที่ก าหนดใน METI ID ทัง้นี้ ความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั เช่น การด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกจิ การขออนุญาตเชื่อมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจดัหาทีด่นิ
ส าหรบัใชใ้นการพฒันาโครงการ และความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ในรูปของการเพิม่ทุนและการ
กูย้มืเงนิ เป็นตน้  

ปจัจุบนัโครงสรา้งการถอืหุน้ของของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปดงัต่อไปนี้  

 

หมายเหตุ :  
(1) หุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 49.0 ถอืโดยนิตบิุคคลทีม่ไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

(2) EPC หมายถงึ กลุ่มบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ (1) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) และ (2) ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 
(O&M) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

(3) AM หมายถงึ บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบรษิทับรหิาร
ทรพัยส์นิ (Asset Management Company) ของโครงการที ่4 
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(4) ลงทุน หมายถงึ บรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ในฐานะนกัลงทุนทเีค 
(5) โปรดดรูายละเอยีดโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต 
(6) โปรดดรูายละเอยีดโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณชิยแ์ลว้ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
(7) BSE-PRI เป็นผูส้นับสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลงังานเรือ่งการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาและก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะวตัต์ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที ่2.2 
หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) 
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โครงสรา้งรายได ้

รายได้ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า           

- รายไดต้ามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน 454.70  30.9 847.46  31.2 912.95  30.0 465.78  30.3 419.08  24.5 

- รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (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 

- รายไดต้ามอตัรารบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in-Tariff (FiT) - - - - - -   -    - 84.15  4.9 

รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 1,462.79  99.3 2,692.32  99.0 3,024.23  99.53 1,527.10  99.4 1,542.23  90.2 

2. รายไดจ้ากการลงทุน(1) 9.14  0.6 27.88  1.0 13.68  0.5 8.74  0.6 4.01  0.2 

3. ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ - - - - - -   -    - 145.28  8.5 

4. รายไดอ้ืน่(2) 1.38  0.1 0.08  0.0 0.34  0.0 0.01  0.0 17.43  1.0 

รวมรายได้ 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 

 
หมายเหตุ :  (1)  รายไดจ้ากการลงทุน ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั 
 (2) รายไดอ้ื่น เช่น เบีย้ปรบัค่าส่งงานล่าชา้ เป็นตน้ 

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย โครงการระยะที ่1-3 จะมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทีท่ยอยครบก าหนดการไดร้บัการสนับสนุน Adder 
ซึง่เมื่อเทยีบกบัก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาของโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และรอ้ยละ 40.7 
ตามล าดบั ทัง้นี้ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 สดัส่วนรายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า 
(Adder) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าวต่อรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 68.4 รอ้ยละ 67.8 รอ้ยละ 69.5 และรอ้ยละ 60.8 ตามล าดบั 
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ผูถ้ือหุ้น 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป สรุปไดด้งันี้ 

ผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. BCP 1,399,999,994 99.9 1,399,999,994 70.4 
2. นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 2 0.0 1,596(1) 0.0 
3. นายวชัรพงศ ์ใสสุก 2 0.0 255(1) 0.0 
4. นางสาวเรวด ีพรพฒัน์กุล 2 0.0 850(1) 0.0 

รวม 1,400,000,000 100.0 1,400,002,695 70.4 
5. บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบนั และผูม้อุีปการ

คุณของบรษิทัฯ 
- - 

ประมาณ 
521,153,843  

ประมาณ 26.1 

6. ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุน้ 

- - 
ไมเ่กนิ 

68,843,462(2) 
ไมเ่กนิ 3.5 

รวมทัง้ส้ิน 1,400,000,000 100.0 2,000,000,000 100.0 
หมายเหตุ:   (1)  จ านวนหุน้ที่ถอืภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนค านวณภายใต้สมมตฐิานว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ใชส้ทิธจิองซื้อและไดร้บัจดัสรรเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั
จดัสรร 

 (2)  เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ จ านวนไม่เกนิ 68,846,157 หุน้ โดยมสีมมตฐิานว่า
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 3 ราย ซึ่งไดแ้ก่ นายบณัฑติ สะเพยีรชยั นายวชัรพงศ์ ใสสุก และนางสาวเรวด ีพรพฒัน์กุล ซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้จ านวนรวม 2,695 หุน้ ใชส้ทิธจิองซื้อและไดร้บัจดัสรรเท่ากบั
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพชิยั ชุณหวชริ ประธานกรรมการ 
2. พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารและจดัการการลงทุน 
4. นายธรรมยศ ศรชี่วย กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร / กรรมการบรรษทัภบิาล 
5. พลเอกอุทศิ สุนทร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร 
6. ศาสตราจารย ์ดร. สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้

องคก์ร 
7. นางวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาล 

8. นายธรีะพงษ์ นลิวรสกุล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. พลเอกคณติ สาพทิกัษ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. นายบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบรหิารและจดัการการลงทุน / 

กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร / กรรมการบรรษทัภบิาล 
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สรปุปัจจยัความเส่ียง 

ความเสีย่งเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ  
1.1. ความเสีย่งจากปจัจยัทีท่ าใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยผ์ลติพลงังานไฟฟ้าไดน้้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว ้
1.2. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) 
1.3. ความเสีย่งจากการทีป่ระกนัอุปกรณ์หลกัในการผลติไฟฟ้ามรีะยะเวลาคุม้ครองน้อยกว่าอายุโครงการ 
1.4. ความเสีย่งจากการมคี่าใชจ้่ายในการดแูลบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่ขึน้ 
1.5. ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 
1.6. ความเสีย่งจากการทีป่ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามคุม้ครองไม่เพยีงพอ  

2. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิในประเทศไทย  
2.1. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.2. ความเสีย่งจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งหยุดชะงกั 
2.3. ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้น 
2.4. ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไม่ครบถว้น 
2.5. ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
2.6. ความเสีย่งจากความไม่ชดัเจนเกีย่วกบัการสบืคน้ทีม่าของเอกสารสทิธ ิน.ส.3ก ของ BSE-BRM 1 
2.7. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 1 หยุดชะงกั เนื่องจาก

บรษิทัฯ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์บนทีด่นิโครงการระยะที ่1 
3. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิในประเทศญีปุ่น่ 

3.1. ความเสีย่งจากการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
3.2. ความเสีย่งจากการควบคุมการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 
3.3. ความเสีย่งจากการซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีเ่ริม่ด าเนินการแลว้ในประเทศญีปุ่น่ 
3.4. ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไม่ครบถว้น 
3.5. ความเสีย่งจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งหยุดชะงกั 
3.6. ความเสีย่งจากการมขีอ้พพิาททางกฎหมาย  
3.7. ความเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ืองจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ระหว่างบรษิทัฯ 

กบักลุ่ม SunEdison  
3.8. ความเสีย่งจากการสญูเสยีรายไดจ้ากการจ ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้า (Curtailment)  
3.9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาวศิวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื่อดูแลการด าเนินงาน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ของกลุ่มบรษิทัฯ 
4. ความเสีย่งในการบรหิารจดัการ 

4.1. ความเสีย่งจากการถูกผูถ้อืหุน้รายใหญ่ควบคุมเสยีงของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4.2. ความเสีย่งจากความต่อเนื่องในการบรหิารและด าเนินงานของบรษิทัฯ 

5. ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
5.1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
5.2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
5.3. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในการสนบัสนุนวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
5.4. ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 
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5.5. ความเสีย่งจากความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผล 
5.6. ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ 

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการใหม่ 
6.1. ความเสีย่งจากการไม่สามารถปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนุญาตอื่นๆ ทีส่ าคญั

ในการด าเนินธุรกจิ 
6.2. ความเสีย่งจากการจดัหาเงนิลงทุนส าหรบัใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 
6.3. ความเสีย่งจากการจดัหาทีด่นิส าหรบัใชใ้นการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 
6.4. ความเสีย่งจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรอืกลุ่มบรษิัทฯ อาจ

สญูเสยีโอกาสในการลงทุน 
6.5. ความเสีย่งจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในต่างประเทศ 
6.6. ความเสีย่งจากการถูกยกเลกิการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน

พืน้ดนิส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร 
7. ความเสีย่งเกีย่วกบัหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

7.1. ความเสีย่งจากการน าหุน้สามญัของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
7.2. ความเสีย่งจากราคาหุน้สามญัของบรษิทัฯ อาจผนัผวนซึง่ก่อใหเ้กดิผลขาดทุนอย่างมนีัยส าคญัต่อผูล้งทุนที่

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในการเสนอขายหุน้ครัง้นี้  
7.3. ความเสีย่งจากกฎหมายไทยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มขีอ้จ ากดัการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว ซึง่ขอ้จ ากดั

ดงักลา่วอาจมผีลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้บรษิทัฯ 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
สรุปฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(ล้านบาท) 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2559(1) 
รวมสนิทรพัย ์ 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  
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้  4,288.45  4,802.99 3,929.99  8,648.57  3,929.99  8,094.44  

หมายเหตุ: (1) จากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่จากกลุ่ม SunEdison ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องการรวมธุรกจิ ซึ่ง
ก าหนดใหบ้นัทกึสนิทรพัย ์หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่ะบุได ้ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิในมลูค่ายุตธิรรม รวมถงึค่าความนิยม (ถ้ามี) โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้า้งผูป้ระเมนิราคาอสิระเพื่อหามลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดม้าจากการลงทุน อย่างไรกต็าม การประเมนิราคายงัไมเ่สรจ็สมบรูณ์ ดงันัน้ สนิทรพัยท์ีไ่ดม้า ณ วนัซื้อกจิการจงึใชม้ลูค่าประเมนิโดยฝา่ยจดัการ เมือ่ผลการประเมนิราคา
ยุตธิรรมจากผูป้ระเมนิราคาอสิระเสรจ็สมบรูณ์ อาจส่งผลใหม้กีารปรบัปรุงมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าตามมลูค่ายุตธิรรม และปรบัปรุงค่าความนิยม ตามผลการประเมนิราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ 

หมายเหตุ: (1) ค านวณโดยหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ข ัน้พืน้ฐาน) และค านวณบนฐานมลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้เท่ากบั 10.0 บาท 
 (2) ค านวณโดยหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ข ัน้พืน้ฐาน) โดยไดม้กีารปรบัจ านวนหุน้สามญัตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจ านวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้

จากมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 5 บาท โดยใหถ้อืเสมอืนว่าการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรก 

งบก าไรขาดทุน 
(ล้านบาท) 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบส าหรบัปี
บญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหก
เดือนส้ินสดุวนัท่ี 

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 
รวมรายได ้ 1,473.31  2,720.27  3,038.24  2,720.27  3,038.24  1,535.85  1,708.95  
รวมค่าใชจ้่าย 367.23  582.69  676.80  576.45  671.08  321.92  690.08  
ก าไร     

 
      

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหลงัการจดัโครงสรา้งธุรกจิ 887.28  1,860.73  2,083.85  -  188.78  - 849.68  
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการจดัโครงสรา้งธุรกจิ -  -  -  1,917.33  1,958.59  1,110.04  - 

ก าไรต่อหุ้น      
 

      
ก าไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหลงัการจดัโครงสรา้งธุรกจิ 3.88(1)  5.07(1)  5.63(1)  -  2.93(1)  - 0.78(2) 
ก าไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการจดัโครงสรา้งธุรกจิ -  -  -  3.37(1)  30.39(1)  0.89(2) - 
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สรุปอตัราสว่นทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบส าหรบัปี
บญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556(1) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558(2) 30 มิ.ย. 2559(3) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 76.0  79.4  79.2  79.6  79.4  79.9  76.1  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 75.6  79.4  78.1  79.6  78.3  79.5  66.1  

อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 60.2  68.4  68.6  70.5  70.7  72.3  49.7  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 20.7  40.9  47.7  22.2  34.1  N/A 28.3 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 9.0  16.8  17.4  14.1  17.0  N/A 11.7 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.3  1.6  2.0  0.6  2.0  N/A 1.1 

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากบรษิทัฯ จดัท าขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปี 2556 2557 และ 2558 ดงันัน้ การค านวณอตัราส่วนทางการเงนิส าหรบัปี 2556 จงึไมม่กีารใชค้่าเฉลีย่ในการค านวณ 

 (2) เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558  ทีส่ะทอ้นเนื้อหาทางเศรษฐกจิของบรษิทัในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกัน (Business Combination of 
Entities under Common Control) จงึไมส่ามารถค านวณอตัราส่วนทางการเงนิทีต่อ้งใชข้อ้มลูจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ในการค านวณได้ 

 (3) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิทีน่ ามาจากงบแสดงฐานะทางการเงนินัน้ จะใชค้่าเฉลีย่ของขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่30 มถุินายน2559 และขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณ
อตัราส่วนทางการเงนิที่น ามาจากงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดนัน้จะน าขอ้มูลจากงบการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 น ามาค านวณปรบัเป็นตัวเลขเต็มปี 
(Annualized) 

 



   บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หน้า 14  
 

แนวทางการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

เนื่องจากบรษิัทฯ มีการปรบัโครงสร้างธุรกิจในช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 2558 โดยได้เข้าซื้อธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดจาก BCP ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัลงทุนเขา้ใจโครงสรา้งเงนิทุน และแนวโน้มการท าธุรกจิ 
รวมทัง้สามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในอดตีได ้การวเิคราะหผ์ลด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ
ของกลุ่มบรษิัทฯ จะอ้างองิจากขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 
2558 ซึง่จดัท าโดยเสมอืนว่ากลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนั ตัง้แต่เริม่ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทัง้หมดตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้แต่ละบรษิทั 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ ได้เขา้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 164 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 200 เมกะวตัต์) จาก
กลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPGI และ BSEH บรษิทัย่อยซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0  

ในช่วงปลายไตรมาสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศ
ญีปุ่น่จากผูถ้อืหุน้เดมิ และต่อมาไตรมาสที ่2 ปี 2559 HMJ บรษิทัย่อยซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ไดล้งนาม
ในสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) กบันิตบิุคคลรายหนึ่ง เพื่อซือ้ใบอนุญาตและทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญีปุ่น่จ านวน 2 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา
รวม 30 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติติดตัง้รวมประมาณ 36 เมกะวตัต์) ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดรายการ
ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 ขอ้ 19 

ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  โดยมี
รายได้หลกัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มรีายละเอยีดดงันี้ (โปรดดูรายละเอยีดวนัเริม่
ด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ) 

(1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้หลกัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. 
ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทัง้หมด 12 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมทัง้สิน้ 118 เมกะวตัต ์
แบ่งเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท SPP กบั กฟผ. จ านวน 1 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 30 เมกะ
วตัต ์และ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท VSPP กบั กฟภ. จ านวน 11 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 
88 เมกะวตัต ์ 

(2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้หลกัจากการจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์ห้แก่ Kyushu Electric 
Power Company ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมทัง้หมด 4 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมทัง้สิน้ 
11 เมกะวตัต ์

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 1,473.31 
ลา้นบาท 2,720.27 ล้านบาท และ 3,038.24 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 1,246.96 ล้านบาท หรอืร้อยละ 84.6 ในปี 
2557 และเพิม่ขึน้ 317.97 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.7 ในปี 2558 โดยรายไดส้ว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ซึง่
เพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2557 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการระยะที ่3 เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
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ครบทุกโครงการในเดือนเมษายน และโครงการระยะที่ 2 ด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก และในปี 2558 
โครงการระยะที ่3 ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรก 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 1,535.85 
ลา้นบาท และ 1,708.95 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 173.11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ทัง้จ านวนจากการบนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิทีบ่รษิัทฯ ใหกู้ย้มืแก่บรษิัท
ย่อยในต่างประเทศ จ านวน 145.28 ล้านบาท  และการรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจ านวน 4 โครงการ ที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 โดยกลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้
รายไดด้งักล่าวตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั 887.28 ลา้น
บาท 1,860.73 ลา้นบาท และ 2,083.85 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบั รอ้ยละ 60.2 รอ้ยละ 68.4 
และ ร้อยละ 68.6 ตามล าดบั โดยอตัราก าไรสุทธขิองกลุ่มบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ในปี 2557 เนื่องจากรายได้รวมเพิม่ขึน้ใน
อตัราทีส่งูกว่าการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายรวม อนัเป็นผลมาจากรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้จากการด าเนินการเชงิ
พาณิชยเ์ตม็ปีของโครงการระยะที ่2 และการทยอยเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการระยะที ่3  ในขณะทีค่่าเสือ่ม
ราคาซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกี าไรสทุธเิท่ากบั 1,110.04 ลา้น
บาท และ 849.68 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 260.36 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.5 และมอีตัราก าไรสุทธสิ าหรบังวดหก
เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558 และ 2559 เท่ากบั ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 49.7 ตามล าดบั โดยการลดลงของ
ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธมิสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การลดลงของก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นจากการลดลงของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย จากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า
พืน้ฐานปรบัตวัลดลง และปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดล้ดลง (2) การรบัรูผ้ลประกอบการของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์
ในประเทศญี่ปุ่นซึง่มอีตัราก าไรขัน้ต้นทีต่ ่ากว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย (3) การเพิม่ขึน้
ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จากจ านวนพนักงานและผูบ้รหิารเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรบั
การขยายกจิการ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซือ้กจิการในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทาง
การเงนิจากเงนิกูย้มืเพื่อเขา้ซือ้กจิการในประเทศญีปุ่น่ และเงนิกูย้มืเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการในประเทศญีปุ่น่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมตามขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน
เท่ากบั 9,874.60 ลา้นบาท 12,254.40 ลา้นบาท และ 11,670.94 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 2,379.79 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพิม่ขึน้เนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบรษิัทฯ มกีารลงทุนก่อสร้าง
โครงการระยะที ่3 สง่ผลใหท้ีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ ในขณะทีส่นิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เทยีบ
กบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  มมีลูค่าลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตดัค่าเสือ่มราคาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 30 มถุินายน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 11,670.94 ลา้นบาท 
และ  17,361.55 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 5,690.61 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซือ้
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ ซึง่สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมถงึค่าความ
นิยมเพิม่ขึน้จากการบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกจิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มีหนี้สนิรวมตามขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือน
เท่ากบั 5,586.15 ลา้นบาท 7,451.41 ลา้นบาท และ 7,740.95  ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 1,865.25 ลา้นบาท หรอื
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รอ้ยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิม่ขึน้ 289.55 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิระยะยาวจาก BCP เพื่อน าเงนิมาใช้
ในการลงทุนก่อสร้างโครงการระยะที่ 3  ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2558 เพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารกู้ยมืเงนิระยะสัน้จาก BCP เพื่อใช้ลงทุนธุรกจิในโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มีหนี้สนิรวมเท่ากับ 7,740.95 ล้านบาท 
และ 9,267.11 ล้านบาท ตามล าดบั ถึงแม้ว่าบรษิัทฯ มกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อพฒันา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยโครงการระยะที ่2 และการช าระคนืเงนิกูย้มืจาก BCP ทัง้จ านวน หากแต่ 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 1,526.16 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 19.7 เมื่อเทยีบกบั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จากการบนัทกึเงนิ
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการของบรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุ่น และการกู้ยมืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่เตมิของบรษิทัฯ เพื่อใชช้ าระคนืเงนิกูย้มืจาก BCP (2) การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิระยะยาว
ทัง้จ านวน ซึง่เป็นประมาณการเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะตอ้งจ่ายเพิม่เตมิในอนาคตตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้
ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ส าหรบัการเขา้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น 
(โปรดดูรายละเอยีดสญัญาซือ้ขายหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูลส าคญัอื่น) (3) 
การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การบนัทกึ
เจา้หน้ีอื่นของโครงการในประเทศญีปุ่น่ สทุธกิบั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อมูลทางการเงินรวม
เสมอืนเท่ากบั 4,288.45 ลา้นบาท 4,802.99 ลา้นบาท และ 3,929.99 ลา้นบาท ตามล าดบั  เพิม่ขึน้ 514.54 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 12.0 ในปี 2557 และลดลง 873.00 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.2 ในปี 2558  โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเรยีกช าระทุนจดทะเบยีนเพิม่
จาก BCP เพื่อใชล้งทุนในโครงการระยะที ่3 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 ลดลงเนื่องจาก (1) การจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ และ (2) การปรบัปรุงก าไรสะสมส่วนทีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ ตามแนวทางการปฏบิตัสิ าหรบัการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 30 มถุินายน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ากบั 3,929.99 ล้าน
บาท และ 8,094.44 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 4,164.45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 106.0 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ทุนช าระแลว้จ านวน 3,300 ลา้นบาท ส่งผลใหทุ้นช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 3,700 ลา้นบาท เป็น 7,000 
ลา้นบาท และบรษิทัฯ มกี าไรสะสมเพิม่ขึน้จากการด าเนินธุรกจิ 

นักลงทุนสมัพนัธ:์ 

ชื่อ: นายกอ้งเกยีรต ิกาญจนพนัธุ ์ผูอ้ านวยการ ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
ทีอ่ยู่: บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) ชัน้ 20  เอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์89 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอรโ์ทรศพัท:์ 662-018-1363 
Email address: ir@bcpggroup.com 
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ช่ือบริษทัภำษำไทย : บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือบริษทัภำษำองักฤษ  BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประเภทธรุกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่99/1 หมูท่ี ่9 ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 13160 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000095 

โฮมเพจ : www.bcpggroup.com 

โทรศพัท ์ : 0-3527-6000 

โทรสำร : 0-3527-6014 
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ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน 

 

 บรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิสุทธจิำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ ภำยหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใน

กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์เป็นจ ำนวนรวมประมำณ 5,636.6 – 5,752.2 ลำ้นบำท 

 วตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งนิสทุธจิำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ ขึน้อยู่กบัแผนงำนของ

บรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน 
จ ำนวนเงินโดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน

โดยประมำณ 

 ใชเ้ป็นเงนิทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ 5,636.6 – 5,752.2 ภำยในปี 2563 

  

กำรประมำณกำรข้ำงต้นของบริษัทฯ เป็นประมำณกำรที่ดีที่สุดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อ

ประชำชนในครัง้นี้ ซึง่ขึน้อยู่กบัแผนงำนของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั ทัง้นี้แผนกำรใชเ้งนิทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำก

ประมำณกำรที่ระบุไว้ขำ้งต้น และในอนำคตบรษิัทฯ อำจมคีวำมจ ำเป็นต้องใช้เงนิสุทธใินวตัถุประสงค์อื่นนอกจำกที่

กล่ำวขำ้งตน้ 
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 
 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย และกลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ  

 

1.1.1 วิสยัทศัน์  

บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่ำ “กลุ่ม

บรษิทัฯ”) มวีสิยัทศัน์ในกำรด ำเนินธุรกจิ คอื “สรำ้งสรรคธ์ุรกจิพลงังำนดว้ยนวตักรรมอนัเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ

มุ่งมัน่พฒันำองคก์รสูค่วำมเป็นเลศิอย่ำงยัง่ยนื ดว้ยบุคลำกรทีรู่ร้อบและชำญฉลำด” 

 

1.1.2 พนัธกิจ  

“ลงทุน พฒันำ และด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดทัว่โลกดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั บนรำกฐำนของคติ

นิยมร่วมขององคก์ร กำรจดักำรและหลกับรหิำรธุรกจิ เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม” 

 

1.1.3 เป้ำหมำยและกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนรวมทัง้สิ้น 1,000  เมกะวตัต์

ภำยในปี 2563 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  

ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขำ้ลงทุนในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนรปูแบบต่ำงๆ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย ์โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใต้พภิพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ

ก๊ำซชวีภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะ เป็นตน้ ผ่ำนกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิ และ/หรอื

พฒันำโครงกำรใหม่ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึประเทศในทวปีเอเชยี โดยเฉพำะในแถบเอเชยีเหนือ 

 

1.2 ประวติัควำมเป็นมำ และพฒันำกำรท่ีส ำคญั 
 

1.2.1 ประวติัควำมเป็นมำท่ีส ำคญั 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่17 กรกฎำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ ำนวน 20.0 ลำ้นบำท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท โดยมบีรษิัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั 

(มหำชน) (“BCP”) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.9 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำ 2 
 

ต่อมำที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำรปรับ

โครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนและแผนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้

แรก (IPO) เพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและกำรขยำยธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน

หมุนเวยีนในอนำคต โดยให้บรษิทัฯ รบัโอนสนิทรพัยแ์ละกจิกำรโดยกำรซื้อสนิทรพัย ์โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 38 เมกะวตัต์ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 

(“โครงกำรระยะที่ 1”) จำก BCP และเข้ำซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ BCP ที่ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์ทัง้หมด ส่งผลให้บรษิัทฯ เป็นเจ้ำของโครงกำรระยะที่ 1 และเข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัท บำงจำก  

โซลำร์เอน็เนอร์ย ีจ ำกดั (“BSE”) บรษิัท บำงจำก โซลำร์เอน็เนอร์ย ี(บุรรีมัย์) จ ำกดั (“BSE-BRM”) บรษิัท บำงจำก  

โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(บุรรีมัย์1) จ ำกดั (“BSE-BRM 1”) บรษิทั บำงจำก โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(ชยัภูมิ1) จ ำกดั (“BSE-CPM 

1”) บรษิัท บำงจำก โซลำร์เอน็เนอร์ย ี(นครรำชสมีำ) จ ำกดั (“BSE-NMA”) และ บรษิัท บำงจำก โซลำร์เอน็เนอร์ยี 

(ปรำจีนบุรี) จ ำกดั (“BSE-PRI”) (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรปรบัโครงสร้ำงดงักล่ำวในหวัข้อ 1.2.3 กำรปรบั

โครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ)  

ปจัจุบนั บรษิัทฯ ลงทุนในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในประเทศไทย

บรษิทัฯ มกีลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ไดล้งนำมในสญัญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 118 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมประมำณ 170 เมกะวตัต์) 

แบ่งระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำรไดเ้ป็น 3 ระยะ มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

โครงกำร ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สญัญำ (เมกะวตัต)์ 

ด ำเนินกำรโดย ประเภทโรงไฟฟ้ำ 

ระยะที ่1 38  บรษิทัฯ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ระยะที ่2 32  BSE โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ระยะที ่3 48  BSE-BRM 

 BSE-BRM 1 

 BSE-CPM 1 

 BSE-NMA 

 BSE-PRI 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ต่อมำในไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ที่

ประเทศญี่ปุ่นก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 164 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 200 เมกะวตัต์) 

ผ่ำนกำรถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย แบ่งเป็นโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 20 

เมกะวตัต ์และโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 144 เมกะวตัต ์(โปรดดรูำยละเอยีด

เกีย่วกบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของของกลุ่มบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่

ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญีปุ่น่ ในหวัขอ้ 1.2.3 กำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ รำยละเอยีดเกีย่วกบัโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิ



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำ 3 
 

พำณิชยแ์ลว้ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ และโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 

6 โครงกำรในอนำคต)  

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ บริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำย

สนิทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) กบันิตบิุคคลรำยหนึ่ง1 เพื่อซือ้ใบอนุญำตและทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญีปุ่น่จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 30 เมกะ

วตัต์ (ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมประมำณ 36 เมกะวตัต์) (โปรดดูรำยละเอยีดเกี่ยวกบัโครงกำรดงักล่ำวในส่วนที่ 2.2 

หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิ

ส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร โดยมกี ำลงั

กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 12 เมกะวตัต์ (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกบัโครงกำรดงักล่ำวในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 6 

โครงกำรในอนำคต)   

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ที่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้และอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมทัง้สิน้ 324 เมกะวตัต ์(ก ำลงั

กำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 418 เมกะวตัต)์  

 

1.2.2 พฒันำกำรท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ  

บรษิัทฯ ด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนธนัวำคม 2558 อย่ำงไรกด็ ีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ตัง้แต่ปี 2554 โดยมรีำยละเอยีดพฒันำกำรทีส่ ำคญั ดงันี้  

เดือน ปี กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

มถุินำยน 2553  BCP ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-038/2553 กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์  ที่ต ำบลบำงกระสัน้  อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ โดยสญัญำดงักล่ำวได้ส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรบัผู้ผลติไฟฟ้ำจำก

พลงังำนหมุนเวียนในอตัรำ 8.0 บำทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้แต่วนัเริ่มเปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย์ 

                                           
1 นิตบิุคคลดงักล่ำวมไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์น
กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำ 4 
 

เดือน ปี กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

กรกฎำคม 2553  BCP ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงัต่อไปนี้ กบั กฟภ. ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8   

เมกะวตัต์ จ ำนวน 10 สญัญำ รวมก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำทัง้สิน้ 80 เมกะวตัต์ โดยสญัญำดงักล่ำว

ไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในอตัรำ 8.0 บำทต่อ

กโิลวตัต์-ชัว่โมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิย ์ 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-051/2553 และ VSPP-PEA-052/2553 ที่ต ำบลบ้ำนม้ำ 

อ ำเภอบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ  

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-054/2553 ที่ต ำบลดอนพุด 

อ ำเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุร ี 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA-056/2553 ที่ต ำบลนำยำว 

อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ี 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 และ VSPP-PEA-058/2553 ที่ต ำบลพุค ำจำน 

อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ี

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที ่VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 ทีต่ ำบลบำ้นเพชร 

อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ

สงิหำคม 2553  BCP ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที ่PPA-SPP/NF-2010-004 กบักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแห่งประเทศ

ไทย (“กฟผ.”) ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำ 30 เมกะวตัต์ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ โดยสญัญำดงักล่ำวไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ำ

จำกพลงังำนหมุนเวยีนในอตัรำ 8.0 บำทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่เปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย์ 

มนีำคม 2554  BCP จดทะเบยีนจดัตัง้ BSE ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 150.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

1.5 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยเป็นบรษิทัย่อยซึง่ BCP ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 

พฤษภำคม 2554 – 

พฤษภำคม 2557 
 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ได้รบั

มำตรฐำนมงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกเป็น

โครงกำรทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งเป็นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรทีพ่ฒันำสะอำด

ของประเทศไทยทีเ่ทยีบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกล 

สงิหำคม 2554  โครงกำรระยะที่ 1 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BCP เริม่

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ  

กนัยำยน 2554  BCP โอนสทิธแิละหน้ำที่ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-051/2553 VSPP-PEA-052/2553 

VSPP-PEA-053/2553 VSPP-PEA-054/2553 VSPP-PEA-055/2553  VSPP-PEA-056/2553 VSPP-

PEA-057/2553 VSPP-PEA-058/2553 VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 ก ำลังกำร

ผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8 เมกะวตัต์ รวมก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำทัง้สิ้น 80 เมกะวตัต์ 

ใหแ้ก่ BSE  

ตุลำคม 2554  โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ทีต่ ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอ

บำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ประสบอุทกภยั ส่งผลใหโ้ครงกำรดงักล่ำวหยุดด ำเนินกำรชัว่ครำว 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.1 หน้ำ 5 
 

เดือน ปี กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

เมษำยน 2555  โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ทีต่ ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอ

บำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ซึ่งหยุดด ำเนินกำรชัว่ครำวตัง้แต่เดอืนตุลำคม 2554 กลบัมำเปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ ภำยหลงัจำกที ่BCP ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงพื้นทีโ่ครงกำรเพื่อป้องกนัอุทกภยัที่

อำจเกดิขึน้ในอนำคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดร้บัสนิไหมทดแทนจำกกำรประกนัภยัทรพัยส์นิเสยีหำยและธุรกจิ

หยุดชะงกั  

พฤษภำคม 2555  BSE เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,850.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 18.5 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่

ตรำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ส่งผลให ้BSE มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำกเดมิ 150.0 ลำ้นบำท เป็น 2,000.0 

ลำ้นบำท  โดยทยอยเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจำกผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่ลงทุนขยำยกจิกำร โครงกำรระยะที ่2  

กรกฎำคม 2555  โครงกำรระยะที ่1 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 30 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BCP เริม่

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้อยู่ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ  

 BSE ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงจุดรบัซื้อไฟฟ้ำ ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที ่VSPP-PEA-053/2553 และ 

VSPP-PEA-054/2553 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8 เมกะวตัต์ รวมก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำทัง้สิ้น 16 เมกะวตัต์ จำกต ำบลดอนพุด อ ำเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุร ีเป็นต ำบลนำแขม 

อ ำเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ีซึ่งเป็นที่ตัง้โครงกำรในปจัจุบนั เพื่อควำมเหมำะสมในกำรด ำเนิน

โครงกำร เนื่องจำกพืน้ทีเ่ดมิอยู่ในเขตพืน้ทีป่ระสบอุทกภยั 

 BSE จดทะเบียนจดัตัง้ BSE-PRI ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 60.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 0.6 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดย BSE ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.9 เพื่อรบั

โอนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรระยะที ่3 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ี

จำก BCP  

กนัยำยน 2555  BSE จดทะเบยีนจดัตัง้ BSE-CPM 1 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 30.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 0.3 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดย BSE ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 เพือ่รบัโอน

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภูม ิ

จำก BCP  

พฤศจกิำยน 2555  BSE จดทะเบยีนจดัตัง้ BSE-BRM ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 50.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 0.5 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดย BSE ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.9 เพื่อรบั

โอนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที ่3 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย์ 

จำก BCP  

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-

054/2553 ให้แก่ BSE-PRI ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8 เมกะวตัต์ รวมก ำลงักำรผลิต

ไฟฟ้ำตำมสญัญำทัง้สิน้ 16 เมกะวตัต์ ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ ำบลนำแขม อ ำเภอกบนิทรบ์ุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ี
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ธนัวำคม 2555  BSE จดทะเบียนจดัตัง้ BSE-NMA ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 0.01 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดย BSE ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.9 เพื่อรบั

โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด

นครรำชสมีำ จำก BCP  

 BSE จดทะเบยีนจดัตัง้ BSE-BRM 1 ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 0.01 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดย BSE ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.9 เพื่อรบั

โอนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที ่3 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบุกระสงั อ ำเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์จำก 

BCP  

กุมภำพนัธ ์2556   BSE ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงจุดรบัซื้อไฟฟ้ำ ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 สญัญำ ก ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8 เมกะวตัต์ รวมก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำทัง้สิ้น 32 เมกะวตัต์ ซึ่งจุด

รบัซื้อไฟฟ้ำทีย่ ืน่ขอเปลีย่นแปลงนัน้ เป็นทีต่ ัง้โครงกำรในปจัจุบนั 

 กำรเปลีย่นแปลงจุดรบัไฟฟ้ำนี้ เป็นไปเพือ่ควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกพืน้ทีเ่ดมิไดม้ี

ประกำศกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัสระบุร ีพ.ศ. 2554 ก ำหนดใหพ้ืน้ทีข่องโครงกำรเป็น

ทีด่นิประเภทชนบทและปศุสตัว์ ซึ่งหำ้มใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิกำรโรงงำนผลติพลงังำนไฟฟ้ำ โดยมี

รำยละเอยีด ดงันี้ 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท 

จงัหวดัสระบุร ีไปที ่ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-056/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท 

จงัหวดัสระบุร ีไปที ่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย์ 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 ย้ำยจำกต ำบลพุค ำจำน อ ำเภอพระพุทธบำท 

จงัหวดัสระบุร ีไปทีต่ ำบลตะเคยีน อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-058/2553 ย้ำยจำกต ำบลพุค ำจำน อ ำเภอพระพุทธบำท 

จงัหวดัสระบุร ีไปทีต่ ำบลบุกระสงั อ ำเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย์ 

มนีำคม 2556  โครงกำรระยะที่ 2 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 16 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE เริม่

ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย ์โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลบำ้นเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ 

เมษำยน 2556  โครงกำรระยะที่ 2 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 16 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE เริม่

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้อยู่ที่ ต ำบลบ้ำนม้ำ อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ  

พฤษภำคม 2556  BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA-

056/2553 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำสญัญำละ 8 เมกะวตัต์ รวมก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ

ทัง้สิน้ 16 เมกะวตัต์ ใหแ้ก่ BSE-CPM 1 และ BSE-BRM ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ ำบลหวัทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 

จงัหวดัชยัภมู ิและต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย ์ตำมล ำดบั 
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มถุินำยน 2556  BSE เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 150.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1.5 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ

ไวหุ้น้ละ 100.0 บำท ท ำให ้BSE มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้เป็น 2,150.0 ลำ้นบำท เพือ่ลงทุนขยำยกจิกำร

โครงกำรระยะที ่3 ผ่ำนบรษิทัย่อยที ่BSE เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 99.9 จ ำนวน 5 บรษิทั ไดแ้ก่ BSE–BRM 

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

กรกฎำคม 2556  BSE ไดโ้อนสทิธแิละหน้ำทีต่ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที ่VSPP-PEA-058/2553 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ใหแ้ก่ BSE-BRM 1 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ ำบลบุกระสงั อ ำเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย์ 

 BSE ไดโ้อนสทิธแิละหน้ำทีต่ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที ่VSPP-PEA-057/2553 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-NMA ซึ่งตัง้อยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด

นครรำชสมีำ 

กนัยำยน 2556  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครัง้ที่  9/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2556 และ  ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท BSE ครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัที่ 2 กนัยำยน 2556 มมีติเห็นชอบให้เสนอขำยหุ้น

สำมญัเพิม่ทุนของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ใหแ้ก่ BCP ส่งผล

ให้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำว BCP และ BSE ถือหุ้นในบรษิทัขำ้งต้น ร้อยละ 49.0 และรอ้ยละ 

51.0 ตำมล ำดบั 

ตุลำคม 2556  BSE เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 1,950.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 19.5 หุน้ มลูค่ำทีต่รำ

ไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ท ำให้ BSE มทีุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว

เพิม่ขึน้เป็น 4,100.0 ลำ้นบำท เพือ่ลงทุนเพิม่เตมิในกำรขยำยกจิกำรโครงกำรระยะที ่3 ผ่ำนบรษิทัย่อยที ่

BSE เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 51.0 จ ำนวน 5 บรษิทั  

 BSE-CPM 1 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 750.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 7.5 ลำ้นหุน้ มลู

ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งไดแ้ก่ BCP และ BSE โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดบั ท ำให้ BSE-CPM 1 มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึ้นจำกเดมิ 30.0 ล้ำนบำท 

เป็น 780.0 ลำ้นบำท เพือ่เป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE-CPM 1  

 BSE-NMA เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 759.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 7.6 ลำ้นหุน้ มลู

ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งไดแ้ก่ BCP และ BSE โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

49.0 และรอ้ยละ 51.0 ตำมล ำดบั ท ำให้ BSE-NMA มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำกเดมิ 1.0 ลำ้นบำท เป็น 

760.0 ลำ้นบำท เพือ่เป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE-NMA 

 BSE-BRM เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 705.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

7.1 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึง่ไดแ้ก่ BCP และ BSE โดย

ถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดบั ท ำให้ BSE-BRM มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้

เพิม่ขึน้จำกเดมิ 50.0 ลำ้นบำทเป็น 755.0 ลำ้นบำท เพือ่เป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยข์อง BSE-BRM 

 BSE-BRM 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 764.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 7.6 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งไดแ้ก่ BCP และ 

BSE โดยถอืหุน้รอ้ยละ 49.0 และรอ้ยละ 51.0 ตำมล ำดบั ท ำให้ BSE-BRM 1 มทีุนจดทะเบยีนและเรยีก

ช ำระแลว้เพิม่ขึน้จำกเดมิ 1.0 ลำ้นบำท เป็น 765.0 ลำ้นบำท เพือ่เป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE-BRM 1 
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 BSE-PRI เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 1,340.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

13.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 100.0 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE 

โดยถอืหุน้รอ้ยละ 49.0 และรอ้ยละ 51.0 ตำมล ำดบั ท ำให ้BSE-PRI มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้

เพิ่มขึ้นจำกเดิม 60.0 ล้ำนบำท เป็น 1,400.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE-PRI 

มนีำคม 2557  โครงกำรระยะที ่3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-BRM 

เริม่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดั

บุรรีมัย ์ 

เมษำยน 2557  โครงกำรระยะที ่3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-NMA 

เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ  

 โครงกำรระยะที ่3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-BRM 1 

เริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย ์โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลบุกระสงั อ ำเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์ 

 โครงกำรระยะที ่3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 16 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-PRI 

เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปรำจนีบุร ี 

 โครงกำรระยะที ่3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-CPM 1 

เริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จงัหวดั

ชยัภมู ิ 

กรกฎำคม 2558  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท BCP ครัง้ที่ 8/2558 เมื่อวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 มมีติอนุมตัิให้จดัตัง้

บรษิทั BCPG ขึน้ BCP จงึจดทะเบยีนจดัตัง้ BCPG ขึน้เมือ่วนัที ่17 กรกฎำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีน

เริม่ต้น 20.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2.0 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท เพื่อ

รองรบักำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน และเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรน ำ BCPG 

เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) โดย BCPG เป็นบรษิทัย่อยซึง่ 

BCP ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.9 

สงิหำคม 2558  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท BCP ครัง้ที่ 10/2558 เมื่อวนัที่ 14 สงิหำคม 2558 มมีติอนุมตัิแผนกำร

ปรบัโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ต่อ

ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และกำรน ำบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเหน็ชอบ

ใหน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ BCP เพือ่พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

กนัยำยน 2558  ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น BSE ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2558 มมีติอนุมตัิกำรลดทุนจด

ทะเบยีนช ำระแลว้จ ำนวน 2,300.0 บำท ส่งผลให ้BSE มทีุนจดทะเบยีนลดลงจำก 4,100.0 ลำ้นบำท เป็น 

1,800.0 ลำ้นบำท ทัง้นี้ จำกกำรลดทุนดงักล่ำว ส่งผลให ้BCP ถอืหุน้สำมญัใน BSE ลดลงจ ำนวน 23.0 

ลำ้นหุน้ จำกเดมิถอือยู่จ ำนวน 41.0 ลำ้นหุน้ เป็น 18.0 ลำ้นหุน้ อย่ำงไรกด็ ีBCP ยงัคงสดัส่วนกำรถอืหุน้ 

รอ้ยละ 99.9 ใน BSE ภำยหลงักำรลดทุน  
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ตุลำคม 2558  ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้น BCP ครัง้ที่ 1/2558 และที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้น BCPG ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อ

วนัที ่9 ตุลำคม 2558 มมีตอินุมตัแิผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนและแผนกำร

เสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และกำรน ำบริษัทฯ เข้ำจด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกำรด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตุลำคม – ธนัวำคม  

2558 
 BCPG ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จำกที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น BCP ครัง้ที่ 1/2558 และที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุน้ BCPG ครัง้ที่ 1/2558 

เมือ่วนัที ่9 ตุลำคม 2558 โดยมรีำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรดงันี้  

- เมือ่วนัที ่30 ตุลำคม 2558 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 3,680.0 ลำ้นบำท 

เพื่อใชใ้นกำรซื้อหุน้ของบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปรบัโครงสร้ำง โดย

แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 368.0 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิ ซึ่งไดแ้ก่ BCP ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้เพิม่ขึน้จำก 20.0 ลำ้น

บำท เป็น 3,700.0 ลำ้นบำท  

- เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2558 บรษิทัฯ เขำ้ซื้อหุน้สำมญัรอ้ยละ 49.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 

BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP  

- เมือ่วนัที ่1 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ รบัโอนสนิทรพัย์และกจิกำรของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 38 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ โดยกำรซื้อสนิทรพัย์โครงกำรดงักล่ำวจำก BCP รวมถงึเช่ำทีด่นิระยะยำว ซึ่ง

เป็นทีต่ ัง้สนิทรพัย์ของโครงกำรดงักล่ำว (โปรดดูรำยละเอยีดสญัญำเช่ำทีด่นิดงักล่ำวในส่วนที ่2.2 

หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

- เมื่อวนัที่ 2 ธนัวำคม 2558 บรษิัทฯ เขำ้ซื้อหุ้นสำมญัทัง้หมดของ BSE จำก BCP ภำยหลงัจำกที่ 

BSE ด ำเนินกำรจดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วของ BSE จำกทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว 

4,100.0 ลำ้นบำท เป็น 1,800.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.9 ใน BSE  

- เมื่อวนัที่ 3 ธนัวำคม 2558 บรษิัทฯ เขำ้ซื้อหุ้นสำมญัร้อยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 

BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE  

ทัง้นี้ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำว BCPG เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 

BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 

มกรำคม 2559  บรษิัทฯ ลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กบั SunEdison International 

LLC. (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) ในเดอืนมกรำคม 2559 

เพื่อเขำ้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจำกกลุ่ม SunEdison ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั BCPG ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่27 มกรำคม 2559 

กุมภำพนัธ ์2559  บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) เมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 

2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 40,000.0 ดอลลำรส์งิคโปร ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ด ำเนินธุรกจิโดยกำร

ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นในต่ำงประเทศ 

 BSE-PRI จดทะเบยีนจดัตัง้ BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) เมื่อวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2559 

ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 4,000.0 ดอลลำร์สงิคโปร์ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ด ำเนินธุรกจิโดยกำรถอืหุน้

ในบรษิทัอื่นในต่ำงประเทศ 
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มนีำคม 2559  ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 วนัที ่24 มนีำคม 2559 มมีตดิงันี้   

- อนุมตัิกำรแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท บซีีพจีี 

จ ำกดั (มหำชน) ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั

เมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2559 

- เปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จำกเดมิหุน้ละ 10.0 บำท เป็นหุน้ละ 5.0 บำท 

ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก 370.0 ลำ้นหุน้ เป็น 740.0 ลำ้นหุน้   

- เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวนไม่เกนิ 6,300.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 3,700.0 

ล้ำนบำท เป็น 10,000.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 1,260.0 ล้ำนหุน้ 

มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 5.0 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ 

ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) และ (2) เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

- จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวนไม่เกนิ 1,260.0 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5.0 

บำท โดยแบ่งออกเป็น 

 จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 660.0 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5.0 บำท เพือ่

เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ทัง้นี้กำร

ช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนในส่วนนี้ ไดด้ ำเนินกำรเสรจ็สิน้แลว้ เมือ่วนัที ่28 มนีำคม 2559 

 จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 600.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5.0 บำท เพื่อ

เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรเสนอขำย

ใหแ้ก่ (I) ผูถ้อืหุน้ของ BCP และ (II) ประชำชนทัว่ไป โดยใหส้อดคลอ้งกบัมตขิองที่ประชุม

วสิำมญัผูถ้อืหุน้ BCP ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่9 ตุลำคม 2558  

 BSE-BRM ได้เข้ำซื้อหุ้นของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) จำกผู้ถือหุ้นรำยเดิม2 

ส่งผลให ้BSE-BRM เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100.0 ในบรษิทัดงักล่ำว  

เมษำยน 2559  HMJ บริษัทย่อยที่กลุ่มบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ลงนำมในสญัญำซื้อขำยสินทรพัย์ (Asset 

Purchase Agreement) กบันิติบุคคลรำยหนึ่ง.3ในเดือนเมษำยน 2559 เพื่อเข้ำซื้อใบอนุญำตที่

ส ำคญัและทีด่นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำร

ผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 30 เมกะวตัต์ ตำมที่ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 

BCPG ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่9 มนีำคม 2559 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน

โครงกำร ได้รบัคดัเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อร ับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 12 

เมกะวตัต์ (โปรดดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัโครงกำรดงักล่ำวในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

                                           
2 บุคคลดงักล่ำวมไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
3 นิตบิุคคลดงักล่ำวมไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์น
กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
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เดือน ปี กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

พฤษภำคม 2559  บรษิัทฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทย่อยจ ำนวน 2 บรษิัทเพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ ใน

อนำคต โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ (1) บรษิทั บซีพีจี ีไบโอเพำเวอร ์1 จ ำกดั (“BBP 1”) ดว้ยทุนจดทะเบยีน

เริม่ต้น 60.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 0.6 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท และ 

(2) บรษิัท  บซีีพจี ีไบโอเพำเวอร์ 2 จ ำกดั (“BBP 2”) ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 20.0 ล้ำนบำท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 0.2 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.0 บำท โดยเป็นบรษิทัย่อยซึ่งบรษิทัฯ 

ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 

กรกฎำคม 2559  โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่โครงกำรที ่5 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8.8 เมกะวตัต์ 

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ Nikaho PV เริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ โดยโครงกำรดงักล่ำวตัง้อยู่ที่อำกติะ 

ประเทศญีปุ่น่ 

 

1.2.3 กำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบริษทัฯ   

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน เพื่อแยกกลุ่มธุรกจิใหม้คีวำมชดัเจนมำก

ขึน้ และเตรยีมควำมพร้อมในกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเดอืนตุลำคม–เดอืนธนัวำคม 2558  โดยมี

รำยละเอยีดตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ BCP ครัง้ที ่1/2558 และทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ BCPG 

ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่9 ตุลำคม 2558 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มบรษิัทฯ โดยซื้อสนิทรพัย์โครงกำรระยะที่ 1 จำก BCP และซื้อหุ้น

สำมญัของบรษิทัย่อยจ ำนวน 6 บรษิทัจำกผูถ้อืหุน้เดมิ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.9 

ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้ง  
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โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของของกลุ่มบรษิทัฯ หลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

 
 

1.3 โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุม่บริษทัฯ ในปัจจบุนั  
 

ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยถอืหุน้ผ่ำนบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค (โปรดดรูำยละเอยีดเกีย่วกบักำร

ลงทุนในโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้ว ในส่วนที่ 2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ และโครงกำรทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรพฒันำ ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยสนิทรพัย์ (Asset Purchase Agreement) 

เพื่อเข้ำซื้อใบอนุญำตส ำคญัและที่ดินในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 2 

โครงกำร และโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตรที่กลุ่ม

บรษิทัฯ เป็นผูส้นับสนุนโครงกำรไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร (โปรดดูรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรลงทุนในโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่น และโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บน

พืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต)  

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ก ำลงักำร

ผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมทัง้สิ้น 324 เมกะวตัต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวมประมำณ 418 เมกะวัตต์) แบ่งเป็น (1) 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ จ ำนวน 130 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้

ประมำณ 182 เมกะวตัต)์ และ (2) โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นต่ำงประเทศ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ จ ำนวน 

194    เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ประมำณ 236 เมกะวตัต)์  

ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ มบีรษิัทย่อยในกลุ่มจ ำนวน 50 บรษิัท และมโีครงสร้ำงกำรถือหุน้ของของกลุ่มบรษิทัฯ 

ภำยหลงักำรเขำ้ลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงันี้ 
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หมำยเหตุ :  
(1) หุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 49.0 ถอืโดยนิตบิุคคลทีม่ไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่

ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
(2) EPC หมำยถึง กลุ่มบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจ (1) ผู้รบัเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ด ำเนินกำรและซ่อมบ ำรุง (O&M) 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 
(3) AM หมำยถงึ บรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิบรหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐำนะบรษิทับรหิำร

ทรพัยส์นิ (Asset Management Company) ของโครงกำรที ่4 
(4) ลงทุน หมำยถงึ บรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค 
(5) โปรดดรูำยละเอยีดโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต 
(6) โปรดดรูำยละเอยีดโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณชิยแ์ลว้ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   
(7) BSE-PRI เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำร

พลงังำนเรือ่งกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค

กำรเกษตร พ.ศ. 2558 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 12 เมกะวตัต์ (โปรดดรูำยละเอยีดในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 
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ล ำดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 

ประเทศท่ีจด

ทะเบียนจดัตัง้ 

ทุนจดทะเบียน

ช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 

31 มีนำคม 2559 

สดัส่วนกำร 

ถือหุ้น (1) 

(ร้อยละ) 

1 BSE ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที่ 2 ที่ต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 

จงัหวดัชยัภูม ิและต ำบลบ้ำนมำ้ อ ำเภอบำงปะหนั 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำม

สญัญำรวม 32  เมกะวตัต์  

ประเทศไทย 1,800.0 ลำ้นบำท 99.9 

2 BSE-BRM ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที่ 3 ที่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย 

จงัหวดับุรรีมัย์ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 

8 เมกะวตัต์ 

ประเทศไทย 755.0 ลำ้นบำท 99.9 

3 BSE-BRM 1 ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที่ 3 ที่ต ำบลบุกระสงั อ ำเภอหนองกี่ จงัหวดั

บุรรีมัย ์ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 8      เม

กะวตัต์ 

ประเทศไทย 765.0 ลำ้นบำท 99.9 

4 BSE-CPM 1 ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที่ 3 ที่ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 

จงัหวดัชยัภมู ิก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 8 

เมกะวตัต์ 

ประเทศไทย 705.0 ลำ้นบำท 99.9 

5 BSE-NMA ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที ่3 ทีต่ ำบลตะเคยีน อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดั

นครรำชสมีำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 8 

เมกะวตัต์ 

ประเทศไทย 684.1 ลำ้นบำท 99.9 

6 BSE-PRI ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ระยะที ่3 ทีต่ ำบลนำแขม อ ำเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดั

ปรำจนีบุร ีก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 16 

เมกะวตัต์ 

ประเทศไทย 1,400.0 ลำ้นบำท 99.9 

7 BCPGI ด ำ เนิ น ธุ ร กิจ โดยกำรถือหุ้น ในบริษัทอื่ น ใ น

ต่ำงประเทศ 

ประเทศสงิคโปร ์ 1.0 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

100.0 

8 BSEH  ด ำ เนิ น ธุ ร กิจ โดยกำรถือหุ้น ในบริษัทอื่ น ใ น

ต่ำงประเทศ 

ประเทศสงิคโปร ์ 1.0 

ดอลลำรส์งิคโปร ์

100.0 
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9 BCPG Japan 

Corporation 

(“BCPGJ”)  

(เดมิชือ่ SEJ) 

 ด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร บริหำรจัดกำร 

ก่อสรำ้งและด ำเนินกำร รวมถงึบรหิำรเงนิลงทุน

ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน

ประเทศญีปุ่น่ 

 ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่

ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำง

กำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 249.5 ลำ้นเยน 

 

100.0 

10 Greenergy Holdings 

Pte. Ltd. (“Greenergy 

Holdings”) (เดมิชือ่ 

SunEdison Japan 

Debt Financing Pte. 

Ltd. (“SEDF”)) 

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ

ญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค  

ประเทศสงิคโปร ์ 2.0 ดอลลำรส์งิคโปร ์

และ  

2.0 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐั 

100.0 

11 Greenergy Power 

Pte. Ltd. (“Greenergy 

Power”) (เดมิชือ่ 

SunEdison TK 

Investor 1 Pte. Ltd. 

(“SETI”)) 

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ

ญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค  

ประเทศสงิคโปร ์ 2.0 ดอลลำรส์งิคโปร ์

และ 

5.8 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐั 

100.0 

12 Tarumizu Solar 

Solutions Godo 

Kaisha (”TSS”) 

บริหำรจัดกำรและบ ำรุงร ักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติย์ในฐำนะบรษิัทบรหิำรสนิทรพัย์ (Asset 

Management Company) ของโครงกำรที ่4 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 ลำ้นเยน 51.0(2)  

13 Nakatsugawa PV 

Godo Kaisha 

(“Nakatsugawa PV”) 

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ที ่1 ทีค่ำโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 0.7 เมกะวตัต์  

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 

(BCPGJ เป็นผูถ้อื

หุน้บรุมิสทิธ ิ1.9 

ลำ้นเยน) (3) 

-(4) 

14 Godo Kaisha Inti 

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 4 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

15 Takamori PV Godo 

Kaisha (“Takamori 

PV”) 

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ที ่2 ทีคุ่มำโมโตะ ประเทศญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 1 เมกะวตัต์ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 

(BCPGJ เป็นผูถ้อื

หุน้บุรมิสทิธ ิ2.7 

ลำ้นเยน) (3)  

-(4)  
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16 Nojiri PV Godo 

Kaisha (“Nojiri PV”) 

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ที ่3 ทีม่ยิำซำก ิประเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 0.9 เมกะวตัต์  

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 

(BCPGJ เป็นผูถ้อื

หุน้บุรมิสทิธ ิ2.6 

ลำ้นเยน) (3)  

-(4) 

17 Godo Kaisha Aten 

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 7 Godo 

Kaisha”)  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

18 Nikaho PV Godo 

Kaisha (“Nikaho PV”) 

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ที่ 5 ที่อำกิตะ ประเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 8.8 เมกะวตัต์ 

ประเทศญีปุ่น่ 21.0 ลำ้นเยน 100.0 

19 Gotenba 2 PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

20 Godo Kaisha Horus  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 10 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

21 Yabuki PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

22 Komagane PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

23 Godo Kaisha Helios  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 13 Godo 

Kaisha) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

24 Godo Kaisha Lugh  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 14 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

25 Godo Kaisha 

Phoenix (เดมิชือ่ 

SunEdison Japan 

SPC 15 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 
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26 Gotenba 1 PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

27 Komagane Land 

Lease Godo Kaisha  

ถอืทีด่นิของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

28 Nagi PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

29 Godo Kaisha Natosi  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 19 Godo 

Kaisha)  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

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

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

31 Godo Kaisha Mithra  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 21 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

32 Godo Kaisha Sol  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 22 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

33 Godo Kaisha Saule  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 23 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

34 Godo Kaisha 

Shamash (เดมิชือ่ 

SunEdison Japan 

SPC 24 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 
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35 Godo Kaisha Pusan  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 25 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

36 Godo Kaisha Apolo  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 26 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

37 Godo Kaisha Surya  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 27 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

38 Nagi Land Lease 

Godo Kaisha (“Nagi 

Land”) 

ถอืทีด่นิของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำทีป่ระเทศญีปุ่น่ 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

39 Godo Kaisha Rangi  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 29 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

40 Godo Kaisha 

Dazbog (เดมิชือ่ 

SunEdison Japan 

SPC 30 Godo 

Kaisha) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

41 Godo Kaisha 

Narang (เดมิชือ่ 

SunEdison Japan 

SPC 31 Godo 

Kaisha) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

42 Godo Kaisha Malina  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 32 Godo 

Kaisha)   

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 
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43 Godo Kaisha Legba  

(เดมิชือ่ SunEdison 

Japan SPC 33 Godo 

Kaisha)  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

44 J2 Investor Godo 

Kaisha  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ

ญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค 

ประเทศญีปุ่น่ 1.0 เยน 100.0 

45 J1 Investor Godo 

Kaisha (“J1”)  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ

ญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค  

ประเทศญีปุ่น่ 107.0 ลำ้นเยน 100.0 

46 BCPG Engineering 

Company (“BCPGE”) 

ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ร ับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 

Contractor) และให้บริกำรและซ่อมบ ำรุง  (O&M) 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

ประเทศญีปุ่น่ 40.0 ลำ้นเยน 100.0 

47 Godo Kaisha Tarumi 

Takatoge (“GKTT”)  

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำร

ที่ 4 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 8.1 เมกะวตัต์  

ประเทศญีปุ่น่ 0.1 ลำ้นเยน 

(BCPGJ เป็นผูถ้อื

หุน้บุรมิสทิธ ิ19.3 

ลำ้นเยน) (3) 

-(4) 

48 Huang Ming Japan 

Co., Ltd. (“HMJ”) 

ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยโครงกำรดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

ประเทศญีปุ่น่ 0.1 ลำ้นเยน 100.0 

49 BBP 1 เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศไทย 15.0 ลำ้นบำท 99.9 

50 BBP 2 เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนำคต 

ประเทศไทย 5.0 ลำ้นบำท 99.9 

หมำยเหตุ :      

(1) สดัส่วนกำรถอืหุน้นบัรวมกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
(2) หุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 49.0 ถอืโดยนิตบิุคคลทีม่ไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่

ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
(3) ทุนจดทะเบยีนในรปูแบบหุน้บุรมิสทิธแิสดงจ ำนวนเงนิลงทุนในบรษิทัจเีค ทีไ่มม่สีทิธอิอกเสยีง 
(4) เป็นกำรลงทุนในรปูแบบจเีค-ทเีค (โปรดดรูำยละเอยีดโครงสรำ้งกำรลงทุนในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 
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1.4 ควำมสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 

 

ทีม่ำ : บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน), www.bangchak.co.th, ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559  

 

 ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใหก้บัประชำชนโดยทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) BCP จะมสีดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

รอ้ยละ 70.4  

 กลุ่มบรษิทัฯ และ BCP มขีอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิทีแ่ยกจำกกนัอย่ำงชดัเจน และกลุ่มบรษิทัฯ มทีรพัยำกร

หลกัในกำรด ำเนินธุรกจิเป็นของตนเอง ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั BCP ครัง้ที ่10/2558 เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม 

2558 มมีตอินุมตักิำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน เพื่อแยกกำรด ำเนินธุรกจิดงักล่ำวใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็น

ผูด้ ำเนินกำร ต่อมำ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั BCP ครัง้ที ่7/2559 เมื่อวนัที ่30 มถุินำยน 2559 มมีตเิหน็ชอบแนว

ทำงกำรแบ่งขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิระหว่ำง BCP และบรษิทัฯ ในอนำคต เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

ระหว่ำง BCP และบรษิทัฯ โดยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูด้ ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนเชงิพำณิชยร์ปูแบบต่ำงๆ 

ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้

พภิพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซชวีภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

จำกเชือ้เพลงิขยะ เป็นตน้ 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้า 1 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจและโครงสรา้งรายได้ 

 

ปจัจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มี

นโยบายจะเขา้ลงทุน พฒันา และบรหิารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โครงการเป้าหมายที่

กลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้ลงทุน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจาก

เชือ้เพลงิขยะ เป็นตน้  

ณ ปจัจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

(1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมทัง้สิน้ 130 เมกะวตัต์ 

(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 182 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็น 

- โครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 118 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลติ

ติดตัง้รวมประมาณ 170 เมกะวตัต์) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่บริษัทฯ เป็น

ผูด้ าเนินการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 38   เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่

ด าเนินการโดยบรษิัทย่อยซึง่บรษิัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.9 ได้แก่ BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-

CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต ์ 
- โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาและก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะ

วตัต์ (โปรดดูรายละเอยีดของโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดนิส าหรบั

สหกรณ์ภาคการเกษตรในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) 

(2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม1 ประมาณ 194 เมกะ

วตัต ์(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 236 เมกะวตัต)์ โดยแบ่งเป็น 

- โครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ (ก าลงั

การผลติตดิตัง้รวมประมาณ 26 เมกะวตัต)์  

                                           
1 “ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา” ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศญี่ปุ่น หมายถงึ ก าลงั
การผลิตไฟฟ้าตามที่ระบุในใบอนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)  
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- โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 174 เมกะวตัต์ (ก าลงัการ

ผลติตดิตัง้รวมประมาณ 210 เมกะวตัต์) โดยก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศญี่ปุ่น หมายถงึ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามทีร่ะบุใน

ใบอนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่หากกลุ่ม

บรษิทัฯ พฒันาโครงการไดแ้ลว้เสรจ็จะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า

เอกชนต่อไป โดยผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนต่อไปจะต้องรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ทัง้หมดใน

อตัรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุนตามทีก่ าหนดใน METI ID ทัง้นี้ ความส าเรจ็ใน

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลายปจัจัย เช่น การ

ด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การขออนุญาตเชื่อมโยงกบัโครงข่ายไฟฟ้า 

(Grid Connection) การจดัหาทีด่นิส าหรบัใชใ้นการพฒันาโครงการ และความสามารถในการจดัหาแหล่ง

เงินทุนทัง้ในรูปของการเพิม่ทุนและการกู้ยมืเงิน เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) 

โครงสรา้งรายได้ของกลุ่มบรษิัทฯ ตามขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 2557 และ 2558 และงบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 มรีายไดส้่วน

ใหญ่มาจากการประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยสามารถจ าแนกไดด้งันี้  
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รายได้ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า           

- รายไดต้ามอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน 454.70  30.9 847.46  31.2 912.95  30.0 465.78  30.3 419.08  24.5 

- รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (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 

- รายไดต้ามอตัรารบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in-Tariff (FiT) - - - - - -   -    - 84.15  4.9 

รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 1,462.79  99.3 2,692.32  99.0 3,024.23  99.53 1,527.10  99.4 1,542.23  90.2 

2. รายไดจ้ากการลงทุน(1) 9.14  0.6 27.88  1.0 13.68  0.5 8.74  0.6 4.01  0.2 

3. ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ - - - - - -   -    - 145.28  8.5 

4. รายไดอ้ืน่(2) 1.38  0.1 0.08  0.0 0.34  0.0 0.01  0.0 17.43  1.0 

รวมรายได้ 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 

หมายเหตุ :  (1) รายไดจ้ากการลงทุน ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั 
(2) รายไดอ้ื่น เช่น เบีย้ปรบัค่าส่งงานล่าชา้ เป็นตน้ 

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย โครงการระยะที ่1-3 จะมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทีท่ยอยครบก าหนดการไดร้บัการสนับสนุน 
Adder ซึง่เมื่อเทยีบกบัก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาของโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และรอ้ย
ละ 40.7 ตามล าดบั ทัง้นี้ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 สดัส่วนรายไดส้่วนเพิม่ราคารบั
ซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักล่าวต่อรายได้รวมของกลุ่มบรษิัทฯ คิดเป็นร้อยละ 68.4 ร้อยละ 67.8 ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 60.8 ตามล าดบั
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2.2 การประกอบธรุกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

กลุ่มบรษิทัฯ เป็นแกนน าในการลงทุนและพฒันาโครงการในธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนของ BCP ทัง้นี้ ณ 

ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมทัง้สิน้ประมาณ 138 เม

กะวตัต ์(ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 196 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย ก าลงั

การผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 118 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตติดตัง้รวมประมาณ 170 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้

รวมประมาณ 26 เมกะวตัต)์  

2.2.1.1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

กลุ่มบรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยภายใต้สญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทัง้สิน้ 12 สญัญา  โดยแบ่งเป็น (1) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จ านวน 1 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 30 เมกะวตัต์ ตาม

โครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ และ (2) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) 

จ านวน 11 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาสญัญาละ 8 เมกะวตัต์ รวมก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา

ทัง้สิน้ 88 เมกะวตัต์ ตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตาม (1) 

และ (2) ดงักล่าวเป็นสญัญาประเภท Non-Firm มอีายุสญัญา 5 ปี และต่ออายุไดค้รัง้ละ 5 ปี ซึง่ไดส้่วนเพิม่ราคารบัซือ้

ไฟฟ้า (Adder) ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในอตัรา 8.0 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี 

นบัตัง้แต่วนัเริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะต่ออายุสญัญาเมื่อครบก าหนด 5 ปี จนสิน้

อายุโครงการดงักล่าว ซึง่โดยทัว่ไปมอีายุโครงการประมาณ 25 ปี โดยมรีายละเอยีดโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง

กลุ่มบรษิทัฯ ดงันี้ 
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ล าดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ความเข้ม
แสงอาทิตย ์ 

(เมกะจลูต่อตาราง
เมตร-วนั) (1) 

พืน้ท่ี 
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

ด าเนินการโดย สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

เลขท่ีสญัญา คู่สญัญา วนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์อ าเภอ จงัหวดั 

1 
 

BCPG 1 บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 18.1 457-2-53(1) BCPG N.A. 8 VSPP-PEA-038/2553 กฟภ. 5 ส.ค. 54 

BCPG 2 บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา BCPG N.A. 30 PPA-SPP/NF-2010-004 กฟผ. 16 ก.ค. 55 

2 BSE-BNN บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 18.2 257-2-74 BSE 99.9 8 VSPP-PEA-059/2553 

กฟภ. 

6 ม.ีค. 56 

        8 VSPP-PEA-060/2553 6 ม.ีค. 56 

3 BSE-BPH บางปะหนั พระนครศรอียุธยา 18.1 297-2-2 BSE 99.9 8 VSPP-PEA-051/2553 5 เม.ย. 56 

        8 VSPP-PEA-052/2553 5 เม.ย. 56 

4 BSE-BRM ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 18.4 137-2-47 BSE-BRM 99.9 8 VSPP-PEA-056/2553 19 ม.ีค. 57 

5 BSE-BRM1 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 18.4 116-2-86 BSE-BRM 1 99.9 8 VSPP-PEA-058/2553 

กฟภ. 

11 เม.ย. 57 

6 BSE-CPM1 บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 18.2 149-1-16 BSE-CPM 1 99.9 8 VSPP-PEA-055/2553 24 เม.ย. 57 

7 BSE-NMA ด่านขนุทด นครราชสมีา 17.7 147-2-31 BSE-NMA 99.9 8 VSPP-PEA-057/2553 10 เม.ย. 57 

8 BSE-PRI กบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี 17.9 254-3-47 BSE-PRI 99.9 8 VSPP-PEA-053/2553 21 เม.ย. 57 

        8 VSPP-PEA-054/2553 21 เม.ย. 57 

       รวม 118    

ทีม่า : (1) ความเขม้แสงเฉลีย่รายปีจากรายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  

หมายเหตุ : (1) บรษิทัฯ เช่าทีด่นิดงักล่าวจาก BCP (โปรดดรูายละเอยีดสญัญาเช่าทีด่นิโครงการระยะที ่1 ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น) 
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ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว รวม

ทัง้สิ้น 8 โครงการ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 118 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตติดตัง้รวมประมาณ 170           

เมกะวตัต)์   

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 38 เมกะวตัต ์ด าเนินการโดย BCPG 
ทีอ่ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์ด าเนินการโดย BSE  
ทีอ่ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์ด าเนินการโดย BSE 
ทีอ่ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย BSE-BRM 
ทีอ่ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย ์

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย BSE-BRM 1 
ทีอ่ าเภอหนองกี ่จงัหวดับุรรีมัย ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย BSE-CPM 1 
ทีอ่ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย BSE-NMA 
ทีอ่ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์ด าเนินการโดย BSE-PRI 
ทีอ่ าเภอกบนิทรบ์ุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ี
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(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในปจัจุบนัของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ใช้

เทคโนโลยกีระบวนการผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยห์รอืวธิโีฟโตโวลตาอคิส ์(Photovoltaics) ซึง่เป็นการ

แปลงพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ 

Photovoltaic cell (PV)) โดยมรีายละเอยีดกระบวนการผลติไฟฟ้าดงันี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยวธิโีฟโตโวลตาอคิส ์(Photovoltaics) ในประเทศไทย 

 

 
 

 

(1) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้าประจุลบ 

(อเิลก็ตรอน) และประจุบวก (โฮล) ขึน้ โครงสรา้งเซลลแ์สงอาทติยแ์บบรอยต่อ p-n จะท าหน้าทีส่รา้ง

สนามไฟฟ้าภายในเซลลเ์พื่อแยกอเิลก็ตรอนใหไ้หลผ่านสารกึง่ตวัน าชนิดเอน็ (n-type) ไปทีข่ ัว้ลบ 

และท าใหโ้ฮลไหลผ่านสารกึง่ตวัน าชนิดพ ี(p-type) ไปทีข่ ัว้บวก ท าใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าแบบกระแส

ตรงทีข่ ัว้ไฟฟ้าทัง้สอง จากนัน้ไฟฟ้ากระแสตรงดงักล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยงั DC Combiner 

Box ซึง่ท าหน้าทีร่วมกระแสไฟฟ้า  

(2) ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึง่เป็น

อุปกรณ์เปลีย่นไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั  

(3) ไฟฟ้ากระแสสลบัดงักล่าวจะถูกส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิม่แรงดนัให้

สงูขึน้เป็น 22 กโิลโวลท ์ส าหรบัโรงไฟฟ้าทีท่ าการจ่ายไฟเขา้ระบบสายส่งของ กฟภ. หรอื 115 กโิล

โวลท ์ส าหรบัโรงไฟฟ้าทีท่ าการจ่ายไฟเขา้ระบบสายสง่ของ กฟผ.  
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(4) กระแสไฟฟ้าจะถูกสง่ผ่านอุปกรณ์ตดัตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสงู (Ring Main Unit)  อุปกรณ์ตดัตอน

ไฟฟ้า (Switch Gear) ซึง่ท าหน้าทีต่ดัต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ  

(5) จากนัน้กระแสไฟฟ้าจะถูกสง่เขา้มเิตอรว์ดัจ านวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยงัระบบสายส่งไฟฟ้าของ 

กฟภ. หรอื กฟผ. ตามจุดรบัซือ้ไฟฟ้าทีก่ าหนดต่อไป  

 

(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัอย่างสูงสุดในการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

โรงไฟฟ้าในปจัจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มบรษิทัฯ จดัให้

มพีนักงานของกลุ่มบรษิัทฯ ประจ าโครงการแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวศิวกรประจ าโครงการและเจ้าหน้าที่

ปฏบิตักิาร พนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ มีหน้าทีต่ดิตามผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน

ระบบคอมพวิเตอร ์Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดงักล่าวนอกจากจะสามารถดขูอ้มลูไดท้ีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แต่ละแห่งแลว้ ยงัมกีาร

เชื่อมโยงข้อมูลและแสดงข้อมูลสรุปมาที่ส านักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอกีด้วย ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีการจดัเก็บข้อมูลเพื่อจดัท า

รายงานผลการด าเนินงานรายวนั (Daily Report) และประมวลผลการด าเนินงานรายเดอืน (Monthly Report) 

เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิาร โดยหากพบว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ผลติไฟฟ้าไดแ้ตกต่างจากการด าเนินงาน

ตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกบัผู้รบัจ้างซ่อมบ ารุงภายใต้สญัญาจ้างบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย ์(O&M Contract) หาสาเหตุของความผดิปกตดิงักล่าวโดยเรว็ เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถ

จ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ

 

(ค) การด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) 

ของแต่ละโครงการเพื่อให้บรกิารและซ่อมบ ารุงภายใต้สญัญาจ้างบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

(O&M Contract) โดยมรีะยะเวลาสญัญาคราวละ 2 ปี (โปรดดูรายละเอยีดสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย ์(O&M Contract) ของแต่ละโครงการในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น)  

ในการด าเนินงานในแต่ละวนั พนกังานของผูร้บัเหมาบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ะลา้ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงดูแลตัดหญ้าบริเวณใต้แผงและบริเวณโดยรอบโครงการ โดยแผงเซลล์

แสงอาทิตย์จะต้องได้รบัการท าความสะอาดเป็นประจ า ทัง้นี้ การด าเนินงานประจ าวนัจะถูกควบคุมโดย

แผนการด าเนินงานประจ าวนัที่ได้รบัอนุมตัิโดยพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประจ าแต่ละโครงการ เพื่อให้

มัน่ใจว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการดแูลทัง้โครงการ 
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ในการบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า ขอบเขตของผู้รบัเหมาบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะ

ประกอบไปด้วย (1) งานตรวจสอบ และ (2) งานบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

(1) งานตรวจสอบ  

พนกังานของผูร้บัจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ 

ตามทีต่กลงร่วมกนัในสญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contract)  โดยหากตรวจพบว่าอุปกรณ์

ของโรงไฟฟ้ามีการช ารุดเสยีหาย พนักงานของผู้รบัจ้างบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่ม 

บรษิทัฯ ทราบและด าเนินการเปลีย่นอุปกรณ์ดงักล่าวทนัท ีทัง้นี้ ภายหลงัการซ่อมบ ารุง พนกังานของผูร้บัจา้ง

บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจะแจง้ใหพ้นกังานของกลุ่มบรษิทัฯ ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยเพื่ออนุมตัผิลการซ่อมบ ารุง

ด้วย นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบรษิัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าเพื่อน าเสนอต่อ

ผูบ้รหิารในการสรุปผลการด าเนินงานรายเดอืนต่อไป 

(2) งานบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ และผู้รบัเหมาบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จะร่วมกนัก าหนดแผนการ

บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) ส าหรบัอุปกรณ์ส าคญัของโรงไฟฟ้าตามทีต่กลงร่วมกนัใน

สญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contract)  เช่น แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(PV Module) เครื่องแปลง

กระแสไฟฟ้า (Inverter) โครงสร้างรองรับแผง ระบบควบคุมโรงไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้  ผู้ร ับเหมา

บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าจะจดัท ารายงานติดตามผลการซ่อมบ ารุงเป็นประจ า เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการด าเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพด ีและ

สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ

 

(ง) พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริง 

ณ ปจัจุบนั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่ม 

บรษิทัฯ ทุกแห่ง มปีระกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได ้(Energy Output Warranty) เป็น

ระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ โดยผู้รบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ของแต่ละ

โครงการ ในกรณีทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการใดผลติไฟฟ้าไดต้ ่ากว่าปรมิาณทีผู่ร้บัเหมาก่อสรา้ง

แบบเบด็เสรจ็รบัประกนั (Energy Output Warranty) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็จะต้องชดเชยส่วนต่าง

ระหว่างค่าพลงังานไฟฟ้าที่รบัประกนัและค่าพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามสูตรการ

ค านวณทีก่ าหนดในสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) (โปรดดูรายละเอยีดประกนั

ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได ้(Energy Output Warranty) ของแต่ละโครงการ ในส่วนที ่2.2 

หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น) 
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ทัง้นี้ นับตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุ่มบรษิัทฯ ทุก

แห่งสามารถผลติไฟฟ้าไดม้ากกว่าปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผูร้บัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็รบัประกนั 

(Energy Output Warranty) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

โครงการ BCPG 1 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์ โครงการ BCPG 2 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 30 เมกะวตัต ์

  
โครงการ BSE-BNN ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์ โครงการ BSE-BPH ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์

  
โครงการ BSE-BRM ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์ โครงการ BSE-BRM 1 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ 
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โครงการ BSE-CPM 1 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์ โครงการ BSE-NMA ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต ์

  
โครงการ BSE-PRI ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 16 เมกะวตัต ์

 
หมายเหตุ :  (1)  สดัส่วนพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิในแต่ละปีต่อประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได ้(Energy Output 

Warranty) วดัตัง้แต่วนัเริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยเ์ป็นระยะเวลา 1 ปี 
 (2)  ปีทีแ่สดงในแผนภาพ หมายถงึ ปีของวนัสุดทา้ยทีม่กีารวดัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได ้(Energy Output 

Warranty) และพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิ เช่น โครงการ BSE-PRI เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่21 เมษายน 
2557 ดงันัน้ ประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได ้(Energy Output Warranty) จะวดัตัง้แต่วนัที ่21 
เมษายน 2557 ถงึวนัที ่20 เมษายน 2558 โดยแผนภาพดงักล่าวจะแสดงเป็นปี 2558  
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(จ) โครงสรา้งราคา 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยไดท้ า

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็จ านวน 1 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า

ตามสญัญา 30 เมกะวตัต ์และ กฟภ. ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากจ านวน 11 สญัญา ขนาดก าลงั

การผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 88 เมกะวตัต ์เป็นสญัญาประเภท Non-Firm2 ซือ้ขายไฟฟ้าดว้ยระบบอตัรารบั

ซือ้ไฟฟ้าแบบสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งราคาดงันี้ 

 โครงสรา้งราคาตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

(1) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากบัอตัราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดบัแรงดนั  

11-33 กโิลโวลท ์ที ่กฟผ. ขายใหก้ารไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่า

ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัขิายสง่เฉลีย่ (Ft ขายสง่เฉลีย่) 

(2) รายไดจ้ากสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ไดร้บั Adder ทีอ่ตัรา 8.0 บาท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง โดย

โครงการทัง้หมดจะได้รบัการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณิชย ์

ทีม่า : สญัญาซื้อขายไฟฟ้า ประกาศเรือ่งอตัรารบัซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสญัญา Non-Firm โดย กฟผ. วนัที ่

18 เมษายน 2550 และประกาศเรื่องการก าหนดส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กจากพลงังาน

หมนุเวยีน โดย กฟผ. วนัที ่15 มกราคม 2553 

โครงสรา้งราคาตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. 

(1) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่ายรบัซือ้จากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก เน่ืองจากกลุ่ม

บรษิทัฯ เป็นผูใ้ชไ้ฟอตัราตามชว่งเวลาของการใช ้ ( Time of Use Rate : TOU ) อตัราค่าพลงังาน

ไฟฟ้าทีข่ายจะเท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายสง่ ณ ระดบัแรงดนั 11-33 กโิลโวลท ์ที ่กฟผ. ขาย

ใหก้ารไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัขิายสง่เฉลีย่ 

(Ft ขายสง่เฉลีย่)   

(2) รายไดจ้ากสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ไดร้บั Adder ทีอ่ตัรา 8.0 บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง โดย

โครงการทัง้หมดจะไดร้บัการสนบัสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณิชย ์

ทีม่า : สญัญาซื้อขายไฟฟ้า ระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีน) โดย กฟภ. และประกาศเรื่องการก าหนดส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 

โดย กฟภ. วนัที ่19 สงิหาคม 2552 

                                           
2 สญัญาประเภท Non-Firm หมายถงึ สญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีไ่มม่กีารก าหนดพลงัไฟฟ้าขัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่ายใหก้ารไฟฟ้า (ทีม่า : 
http://www2.eppo.go.th/) 



 บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้า 15 
 

 ภายใต้การซื้อขายไฟฟ้าดว้ยระบบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) โครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ะไดร้บัการสนบัสนุนสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนั

เริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ ภายหลงัครบระยะเวลาสนับสนุนดงักล่าว อตัราซือ้ขายไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัจะเป็น

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเท่านัน้ 

แผนภาพแสดงอตัราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัขิายสง่เฉลีย่ใน       

ปี 2547-2558  

 

ทีม่า : ราคารบัซื้อไฟฟ้าจาก VSPP, www.mea.or.th และอตัราค่าไฟฟ้าขายส่งให ้กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 

โครงสรา้งราคาตามโครงการรบัซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้

บนพืน้ดินส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 โครงการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้นบัสนุนโครงการไดร้บัคดัเลอืกเขา้ท าสญัญา

กบั กฟภ. ตามโครงการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิ

ส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 12 เมกะวตัต์ เป็น

การรบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากบั 5.66 บาทต่อหน่วย คงทีต่ลอดระยะเวลาสนับสนุน 

25 ปี (โปรดดูรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรับ

สหกรณ์ภาคการเกษตรในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) 

ทีม่า : ระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานว่าดว้ยการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบ

ตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558  
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(ฉ) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุ่มบรษิัทฯ ทุกโครงการในประเทศไทยได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดยจะไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์มรีายละเอยีดดงัน้ี  

โครงการ BCPG 1 BCPG 2 BSE-BNN BSE-BPH BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI 

บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่ 59-0267-0-12-2-2(1) 1828(1)/2555 

และ 

1829(1)/2555 

1830(1)/2555 

และ 

1831(1)/2555 

2506(1)/2556 2507(1)/2556 2505(1)/2556 2508(1)/2556 2503(1)/2556 

และ 

2504(1)/2556 

ผูไ้ดร้บับตัรส่งเสรมิ BCPG BSE BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI 

ชนิดผลติภณัฑ ์ ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

ก าลงัการผลติรวม (เมกะวตัต)์ 41.0 16.0 16.0 8.0 8.0 8.0 8.0 16.0 

1. ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่

ได้รบัจากการประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี นับจาก

วันที่ เ ริ่ มมี ร า ยได้จ ากการปร ะกอบกิจ กา รนั ้น 

(ระยะเวลาสิน้สุดสทิธปิระโยชน์) 

 
(ก.ค. 2563)  

 
(พ.ค. 2564) 

 
(ก.ค. 2564) 

 
(พ.ค. 2565) 

 
(ม.ิย. 2565) 

 
(ม.ิย. 2565) 

 
(ม.ิย. 2565) 

 
(ม.ิย. 2565) 

2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของ

อตัราปกต ิมกี าหนด 5 ปี หลงัจากครบก าหนด 8 ปี ที่

ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลส าหรบัก าไรสุทธ ิ

(ระยะเวลาสิน้สุดสทิธปิระโยชน์) 

 
(ก.ค. 2568) 

 
(พ.ค. 2569) 

 
(ก.ค. 2569) 

 
(พ.ค. 2570) 

 
(ม.ิย. 2570) 

 
(ม.ิย. 2570) 

 
(ม.ิย. 2570) 

 
(ม.ิย. 2570) 

3. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปนัผลจากกจิการที่ได้รบัการ

ส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลตามาตรา 

31 ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้ตลอดระยะเวลา

ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 

        

4. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร         
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โครงการ BCPG 1 BCPG 2 BSE-BNN BSE-BPH BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI 

5. อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่า

ของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที่

เริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ (ระยะเวลาสิ้นสุด

สทิธปิระโยชน์) 

 
(ก.ค. 2565) 

 
(พ.ค. 2566) 

 
(ก.ค. 2566) 

 
(พ.ค. 2567) 

 
(ม.ิย. 2567) 

 
(ม.ิย. 2567) 

 
(ม.ิย. 2567) 

 
(ม.ิย. 2567) 

6. อนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธริอ้ยละ 25.0 ของเงนิ

ลงทุนในกิจการที่ได้รบัการส่งเสริม นอกเหนือไปจาก

การหกัค่าเสื่อมราคาปกต ิ

        

7. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือ

ผูช้ านาญการไดต้ามจ านวนและระยะเวลาทีก่ าหนด 
        

หมายเหตุ : (1) บตัรส่งเสรมิการลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนสทิธแิละประโยชน์เท่าทีเ่หลอือยูต่ามบตัรส่งเสรมิเลขที ่5047(1)/2555 ลงวนัที ่21 กนัยายน 2555 จาก BCP ใหก้บับรษิทัฯ 
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2.2.1.2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น3 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (PPA)) 

ทัง้สิน้ 5 สญัญา  มอีายุสญัญา 20 ปีนับจากวนัที่อ่านมเิตอรข์ายไฟฟ้าครัง้แรก และมอีตัรารบัซือ้แบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง โดยมรีายละเอยีดโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ดงันี้  

ล าดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
 

ความเข้ม
แสงอาทิตย ์

(กิโลวตัต์-ชัว่โมง
ต่อตารางเมตร

ต่อปี) (1) 

พืน้ท่ี 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผูด้  าเนินกิจการ
(Operator) 

สดัส่วนการ
ลงทุนในฐานะ
นักลงทุนทีเค 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

Feed-in Tariff 
(FiT) 

(เยนต่อ
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) 

คู่สญัญา วนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

1 โครงการที ่1 คาโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 1,405 9-0-34 Nakatsugawa PV 100.0 0.7 0.9 

40 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

15 ส.ค. 57 
2 โครงการที ่2 คุมาโมโตะ ประเทศญีปุ่น่ 1,376 11-2-53 Takamori PV 100.0 1.0 1.3 16 ก.พ. 58 
3 โครงการที ่3 มยิาซาก ิประเทศญีปุ่น่ 1,433 13-2-6 Nojiri PV 100.0 0.9 1.1 24 ก.พ. 58 
4 โครงการที ่4 คาโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 1,369 82-3-99 GKTT 100.0 8.1 9.6 31 ส.ค. 58 
5 โครงการที ่5 อากติะ ประเทศญีปุ่น่ 1,136 163-1-80 Nikaho PV 100.0 8.8 13.2 Tohoku Electric 

Power 
Company 

15 ก.ค. 59 

      รวม 19.5 26.1    
ทีม่า : (1)   ขอ้มลูความเขม้แสงอาทติยม์าจากรายงานของทีป่รกึษาทางเทคนิคของกลุ่มบรษิทัฯ ทีจ่ดัท าขึน้เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ซื้อกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น

แหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยอสิระ จงึมไิดร้บัรองถงึความครบถว้นสมบรูณ์หรอืความถูกตอ้งขอขอ้มลู
และไมอ่าจรบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใชข้อ้มลูดงักล่าว   

                                           
3 ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ของกลุ่มบรษิทัฯ จดัท าขึน้โดยรวบรวมจากเอกสารทีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประกอบการเขา้ซื้อกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ประเทศญีปุ่น่ และค าแปลฉบบัภาษาองักฤษของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มตีน้ฉบบัเป็นภาษาญีปุ่น่ ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิไม่อยู่ในวสิยัทีจ่ะตรวจสอบ
ขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยอสิระ จงึมไิดร้บัรองถงึความครบถว้นสมบรูณ์หรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูและไมอ่าจรบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใชข้้อมลูดงักล่าว 



 บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้า 19 
 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์

แล้ว รวมทัง้สิน้ 5 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติติดตัง้รวม

ประมาณ 26 เมกะวตัต)์   

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย Nakatsugawa PV 
ทีค่าโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย Takamori PV 
ทีคุ่มาโมโตะ ประเทศญีปุ่น่ 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย Nojiri PV 
ทีม่ยิาซาก ิประเทศญีปุ่น่ 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 8 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย GKTT 
ทีค่าโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์ าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 9 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดย Nikaho PV 
ทีอ่ากติะ ประเทศญีปุ่น่ 

  

(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปจัจุบนัของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส ์

(Photovoltaics) ซึง่เป็นการแปลงพลงังานแสงอาทติย์ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยใช้เซลลแ์สงอาทติย์ (Solar 

cell หรอื Photovoltaic cell (PV)) โดยมรีายละเอยีดกระบวนการผลติไฟฟ้าเหมอืนกระบวนการผลติไฟฟ้าใน

ประเทศไทย  

 

(ข) กระบวนการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

ภายหลงัการเขา้ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจากผู้ขาย กลุ่มบรษิัทฯ 

ตดิตามผลการด าเนินงานโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ดว้ยระบบตดิตามผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยท์ัง้หมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยง

ขอ้มลูและแสดงผลการด าเนินงานแต่ละโครงการมาทีส่ านักงานของกลุ่มบรษิทัฯ ทีก่รุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 

ผ่านระบบคอมพวิเตอร ์Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการให้บริการในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง (Transitional 

Services Agreement) ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ท ากบัผูข้าย เพื่อใชร้ะบบการท างานเดมิของผูข้ายเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 

12 เดอืนนบัจากวนัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ซือ้กจิการ  
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กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนการน าระบบตดิตามผลการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มาใช้

แทนระบบการท างานเดมิของกลุ่ม SunEdison โดยน าระบบคอมพวิเตอร์ Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA) และรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีใ่ชต้ดิตามผลการด าเนินงานโครงการในประเทศไทย มา

ใชก้บัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่นทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้จ านวน 5 โครงการ 

ปจัจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินการแลว้เสรจ็ทุกโครงการแลว้  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัจดัให้มีวิศวกรไฟฟ้าระดบัผู้คุมงาน (Chief Electrical Engineer) ท า

หน้าที่ก ากับดูแลมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

(Operation and Maintenance) ซึง่เป็นไปตามแนวทางในการตีความกฤษฎกีาเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม

มาตรา 43 ของพระราชบญัญตัิการประกอบกจิการไฟฟ้า (The Ordinance for Implementing Regulations 

related to the Article 43 of the Electricity Business Act)  ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ  การค้าและ

อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”))  

ทัง้นี้  ทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมและประมวลผลการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แลว้และความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พฒันาเพื่อน าเสนอต่อทมีงานผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีป่ระเทศไทยเป็นประจ าทุกเดอืน  

 

(ค) การด าเนินงานและการบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้ให้บรกิารและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้ 5 โครงการ ภายใต้สญัญาด าเนินการและ

บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(O&M Contract) ระหว่างบรษิัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและผู้ด าเนิน

กจิการ (Operator) โดยมรีะยะเวลาสญัญา 20 ปี (โปรดดรูายละเอยีดสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์(O&M Contract) ของแต่ละโครงการในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น)  

อย่างไรกด็ ีผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวไดท้ าสญัญาจา้งงานช่วง (Subcontract) กบับุคคลภายนอก โดยมี

ขอบเขตการด าเนินงานตามสญัญาประกอบไปดว้ยงานล้างแผงเซลลแ์สงอาทติย์ งานตดัหญ้าและดูแลพืน้ที่

ภายในบริเวณโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดตารางเวลาการ

บ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าตามความเหมาะสม  

 

(ง) พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จริง 

ณ ปจัจุบนั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วของกลุ่ม

บรษิทัฯ ทุกแห่ง มปีระกนัอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์2 ประเภท คอื  
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(1) การรบัประกนัผลงานโดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โครงการที่ 1 2 3 4 และ 5 ได้รบัประกนัเกี่ยวกบัคุณภาพของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ของแต่ละโครงการ อย่างไรกด็ ีผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ของโครงการที ่

1 2 และ 3 ไดแ้ก่ BCPGE ซึง่บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ทัง้นี้  โครงการที ่4 และ 5 ไดร้บัประกนั

จากผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ซึง่เป็นบุคคลภายนอกที่กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดถ้อืหุน้ เกีย่วกบัประสทิธภิาพ

ของระบบผลติไฟฟ้า (Performance Ratio) อกีดว้ย  

(2) การรบัประกนัโดยผูผ้ลติอุปกรณ์หลกั  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่ม  

บรษิทัฯ มปีระกนัคุณภาพวสัดุและคุณภาพการผลติแผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นระยะเวลา 10 ปี และประกนั

ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีส่ามารถผลติไดเ้ป็นระยะเวลา 25 ปี จากผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์และประกนัระยะ

ยาวส าหรบัคุณภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) (โปรดดูรายละเอยีดการรบัประกนัอุปกรณ์หลกั

ของแต่ละโครงการ ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น)  

ทัง้นี้ นับตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นของ

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายละเอยีดปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีส่ามารถผลติไดด้งันี้  

โครงการที ่1 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต์  โครงการที ่2 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต ์
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โครงการที ่3 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 1 เมกะวตัต ์ โครงการที ่4 ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 8 เมกะวตัต ์

  

ทีม่า : กลุ่มบรษิทัฯ เขา้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison ในเดอืนมกราคม 2559 ดงันัน้ 
ขอ้มลูปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีส่ามารถผลติไดใ้นอดตีก่อนหน้าการเขา้ซื้อกจิการ เป็นขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูเดมิของกลุ่ม 
SunEdison กลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิมไิดร้บัรองถงึความครบถว้นสมบรูณ์หรอืถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 

หมายเหตุ : (1) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่1 เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่15 ส.ค. 57 
  (2) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่2 เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่16 ก.พ. 58 
  (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่3 เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่24 ก.พ. 58 
  (4) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการที ่4 เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่31 ส.ค. 58 
 

(จ) โครงสรา้งราคา 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์โดยไดท้ า

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าทัง้สิ้น 5 สญัญา แบ่งเป็น (1) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั Kyushu Electric Power 

Company จ านวน 4 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 11 เมกะวตัต์ มอีตัรารบัซือ้

ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง คงทีต่ลอดระยะเวลาสนบัสนุน 20 ปีนบัจาก

วนัทีอ่่านมเิตอรข์ายไฟฟ้าครัง้แรก และ (2) สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั Tohoku Electric Power Company 

จ านวน 1 สญัญา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาประมาณ 9 เมกะวตัต์ มอีตัรารบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง คงทีต่ลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวนัทีอ่่านมเิตอร์

ขายไฟฟ้าครัง้แรก (โปรดดูรายละเอยีดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูลส าคญัอื่น) อตัรารบั

ซือ้ดงักล่าวเป็นอตัรารบัซือ้ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิาก METI 

ในแต่ละปี METI จะก าหนดอตัรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุน ซึง่จะแตกต่าง

กนัไปตามประเภทพลงังานหมุนเวียนและขนาดของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า 

รปูแบบการตดิตัง้อุปกรณ์  และอตัราก าไรทีเ่ป็นธรรมทีผู่ผ้ลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนควรไดร้บั ทัง้นี้ ภายใต้

โครงการรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรบัพลงังานหมุนเวยีน (Feed-in Tariff Scheme for 
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Renewable Energy) ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนจะตอ้งรบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานหมุนเวยีนทัง้หมด

ในอตัรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนบัสนุนที ่METI ก าหนด4 

 

(ฉ) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่

เทยีบเคยีงกบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์น

ประเทศไทยของกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบั อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากรูปแบบการเขา้

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค (โปรดดู

รายละเอยีดเพิม่เติมในหวัขอ้ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศญี่ปุ่น ขอ้ (4) โครงสรา้ง

การลงทุนแบบจเีค-ทเีค ส าหรบัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย)์ 

                                           
4 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธนัวาคม 2554 
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2.2.1.3 โครงสรา้งรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ตามขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน ในปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ2558 และงบการเงนิระหว่างกาล

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 มรีายละเอยีด ดงันี้  

โครงการ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

โค
รง
กา
รร
ะย
ะท

ี ่1
 BCPG 1 & 2                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน 244.24  16.7 257.78  9.6 245.44  8.1 123.45 8.1 106.52 6.9 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) 534.10  36.5 560.52  20.8 567.27  18.8 280.36 18.4 264.28 17.1 

รวมโครงการระยะที ่1 778.34  53.2 818.30  30.4 812.72  26.9 403.81 26.4 370.80 24.0 

โค
รง
กา
รร
ะย
ะท

ี ่2
 BNN & BPH                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน 210.46  14.4 289.72  10.8 269.05  8.9 137.85 9.0 125.19 8.1 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) 473.99  32.4 629.16  23.4 620.48  20.5 313.57 20.5 309.48 20.1 

รวมโครงการระยะที ่2 684.45  46.8 918.88  34.1 889.53  29.4 451.41 29.6 434.67 28.2 

โค
รง
กา
รร
ะย
ะท

ี ่3
 

BSE-BRM                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน   -    0.0 54.19  2.0 66.65  2.2 34.14 2.2 31.95 2.1 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder)   -    0.0 118.61  4.4 154.46  5.1 78.07 5.1 79.40 5.1 

BSE-BRM 1                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน   -    0.0 50.10  1.9 66.08  2.2 33.92 2.2 30.77 2.0 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder)   -    0.0 109.93  4.1 153.25  5.1 77.76 5.1 76.42 5.0 
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โครงการ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

BSE-CPM 1                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน   -    0.0 49.86  1.9 68.37  2.3 35.19 2.3 32.06 2.1 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder)   -    0.0 108.60  4.0 158.21  5.2 80.36 5.3 79.70 5.2 

BSE-NMA                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน   -    0.0 50.39  1.9 65.96  2.2 34.17 2.2 30.66 2.0 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder)   -    0.0 109.82  4.1 152.87  5.1 78.07 5.1 76.02 4.9 

BSE-PRI                 

รายไดจ้ากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐาน   -    0.0 95.42  3.5 131.40  4.3 67.07 4.4 61.93 4.0 

รายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder)   -    0.0 208.22  7.7 304.73  10.1 153.14 10.0 153.70 10.0 

รวมโครงการระยะที ่3   -    0.0 955.13  35.5 1,321.98  43.7 671.88 44.0 652.61 42.3 

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 1,462.79  100.0 2,692.32  100.0 3,024.23  100.0 1,527.10 100.0 1458,.08 94.5 

2. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in-Tariff (FiT)) 

โครงการที ่1   -      -      -      -      -      -      -      -    5.89 0.4 

โครงการที ่2   -      -      -      -      -      -      -      -    9.04 0.6 

โครงการที ่3   -      -      -      -      -      -      -      -    8.69 0.6 

โครงการที ่4   -      -      -      -      -      -      -      -    60.53 3.9 

โครงการที ่5   -      -      -      -      -      -      -      -    - - 

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่   -      -      -      -      -      -      -      -    84.15 5.5 

รวม 1,462.79  100.0 2,692.32  100.0 3,024.23  100.0 1,527.10 100.0 1,542.23 100.0 
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารแขง่ขนัและการขยายธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนทัง้ในและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่องซึง่ประกอบดว้ย (1) พฒันาประสทิธภิาพโครงการในปจัจุบนั (2) ประมูลหรอืยื่นขออนุญาตขาย

ไฟฟ้าเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่ดว้ยตนเอง ตามแผนการลงทุน (Organic Growth) 

และ (3) เขา้ซื้อ /ควบรวมกจิการ (Inorganic Growth) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ดงักล่าวมี

รายละเอยีดดงันี้ 

(1) การด าเนินการโครงการท่ีมีในปัจจุบนัอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูงท่ีสุด 

 การเลอืกใชเ้ทคโนโลย ี

กลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยช์นิดผลกึรวมซลิคิอน (Polycrystalline Silicon 

Solar Cell) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยทีด่ าเนินการเชงิพาณิชย์

แลว้ เทคโนโลยดีงักล่าวมขีอ้ด ีคอื มรีาคาถูก อายุการใชง้านนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใชพ้ืน้ทีใ่นการ

ติดตัง้ น้อย และน ้ าหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟสัซิลิคอน 

(Amorphous Silicon Solar Cell)5 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและ

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ใช้ทัง้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 

(Monocrystalline Silicon Solar Cell) และผลกึรวมซลิคิอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) 

ทัง้นี้ เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยช์นิดผลกึเดีย่วซลิคิอน (Monocrystalline Silicon Solar Cell) มี

ขอ้ดเีช่นเดยีวกบัเทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยช์นิดผลกึรวมซลิคิอน (Polycrystalline Silicon Solar 

Cell) โดยมปีระสทิธภิาพดีกว่าแต่มรีาคาสูงกว่าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์ชนิดผลกึรวมซลิคิอน 

(Polycrystalline Silicon Solar Cell)6 

กลุ่มบรษิทัฯ เขา้ใจถงึความส าคญัของคุณภาพและประสทิธภิาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยทีีม่ ี

ต่อการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึ (1) คดัเลอืกอุปกรณ์และ

เทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ และไดร้บัการยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพดี (2) จดัใหม้กีารรบัประกนัอุปกรณ์

                                           
5 คู่มอืการพฒันาและการลงทุนผลติพลงังานทดแทนชุดที ่ 2 พลงังานแสงอาทติย ์ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 
6 คู่มอืการพฒันาและการลงทุนผลติพลงังานทดแทนชุดที ่ 2 พลงังานแสงอาทติย ์ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 
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ส าคญัของโรงไฟฟ้าโดยผูร้บัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ตามสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ 

(EPC Agreement) (โปรดดูรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัประกนัอุปกรณ์ได้ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 

ขอ้มูลส าคญัอื่น) และ (3) จดัท าประกนัส าหรบัอุปกรณ์ส าคญัต่างๆ เพิ่มเติม โดยรายละเอียด

อุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใชม้ดีงัน้ี 

อปุกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ตวัอย่างผูผ้ลิตสินค้าท่ีกลุ่มบริษทัฯ เลือกใช้ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

1. แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(PV Module) Wuxi Suntech Power, Jetion Solar (China) และ 
Trina Solar  

2. เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) SMA และ Scheneider 

3. หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) Fuji Tusco(1) และถริไทย 

หมายเหตุ : (1) Tusco Trafo เปลีย่นชือ่เป็น Fuji Tusco 

 การเลอืกทีต่ัง้ 

แผนภาพแสดงความเขม้แสงอาทติยข์องทีต่ัง้โครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศไทย 

 
ทีม่า : ความเขม้แสงเฉลีย่รายปีจากรายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยทุธใ์นการเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศ

ไทยโดยพจิารณาจากปจัจยัดงัน้ี 

- ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเขม้แสงอาทติย์เฉลีย่รายปีในระดบัสงู โดยใชข้อ้มลูความเขม้แสงอาทติย์

ขององค์การบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาติ หรอืองค์กรนาซ่า เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู่ในท าเลทีม่คีวามเขม้แสง 17.7-18.4 เมกะจลูต่อตารางเมตร-

วนั เทยีบกบัความเขม้แสงรวมทัง้ประเทศที ่17.6 เมกะจลูต่อตารางเมตร-วนั7 

- ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาตไิดภ้ายในต้นทุนทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้กลุ่มบรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มกีารศกึษาความเสีย่งของพื้นทีบ่รเิวณทีต่ัง้โครงการต่อการเกดิน ้า

ท่วมและทศิทางของน ้าท่วมในรอบปีการเกดิซ ้า 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกนัน ้าท่วมและ

วางผงัโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการท าประกนัภยัใน

ระดบัเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการทัว่ไปในอุตสาหกรรม โดยจะจดัใหม้ปีระกนัภยัความคุม้ครอง

สงูทีส่ดุภายใตเ้บีย้ประกนัทีเ่หมาะสม   

- ตัง้อยู่ใกลจุ้ดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เพื่อลดตน้ทุนการลงทุนค่าตดิตัง้สายสง่ทีจ่ะถูกเชื่อมต่อเขา้

สูร่ะบบของการไฟฟ้า และลดการสญูเสยีพลงังานทีเ่กดิขึน้ระหว่างการสง่ไฟฟ้าเขา้สูร่ะบบ  

  

                                           
7
 ความเขม้แสงเฉลีย่รายปีจากรายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 
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แผนภาพแสดงความเขม้แสงอาทติยข์องทีต่ัง้โครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศญีปุ่น่ 

 

ทีม่า : (1) SolarGIS © 2016 GeoModel Solar  
(2) ขอ้มลูความเขม้แสงอาทติย์โครงการที ่1 – 14 มาจากรายงานของทีป่รกึษาทางเทคนิคของกลุ่มบรษิัทฯ ทีจ่ดัท าขึ้นเพื่อ

เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ซื้อกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่ ี

ความน่าเชือ่ถอื อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิไมอ่ยู่ในวสิยัที่จะตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยอสิระ 

จงึมไิดร้บัรองถงึความครบถ้วนสมบูรณ์หรอืความถูกต้องของขอ้มลูและไม่อาจรบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใชข้อ้มลู

ดงักล่าว และขอ้มลูความเขม้แสงอาทติยโ์ครงการที ่15-16 มาจากขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเป็นค่าความเขม้แสงอาทติย์

ของจงัหวดัทีโ่ครงการตัง้อยู่ 

ส าหรบัการเลอืกท าเลทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบรษิทัฯ

พจิารณาจากปจัจยัทีส่ าคญั ดงันี้ 

- ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเขม้แสงอาทติย์เฉลีย่รายปีในระดบัสงู โดยใชข้อ้มลูความเขม้แสงอาทติย์

ขององคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิหรอืองคก์รนาซ่า และองคก์ารพลงังานใหม่และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development 

Organization (“NEDO”)) ประเทศญีปุ่น่ 
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- ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มสีภาพทางภูมศิาสตร์เหมาะสม สามารถปรบัสภาพพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยด์ว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม 

- ตัง้อยู่ในบรเิวณที่ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรบัปรมิาณ

พลงังานไฟฟ้า  

- ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับที่ยอมรับได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจ

พจิารณาว่าจา้งทีป่รกึษาทางเทคนิคเพื่อศกึษาความเสีย่งของพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้โครงการต่อการ

เกดิภยัธรรมชาติรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นดนิไหว สนึาม ิภูเขาไฟระเบดิ แผ่นดนิถล่ม เป็นต้น 

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการท าประกนัภยัในระดบัเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการทัว่ไป

ในอุตสาหกรรม โดยจะจดัใหม้ปีระกนัภยัความคุม้ครองสงูทีส่ดุภายใตเ้บีย้ประกนัทีเ่หมาะสม 

 การคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ทีน่่าเชื่อถอื 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีระบวนการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ทีเ่ขม้งวด โดยพจิารณาจาก

ความมัน่คงทางการเงนิ ประสบการณ์ท างาน การออกแบบ คุณสมบตัิของอุปกรณ์ทัง้หมดที่จะใช ้

รวมถึงขอ้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) สูงสุด ทัง้นี้ ในการประมูล

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว กลุ่มบรษิัทฯ 

ก าหนดให้ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้ร ับเหมาออกแบบร่วมกนัเสนอประมูลเพื่อร่วมกัน

รับประกันคุณภาพงานและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้  โดยกลุ่มบริษัทฯ คัดเลือก

ผูร้บัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ในรูปแบบกจิการร่วมค้า (Consortium) ระหว่างผู้ผลติแผงเซลล์

แสงอาทติยแ์ละผูร้บัเหมาออกแบบ ซึง่จะร่วมกนัรบัประกนัคุณภาพงานและจ านวนพลงังานไฟฟ้า

ขัน้ต ่าทีส่ามารถผลติได้ (Energy Output Warranty) ตลอดอายุโครงการ 25 ปี นับจากวนัเริม่เปิด

ด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ส าหรบักระบวนการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบ

เบด็เสรจ็ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ทีอ่ยู่ระหว่าง

การพฒันา กลุ่มบรษิทัฯ มแีนวทางในการก าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืกผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละ

ผูร้บัเหมาออกแบบ ซึง่อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุน โดยกลุ่มบรษิทัฯ 

มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละผูร้บัเหมาออกแบบรายใหญ่ มปีระสบการณ์

ในการท างาน มผีลประกอบการในอดตีทีด่ ีและมฐีานะทางการเงนิแขง็แกร่ง 

 การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์  

กลุ่มบรษิทัฯ บ ารุงรกัษาอุปกรณ์โดย 

(1) ตรวจสอบการท างานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์ยา่งใกลช้ดิโดยระบบควบคุมการปฏบิตังิาน

ผ่านระบบคอมพวิเตอร ์Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  
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(2) ด าเนินโครงการและบ ารุงรักษาโดยเข้าท าสัญญาบริหารจัดการและบ ารุงรักษา (O&M 

Contract) ทีก่ าหนดขอบเขตและมลูค่าสญัญาอย่างชดัเจน 

ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบรษิทัฯ 

ได้ว่าจา้งผู้รบัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่ละ

โครงการในการใหบ้รกิารและซ่อมบ ารุงภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contract) 

ควบคู่กบัทมีงานของกลุ่มบรษิัทฯ  โดย ณ ปจัจุบนั โครงการดงักล่าวยงัอยู่ภายใต้การรบัประกนั

ผลงานโดยผู้รบัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ของแต่ละโครงการ (โปรดดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ

รบัประกนัผลงานของแต่ละโครงการไดใ้นสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส าคญัอื่น)  

ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ กลุ่มบรษิทัฯ 

ได้ว่าจ้าง BCPGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในการ

ใหบ้รกิารและซ่อมบ ารุงภายใต้สญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contract) โดย BCPGE 

ได้ท าสญัญาจ้างงานช่วง (Subcontract) กบับุคคลภายนอก และ BCPGE จะเป็นผู้ติดตามการ

ด าเนินงานของผูร้บัจา้งช่วงดงักล่าว 

(3) เลอืกใช้อุปกรณ์หลกัที่ได้รบัการรบัประกนัอุปกรณ์ระยะยาวจากผู้ผลติ และ/หรอื มนีโยบาย

จดัท าประกนัอุปกรณ์เพิม่เตมิเมื่อหมดระยะเวลารบัประกนั 

โดย ณ ปจัจุบนั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทุก
โครงการยงัอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จากผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบ
เบด็เสรจ็ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดซ้ือ้การรบัประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิม่เตมิ
ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทยทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้บางโครงการ และ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทุกโครงการ รวมถงึกลุ่ม
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนินการซือ้ประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิม่เตมิ
ให้ครบทุกโครงการส าหรบัโครงการในประเทศไทยที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อสร้างความ
มัน่ใจว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ในสภาพด ีพรอ้มจ าหน่ายไฟฟ้า และสามารถแกไ้ขปญัหาได้
อย่างรวดเรว็เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามปกต ิภายใตค้่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 

  
(2) แสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในอนาคตโดยการประมูลหรือ

ยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามนโยบาย

ภาครฐัท่ีสนับสนุนธรุกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มเีป้าหมายเติบโตในธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนอย่างต่อเน่ือง และมกีารเตรยีม

ความพรอ้มที่จะเขา้ประมูลหรอืยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ที่จะมขีึน้ตามแผนพฒันาก าลงัผลติ

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) โดยกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามพรอ้มในการลงทุนขนาดใหญ่ในดา้นต่างๆ เช่น (1) 
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มบีุคลากรทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ (2) มคีวามเชีย่วชาญในการประกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน และ 

(3) มคีวามพรอ้มดา้นเงนิทุน ซึง่จะสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ได้ 

นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในประเทศแลว้ กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมกีารศกึษาขอ้มูล

และพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในต่างประเทศทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

นโยบายภาครฐัอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ 

 

(3) การเติบโตอย่างก้าวกระโดดผา่นการเข้าซ้ือกิจการ 

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษัทฯ มี

นโยบายที่จะเขา้ซือ้กจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ทัง้ที่เริ่มด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา โดยกลุ่ม

บรษิทัฯ มกีระบวนการในการพจิารณาการลงทุนซือ้กจิการในโครงการใหม่ทีมุ่่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของ

กลุ่มบรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้เป็นส าคญั กระบวนการดงักล่าวมขี ัน้ตอนทีส่ าคญัดงันี้ (1) ด าเนินการศกึษาความ

เป็นไปไดใ้นการลงทุน (2) ประเมนิผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั และ (3) ตรวจสอบสถานะกจิการทีจ่ะเขา้ซือ้ 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

 

2.2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในการประกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในประเทศ ตามลกัษณะโครงสร้างกจิการไฟฟ้าใน

ประเทศไทย กฟผ. และ กฟภ. จะเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการท าสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power 

Producer (“IPP”)) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer (“SPP”)) และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน

รายเลก็มาก (Very Small Power Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน

รายเลก็ และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ มเีป้าหมายในการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ระยะยาวกบั กฟผ. และ กฟภ. เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงในระยะยาว 

ในการขยายธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนของกลุ่มบรษิัทฯ ในต่างประเทศ กลุ่มบรษิัทฯ มกีลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายเช่นเดยีวกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าทีจ่ะเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าระยะกลางถงึระยะยาวกบักลุ่มบรษิทัฯ ทีม่คีวามมัน่คง เช่น การไฟฟ้าในประเทศนัน้ หรอืบรษิทัเอกชน

ทีไ่ดร้บัสมัปทานจากรฐับาลในประเทศนัน้ๆ ในการประกอบธุรกจิไฟฟ้าในแต่ละภูมภิาค เป็นตน้ 
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2.2.2.3 ช่องทางการจ าหน่าย 

ในการประกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย กลุ่มบรษิทัฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการ

เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แต่ละแห่งเขา้สู่ระบบสายส่ง โดยปรมิาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่าย

ใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. จะวดัจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่่านมเิตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของ

แต่ละโครงการ หลงัจากนัน้กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเขา้สู่ระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าของ  กฟน. และ กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีร่บัซือ้โดยตรงจาก กฟผ. ต่อไป 

ในการประกอบธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบรษิทัฯ จ าหน่ายไฟฟ้าโดยการ

เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

เอกชนในแต่ละภูมภิาคทีโ่รงไฟฟ้าแต่ละแห่งตัง้อยู่ โดยปรมิาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายจะวดัจากจ านวนหน่วยไฟฟ้า

ทีผ่่านมเิตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ าหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ 

2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั8 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศไทย 

(1) โครงสรา้งกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

 

                                           
8 ขอ้มลูภาวะอุตสาหกรรมในส่วนนี้จดัท าขึน้โดยรวบรวมจากเอกสารซึ่งไดร้บัการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรอืสื่อสิง่พมิพ์ของภาครฐั 
เช่น กกพ. กฟผ. ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ตลอดจนแหล่งขอ้มลูดา้นอุตสาหกรรมทีเ่ปิดเผยเป็นขอ้มลูสาธารณะ ขอ้มลูตวัเลขบาง
รายการในเอกสารส่วนนี้ไดร้บัการปดัเศษใหเ้ป็นเลขถว้น นอกจากนี้ ขอ้มลูคาดการณ์และขอ้มลูประมาณการในส่วนนี้ เป็นขอ้มลูทีร่วบรวม
มาจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ และ/หรอืสื่อสิ่งพมิพ์ของภาครฐั ขอ้มูลเหล่านี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่แหล่งขอ้มูลใช้ในการ
คาดการณ์ กลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการเงนิมไิดร้บัรองว่าแหล่งขอ้มลูดงักล่าวถูกต้อง เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษาทางการ
เงนิมไิดร้บัการรบัรองอย่างเป็นทางการจากแหล่งขอ้มลูดงักล่าว   
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โครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศไทยมผีูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (1.1) ระบบผลติไฟฟ้า 

(1.2) ระบบส่งไฟฟ้า และ (1.3) ระบบการจดัจ าหน่ายไฟฟ้า ทัง้น้ี ปจัจุบนัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศ

ไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดยม ีกฟผ. เป็นผูผ้ลติไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็น

ผู้รบัซื้อไฟฟ้ารายเดยีว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) 

ใหแ้ก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า และขายตรงใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางราย  

(1.1) ระบบผลิตไฟฟ้า 

ก าลงัผลติในระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ (ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) (ข) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) (ค) ผู้ผลติ

ไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer (SPP)) (ง) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small 

Power Producer (VSPP)) และ (จ) ไฟฟ้าน าเขา้จากต่างประเทศ โดย ณ เดอืนมกราคม 2559 มกี าลงัผลติ

ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าทัง้ 5 กลุ่ม รวมทัง้สิน้ 42,276 เมกะวตัต ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

แผนภาพแสดงก าลงัผลติในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทผูผ้ลติไฟฟ้า ณ เดอืนมกราคม 2559 

 

ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th และ กกพ., www.erc.or.th   

 

(ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ณ เดอืนมกราคม 2559 มกี าลงัการผลติ

ไฟฟ้าตามสญัญารวม 16,376 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.7 ของก าลงัการผลติรวมทัง้ระบบ โดยแบ่ง

ตามประเภทเชือ้เพลงิไดด้งันี้  

  



 บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2.2 หน้า 37 
 

แผนภาพแสดงก าลงัผลติแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เดอืนมกราคม 2559 

 

ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th 
 

(ข) ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) 

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คอื ผูผ้ลติเอกชนทีใ่ชพ้ลงังานเชงิพาณิชยใ์นการผลติไฟฟ้า โดยมี

ก าลงัผลติไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบไม่ต ่ากว่า 90 เมกะวตัต์ ทัง้นี้ ณ เดอืนมกราคม 2559 มโีรงไฟฟ้า IPP ทัง้สิน้ 

12 โครงการ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 14,767 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.9 ของก าลงัการ

ผลติรวมทัง้ระบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

โครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

เช้ือเพลิง 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 748 ก๊าซธรรมชาตหิรอืน ้ามนัเตา 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 3,481 ก๊าซธรรมชาตหิรอืน ้ามนัเตา 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า ราชบุร ีจ ากดั 700 ก๊าซธรรมชาต ิ

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั 700 ก๊าซธรรมชาต ิ
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั 713 ก๊าซธรรมชาต ิ
บรษิทั อสีเทริน์ เพาเวอร ์แอนด ์อเิลค็ตรคิ จ ากดั 350 ก๊าซธรรมชาต ิ
บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จ ากดั 1,347 ถ่านหนิบทีมูนิสั 
บรษิทั กลัฟ์เพาเวอรเ์จนเนอรเรชัน่ จ ากดั 1,468 ก๊าซธรรมชาต ิ

บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั 1,400 ก๊าซธรรมชาต ิ

บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั 660 ถ่านหนิบทีมูนิสั 

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีเอน็เอส จ ากดั 1,600 ก๊าซธรรมชาต ิ

บรษิทั กลัฟ์ เจพ ียทู ีจ ากดั 1,600 ก๊าซธรรมชาต ิ

รวม 14,767  

ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th 
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ในช่วงปี 2558-2567 คาดว่าก าลงัผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะเพิ่มขึ้นอีก

ประมาณ 8,070 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้า IPP จ านวน 7 โครงการทีไ่ดล้งนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

แลว้ ดงันี้ 

โครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

ก าหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 

บรษิทั กลัฟ์เจพยีทู ีจ ากดั ชุดที ่1 และชุดที ่2 1,600 2558 

ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมชุดที ่1 930 2559 

บรษิทั เนชัน่แนลเพาเวอรซ์พัพลาย จ ากดั เครือ่งที ่1-4 540 2559-2560 

บรษิทั กลัฟ์ เอสอารซ์ ีจ ากดั ชุดที ่1 1,250 2564 

บรษิทั กลัฟ์ เอสอารซ์ ีจ ากดั ชุดที ่2 1,250 2565 

บรษิทั กลัฟ์ พดี ีจ ากดั ชุดที ่1 1,250 2566 

บรษิทั กลัฟ์ พดี ีจ ากดั ชุดที ่2 1,250 2567 

รวม 8,070  

ทีม่า : แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

 

(ค) ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer (SPP)) 

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ คอื ผูผ้ลติเอกชนที่มกี าลงัผลติไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบตัง้แต่ 10-90  

เมกะวตัต์ ทัง้นี้ ณ เดอืนมกราคม 2559 มโีรงไฟฟ้า SPP ทัง้สิน้ 97 โครงการ มีก าลงัการผลติไฟฟ้าตาม

สญัญารวม 5,234 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.4 ของก าลงัการผลติรวมทัง้ระบบ โดยแบ่งเป็นก าลงัการ

ผลติตามสญัญาประเภท Firm 3,997 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติตามสญัญาประเภท Non-Firm 1,237เมกะ

วตัต ์

ทัง้นี้ ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2559 ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ทีม่กีารผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติยม์กี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้สิน้ 346 เมกะวตัต ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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เจ้าของโครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 30 

บรษิทั พฒันาพลงังานธรรมชาต ิจ ากดั 55 

บรษิทั เสรมิสรา้งพลงังาน จ ากดั 40 

บรษิทั อเีอ โซล่า นครสวรรค ์จ ากดั 90 

บรษิทั อเีอ โซล่า ล าปาง จ ากดั 90 

บรษิทั เอสพพี ีซคิ จ ากดั 41 

รวม 346 

ทีม่า : ขอ้มลูผูผ้ลติไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน, www.erc.or.th 

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 

2015) ก าหนดใหม้กีารรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็จ านวน 97 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้า

ตามสญัญารวม 5,922 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าระบบการผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 

(Cogeneration) จ านวน 41 โครงการ ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 3,660 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าระบบการ

ผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) ต่ออายุสญัญา จ านวน 25 โครงการ ก าลงัผลิต

ไฟฟ้ารวม 424  เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนจ านวน 31 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตาม

สญัญารวม 1,838 เมกะวตัต ์

 

(ง) ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer (VSPP)) 

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก คอื ผูผ้ลติเอกชนทีม่กี าลงัผลติไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบต ่ากว่า 10 

เมกะวตัต์ ทัง้นี้ ณ เดอืนมกราคม 2559 มโีรงไฟฟ้า VSPP ทัง้สิน้ 682 โครงการ มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตาม

สญัญารวม 2,513 เมกะวตัต ์หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.9 ของก าลงัการผลติรวมทัง้ระบบ  

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากทีม่กีารผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยม์จี านวน 361 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาทัง้สิน้ 1,327 เมกะวตัต์9 

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 

2015) ก าหนดใหม้กีารรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)) ก าลังผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 9,736 เมกะวัตต ์

                                           
9 ขอ้มลูผูผ้ลติไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน, www.erc.or.th 
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แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 9,701 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าระบบ

การผลติพลงังานความรอ้นและไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 35 เมกะวตัต ์

 

(จ) ไฟฟ้าน าเข้าจากต่างประเทศ 

นอกจากการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มขา้งตน้แลว้ ณ เดอืนมกราคม 2559 

กฟผ. ยงัรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

มาเลเซีย ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 3,387 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ของก าลงัการผลติรวมทัง้

ระบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ ประเทศ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

เช้ือเพลิง 

โรงไฟฟ้าเทนิ-หนิบุน สปป.ลาว 434 พลงัน ้า 

โรงไฟฟ้าหว้ยเฮาะ สปป.ลาว 126 พลงัน ้า 

โรงไฟฟ้าน ้าเทนิ 2 สปป.ลาว 948 พลงัน ้า 

โรงไฟฟ้าน ้างมึ 2 สปป.ลาว 597 พลงัน ้า 

โรงไฟฟ้าหงสา เครือ่งที ่1 สปป.ลาว 982 ถ่านหนิลกิไนต ์

สายส่งเชือ่มโยงไทย-มาเลเซยี ระยะที ่2 มาเลเซยี 300 - 

รวม  3,387  

ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th 

ในช่วงปี 2558-2562 จากขอ้มูลตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-

2579 (PDP 2015) กฟผ. ไดม้กีารลงนามสญัญารบัซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ณ ปจัจุบนัจ านวน 4 โครงการ 

ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 2,825 เมกะวตัต ์ดงันี้ 

โครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

ก าหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 

โรงไฟฟ้าหงสา เครือ่งที ่2-3 982 2558-2559 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขือ่นไซยะบุร ี 1,220 2562 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขือ่นเซเปียน-เซน ้าน้อย 354 2562 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขือ่นน ้าเงีย๊บ 1 269 2562 

รวม 2,825  

ทีม่า : แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 
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(1.2) ระบบส่ง 

ระบบส่งไฟฟ้าประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Lines) และสถานีไฟฟ้า 

(Substations) ระบบสง่ไฟฟ้าเป็นสว่นส าคญัในการส่งพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลติมาสู่ผูใ้ชไ้ฟ สายส่งไฟฟ้า

เปรยีบเสมอืนเสน้ทางล าเลยีงพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงัอกีจุดหน่ึงทีอ่ยู่ไกลออกไป โดยมสีถานีไฟฟ้า

เป็นจุดทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งสายสง่ไฟฟ้าจากจุดต่างๆ ซึง่เป็นจุดทีแ่ปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากแรงดนัสงูทีส่ง่ไป

ในสายสง่ ลงเป็นแรงดนัต ่าเพื่อสง่จ่ายไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟ้า  

กฟผ. ด าเนินการจดัสง่ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และทีร่บัซือ้จากผูผ้ลติไฟฟ้ารายอื่นตาม

สถานีไฟฟ้าผ่านระบบสง่ไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่มโีครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ ทีร่ะดบัแรงดนั 500 กโิลโวลท ์

230 กโิลโวลท ์132 กโิลโวลท ์115 กโิลโวลท ์และ 69 กโิลโวลท ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีร่บัซือ้โดยตรงจาก กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบา้น

ดว้ย ไดแ้ก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดนั 115 กโิลโวลท ์และ 22 กโิล

โวลท ์และมาเลเซยีดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (HVDC) 300 กโิลโวลท ์

 

(1.3) ระบบการจดัจ าหน่าย 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและการบรกิารค้าปลกีอยู่ในความดูแลของ  กฟน. และ กฟภ. ทัง้นี้ กฟผ.ท า

การผลติและส่งไฟฟ้าเกือบทัง้หมดเพื่อขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจดัจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ต่อไป โดย 

กฟน. รบัผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ 

และกฟภ. รบัผดิชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เหลอืของประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยงั

จ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่นใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คยีง 

แผนภาพแสดงการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทลกูคา้ของ กฟผ. ณ เดอืนมกราคม 2559 

 
ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th 
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(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของระบบและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในปี 2547-2557 

 
ทีม่า : กฟผ., www.egat.co.th และ ธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th 

 

จากขอ้มูลของ กฟผ. พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามการ

เพิม่ขึน้ของมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่างปี 2547 – 

2557 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของระบบเพิม่ขึน้จาก 19,325.80 เมกะวตัต์ เป็น 26,942.10 เมกะวตัต์ คดิเป็น

อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.4 ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 6,573 

พนัลา้นบาท เป็น 9,234 พนัลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 3.5 
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แผนภาพแสดงสดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าตามประเภทผูใ้ชใ้นปี 2552-2557 

 
    ทีม่า : ศนูยข์อ้มลูพลงังาน กระทรวงพลงังาน, www.energy.go.th 

 

ในปี 2552-2557 ภาคอุตสาหกรรมมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าสงูสุด โดยในปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมมี

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด ในขณะทีภ่าคครวัเรอืน ภาคธุรกจิ 

กจิการขนาดเลก็ และอื่นๆ มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.1 รอ้ยละ 18.6 รอ้ยละ 11.2 และ

รอ้ยละ 3.4 ตามล าดบั 

 

(3) แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ทีจ่ดัท าโดยส านัก

นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ใหค้วามส าคญัต่อความมัน่คงทางพลงังาน โดยแผนพฒันาก าลงั

การผลติไฟฟ้าจะตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราการเพิม่ของประชากร และอตัรา

การขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสดัส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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แผนภาพแสดงประมาณการความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุและก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาปี 2558-2579 

 
ทีม่า : แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

แผน PDP 2015 ไดม้กีารจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ ภายใต้สมมติฐาน

แนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาวระหว่างปี 2557-2579 ทีร่อ้ยละ 3.9 ต่อปี ตามประมาณการของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและอตัราการเพิม่ประชากรเฉลีย่รอ้ยละ 0.03 ต่อ

ปี รวมถงึพจิารณาผลการด าเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน (EEDP) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก (AEDP) ไดอ้ตัราการเตบิโตเฉลีย่ของความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธขิองประเทศที่

รอ้ยละ 2.7 ต่อปี ระหว่างปี 2557-2579 โดยคาดว่าความต้องการใชไ้ฟฟ้าสงูสุดในอนาคตจะเพิม่สงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง จาก 27,633 เมกะวตัตใ์นปี 2557 เป็น 49,655 เมกะวตัตใ์นปี 2579 

โดยแผน PDP 2015 ไดก้ าหนดแนวทางการจดัสรรก าลงัผลติไฟฟ้าและก าหนดสดัสว่นเชือ้เพลงิใหม้ี

ก าลงัการผลติส ารองไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15.0 ของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสงูสุด เพื่อความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้าของประเทศ และกระจายสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิเพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พงิเชือ้เพลงิชนิดใดชนิด

หนึ่ง โดยประมาณการก าลงัผลติไฟฟ้าเมื่อสิน้แผน PDP 2015 ในสิน้ปี 2579 ที่ 70,335 เมกะวตัต ์

ประกอบดว้ยก าลงัผลติไฟฟ้าในปจัจุบนั ณ สิน้ปี 2557 จ านวน 37,612 เมกะวตัต์ ก าลงัผลติของโรงไฟฟ้า

ใหม่จ านวน 57,459 เมกะวตัต์ สุทธกิบัการปลดก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าเก่าทีห่มดอายุในช่วงปี 2558-2579 

จ านวน 24,736 เมกะวตัต ์  
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แผนภาพแสดงสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

ทีม่า : แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

 

ทัง้นี้ จากก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่จ านวน 57,459 เมกะวัตต์ จะเป็นก าลงัการผลิตของ

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในสดัส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.7 ของก าลงัการผลิตใหม่ทัง้หมด ตาม

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ภาครฐัต้องการเพิ่ม

สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเป็นรอ้ยละ 20.1 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 

2579  

 

(4) แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานหมุนเวยีนปี 2550-2557 

 

ทีม่า : แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 
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ตัง้แต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน เพื่อกระจายโอกาสไปยงัพืน้ทีห่่างไกลใหม้สี่วนร่วม

ในการผลติไฟฟ้า ลดความสญูเสยีในระบบไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครฐัในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า  

จากมาตรการสนบัสนุนดงักล่าวสง่ผลใหก้ารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนมสีดัสว่นเพิม่สงูขึน้ทุก

ปี โดย ณ เดอืนธนัวาคม 2557 ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสญัญาจากพลงังานหมุนเวยีนมปีรมิาณรวม 7,400 เมกะ

วตัต์ โดยเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญาจากพลงังานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 17.5  และพลงังานหมุนเวียน

ประเภทอื่นๆ รอ้ยละ 82.5 

แผนภาพแสดงสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาจากพลงังานหมุนเวยีนปี 2557 เปรยีบเทยีบกบั

เป้าหมายในปี 2579 ตามแผน AEDP 2015 

 

ทีม่า : แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ทีจ่ดัท าโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตัง้เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีนจากรอ้ยละ 9.9 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 20.1 ของก าลงัการผลติไฟฟ้า

รวมในปี 2579 คอืจากก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 7,400 เมกะวตัต์ เป็น 19,684 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็น

อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 4.5 ซึง่สอดคลอ้งกบัแผน PDP 2015 ทีต่ัง้เป้าหมายสดัส่วนการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีนในช่วงรอ้ยละ 15.0-20.0 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมภายในปี 2579 

ทัง้นี้ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนแต่ละ

ประเภทเชือ้เพลงิ ตามแผน AEDP 2015 มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ประเภทเช้ือเพลิง ปี 2557 
(เมะวตัต)์ (1) 

เป้าหมายปี 2579  
(เมกะวตัต)์ (2) 

ก าลงัการผลิตท่ี
เพ่ิมขึน้ 

(เมกะวตัต)์ 

1. ขยะชุมชน 66 500 434 

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50 50 

3. ชวีมวล 2,452 5,570 3,118 

4. ก๊าซชวีภาพ  312 1,280 969 

5. พลงัน ้าขนาดเลก็ 142 376 234 

6. พลงังานลม 224 3,002 2,778 

7. พลงังานแสงอาทติย ์ 1,299 6,000 4,701 

8. พลงัน ้าขนาดใหญ่ 2,906(3) 2,906(3) - 

รวม (เมกะวตัต)์ 7,400 19,684 12,284 

ทีม่า : (1), (2) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

หมายเหตุ : (3) เป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ทีม่อียู่แลว้ในปจัจุบนั โดยพลงัน ้าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมนุเวยีนในแผน AEDP 2015 

ตามเป้าหมายการเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีก่ าหนดในแผน AEDP 2015 

จะเหน็ได้ว่าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จะมกี าลงัการผลติติดตัง้เพิม่ขึน้สูงทีสุ่ดจ านวน 4,701 เมกะวตัต ์

รองลงมาคอืโรงไฟฟ้าชวีมวล และโรงไฟฟ้าพลงังานลม ซึ่งจะมกี าลงัการผลติติดตัง้เพิ่มขึน้จ านวน 3,118    

เมกะวตัต ์และ 2,778 เมกะวตัต ์ตามล าดบั 

 

(5) แนวโน้มการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

ตัง้แต่ปี 2532 เป็นต้นมา ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และ

สง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการผลติไฟฟ้าเพื่อเพิม่การแข่งขนัในกจิการพลงังาน ลดภาระการลงทุน

ของภาครฐั และลดภาระหน้ีสนิของประเทศ โดยมนีโยบายให้ กฟผ. รบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติเอกชนรายเลก็ 

(Small Power Producer (SPP)) ทีผ่ลติพลงังานไฟฟ้าและความรอ้นร่วม (Cogeneration) โดยใช้กากหรอื

เศษวสัดุเหลอืใช้จากการเกษตรเป็นเชือ้เพลงิ ต่อมาได้ขยายการด าเนินการสู่การรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีนประเภทอื่นๆ ทัง้พลงังานแสงอาทติย ์ก๊าซชวีภาพ ขยะ พลงัน ้า และพลงังานลม เป็นต้น โดยในปี 

2549 กพช. ได้เหน็ชอบมาตรการจูงใจดา้นราคาผ่านระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP โดย

สนบัสนุนผ่านมาตรการสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder)  

ทัง้นี้ โครงสร้างราคาตามระบบอตัรารบัซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเชื้อเพลงิ ค่าซือ้ไฟฟ้าจาก
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ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรฐั และ (2) รายได้จากส่วนเพิ่มราคารบัซื้อ

ไฟฟ้า (Adder) ซึง่เป็นอตัราคงทีต่ลอดระยะเวลาทีใ่หก้ารสนบัสนุน โดยแตกต่างกนัตามประเภทเชือ้เพลงิและ

เทคโนโลยใีนการผลติไฟฟ้า (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 2.2.1.5 โครงสรา้งราคา) 

ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  ได้อนุมัติหลักการในการ

ปรบัเปลี่ยนมาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเป็นการรบัซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in 

Tariff (FiT) โดยเป็นอตัรารบัซือ้คงทีต่ลอดอายุสญัญา ทัง้นี้ พลงังานหมุนเวยีนแต่ละประเภทจะมอีตัรารบัซือ้

แบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่างกนัไป โดยอตัรารบัซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรบัโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิทุกขนาดเท่ากบั 5.66 บาทต่อหน่วย คงทีต่ลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 

ปี 

การส่งเสริมจากภาครัฐโดยมีนโยบายผลกัดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากจะสง่ผลใหม้กีารใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้แลว้ ยงัส่งผลใหภ้าคเอกชนมคีวาม

สนใจทีจ่ะลงทุนในอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้อกีดว้ย ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าการ

พฒันาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ของกลุ่มบรษิทัฯ จะต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ในการประมูลหรอืยื่นขอ

อนุญาตขายไฟฟ้า การจดัหาทีด่นิขนาดใหญ่ในท าเลทีเ่หมาะสมในการประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการแขง่ขนัดงักล่าว จงึไดม้กีารตดิตามปจัจยัส าคญัทีอ่าจส่งผล

ต่อการแข่งขนัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคต เช่น แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 

(AEDP 2015) และประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานเรื่องการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีนในรปูแบบต่างๆ เป็นตน้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มของกลุ่มบรษิทัฯ ในการประมลูหรอืยื่น

ขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ  

ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 

อาจถอืไดว้่าไมม่กีารแขง่ขนัโดยตรงกบัผูป้ระกอบการรายอื่น เน่ืองจากการด าเนินการโรงไฟฟ้าดงักล่าวมกีาร

ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และ กฟภ. ซึง่ภายใตส้ญัญาดงักล่าวไดม้กีารก าหนดปรมิาณและราคารบัซือ้

ไวอ้ย่างแน่นอน  

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในประเทศญ่ีปุ่ น 

จากภาวะการแข่งขนัของธุรกจิไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในประเทศที่เพิม่สูงขึน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึมี

นโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกจิโดยการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่บรษิทัฯ อาจร่วมมอืกบัผูผ้ลติไฟฟ้า

รายใหญ่อื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ที ัง้ความพรอ้มในดา้นประสบการณ์ และฐานะทางการเงนิทีต่้องการ

ขยายธุรกจิในลกัษณะน้ีเช่นกนั 
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ทัง้นี้ ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่น

จ านวน 16 โครงการ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 194 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม

ประมาณ 236 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นโครงการทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา

รวมประมาณ 20 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 26 เมกะวตัต์) และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการ

พฒันา ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวมประมาณ 174 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 210 

เมกะวตัต์) (โปรดดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงทุนในโครงการที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว ในส่วนที่ 2.2 

หวัขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการใน

อนาคต) 

(1) โครงสรา้งกิจการไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 
 

ทีม่า:  Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan, 

www.fepc.or.jp  

ตัง้แต่ปี 2538 เป็นต้นมา รฐับาลญี่ปุ่นไดเ้ปิดเสรอุีตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมและมคีวามโปร่งใส  

ณ ปจัจุบนั โครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมผีูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (1) ระบบ

ผลติไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จดัจ าหน่าย และการบรหิารโครงข่ายไฟฟ้า และ (3) การตลาดและการขาย โดยมผีู้
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ประกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนจ านวน 10 ราย เป็นผู้ให้บรกิารโครงสรา้ง 3 ส่วนหลกัขา้งต้นในแต่ละภูมภิาค 

ทัง้น้ี ผู้ประกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผู้ให้บรกิารจดัหาไฟฟ้าและรบัผดิชอบระบบส่งไฟฟ้าจาก

ระบบผลติและจดัจ าหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในภูมภิาคที่แต่ละบรษิทัรบัผดิชอบ ทัง้นี้ บรษิทัเหล่านี้มกีาร

ก าหนดเงื่อนไขในการจดัหาไฟฟ้า เช่น อตัราค่าไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขทัว่ไปในการจดัหาไฟฟ้าใหแ้ก่ผูบ้รโิภคใน

ตลาดที่มกีารควบคุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บรโิภคในตลาดทีม่กีารเปิดเสรไีม่สามารถตกลงสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากบัผูผ้ลติและจดัหาไฟฟ้า (Power Producers and Suppliers (“PPS”) ได ้บรษิทัเหล่านี้ยงัมหีน้าทีใ่น

การจดัหาไฟฟ้าใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีในฐานะผูจ้ดัหาไฟฟ้าแหล่งสดุทา้ยอกีดว้ย ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชน

ทัง้ 10 ราย มกีารท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิเพื่อพฒันาเสถียรภาพของการจดัหาไฟฟ้าใหแ้ก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่

ประเทศ 

แผนภาพแสดงผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนจ านวน 10 ราย แยกตามพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

 

ทีม่า:  Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan, 

www.fepc.or.jp 

ในสว่นของการก ากบัดแูลอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาก ากบักจิการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Electric Power 

System Council of Japan (“ESCJ”)) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้และเริม่ด าเนินงานอย่างเตม็รูปแบบในเดอืนเมษายน 

2548 หน่วยงานดงักล่าวมหีน้าที่ในการออกกฎเกณฑ ์ก ากบัดูแลการด าเนินงาน ในฐานะองค์กรทีเ่ป็นกลาง

เพื่อใหร้ะบบสง่ไฟฟ้า และระบบจดัจ าหน่ายไฟฟ้า มคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม  

นอกจากนี้ ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ไดถู้ก

จดัตัง้ขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2546 และเริม่ด าเนินธุรกจิในเดอืนเมษายน 2548 จากการลงทุนของผูป้ระกอบ
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กจิการไฟฟ้า PPS และผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง เป็นตน้ ทัง้นี้ JEPX เปิดด าเนินการเป็นตลาดคา้สง่ไฟฟ้าทัง้การซือ้

ขายแบบส่งมอบทนัที (Spot) และการซือ้ขายล่วงหน้า (Forward) มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างตวัชีว้ดัด้านราคา

เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาความเสีย่งจากการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเป็นตลาดกลางให้ผูป้ระกอบ

กจิการไฟฟ้าทีม่แีหล่งพลงังานไฟฟ้าสว่นเกนิและสว่นขาดสามารถซือ้ขายแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้ากนัได ้ 

 

(2) แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในประเทศญ่ีปุ่ น 

เหตุการณ์อุบตัเิหตุโรงไฟฟ้านิวเคลยีรฟุ์กุชมิะไดอชิหิลงัจากเหตุแผ่นดนิไหวและสนึามคิรัง้ใหญ่ในปี 

2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ที่เหลืออกี 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่นต้องปิดด าเนินการเพื่อทดสอบความ

ปลอดภยั การปิดโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ท าใหส้ดัส่วนประเภทเชื้อเพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก เนื่องจากการน าเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิเพื่อ

ทดแทนเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์

อตัราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยส าหรบัภาคครวัเรือนและภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้น

ประมาณรอ้ยละ 25.2 และรอ้ยละ 38.2 ตามล าดบั10 ในขณะเดยีวกนั อตัราการพึง่พาตวัเองทางดา้นพลงังาน 

(Energy Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรบัตวัลดลงอย่างมาก ทัง้นี้ อตัราการพึ่งพาตวัเอง

ทางดา้นพลงังาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป็นอตัราสว่นระหว่างปรมิาณพลงังานพืน้ฐานทีผ่ลติไดใ้น

ประเทศและการบรโิภคพลงังานพืน้ฐานของประเทศในปีทีค่ านวณ11 โดยอตัราดงักล่าวลดลงจากรอ้ยละ 19.9 

ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 255512 เหตุการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปญัหาการขาดความ

ยดืหยุ่นในการเปลี่ยนสดัส่วนประเภทเชื้อเพลงิที่ใช้ในการผลติไฟฟ้า และการพึ่งพงิเชือ้เพลงิฟอสซลิทีต่้อง

น าเขา้จากต่างประเทศ  

เพื่อแกป้ญัหาดงักล่าว รฐับาลญีปุ่น่ไดอ้อกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบเพื่อสรา้งความมัน่คง

และเสถียรภาพทางพลงังานทัง้ในภาวะปกติและภาวะวกิฤต โดยกระจายประเทศแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง

น าเขา้ และพฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศ  

หนึ่งในนโยบายและมาตรการพฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศที่ส าคญัคอืการส่งเสรมิการใช้

พลงังานหมุนเวยีน โดยการพฒันาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนดา้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และการ

วจิยัและพฒันาเพื่อลดตน้ทุนการด าเนินการ เป็นตน้ 

                                           
10 FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources and Energy 
11 National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr 
12 FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources and 
Energy 
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นอกจากนี้ สภานิตบิญัญตัญิีปุ่น่ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน

โดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by 

Electric Utilities) เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2555 พระราชบญัญตัดิงักล่าวไดก้ าหนดกรอบการรบัซือ้ไฟฟ้าใน

รปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรบัพลงังานหมุนเวยีน ซึง่ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการไฟฟ้าตอ้งรบัซือ้ไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีนในราคาและระยะเวลาทีก่ าหนดโดย METI ทัง้นี้ METI จะก าหนดอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า

ในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปรมิาณการผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในแต่ละปีเป็นปจัจยัหนึ่ง

ทีม่ผีลกระทบต่อการก าหนดอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT)   

แผนภาพแสดงก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี 2553 และปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573 

 

ทีม่า : Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp 

METI วางเป้าหมายเบือ้งต้นในการเพิม่สดัส่วนปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเป็น

รอ้ยละ 22.0-24.0 ของก าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมดในปี 2573 เพื่อปรบัสดัสว่นเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้า

ให้มคีวามเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

และความมัน่คงทางพลงังาน และเพื่อลดการพึ่งพงิการใชพ้ลงังานนิวเคลยีร์ภายใต้ขอบเขตทีส่ามารถท าได้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัการประกาศใชก้รอบการรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีนปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้จาก 

รอ้ยละ 9.6 ของปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวมในปี 2553 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่เป็น  

รอ้ยละ 22.0 ถงึรอ้ยละ 24.0 ในปี 2573 
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แผนภาพแสดงสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี 2553 และปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573 

 

ทีม่า : Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วนัที ่7 กรกฎาคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 
Energy Policy, IEEJ : กนัยายน 2558 

 
ทัง้นี้ สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนในปี 2573 คาดว่าจะมาจากพลงังานแสงอาทติย์ 

รอ้ยละ 7.0 ชวีมวล รอ้ยละ 3.7 ถงึรอ้ยละ 4.6 พลงังานลม รอ้ยละ1.7 และพลงังานหมุนเวยีนอื่นๆ รอ้ยละ 9.8 

ถงึรอ้ยละ 10.3 

แผนภาพแสดงสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนตามประเภทเชือ้เพลงิในปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573 

 

ทีม่า : Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp และ Long-term Energy Supply and Demand Outlook, 
กรกฎาคม 2558 โดย METI 
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(3) แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 

แผนกลยุทธพ์ลงังานของประเทศญีปุ่น่ปี 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มนีโยบายสนับสนุน

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งพลงังานที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการใช้

ไฟฟ้าในช่วงกลางวนัทีม่คีวามต้องการไฟฟ้าสงู (On Peak) ทัง้นี้ ภายใต้กรอบการรบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) METI ไดก้ าหนดอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องโครงการทีย่ื่นค าขอ

ในแต่ละปีดงันี้ 

ระยะเวลาท่ียื่นค าขอ Feed-in Tariff (FiT) 
(เยนต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

1 กรกฎาคม 2555 – 31 มนีาคม 2556 40 

1 เมษายน 2556 – 31 มนีาคม 2557 36 

1 เมษายน 2557 – 31 มนีาคม 2558 32 

1 เมษายน 2558 – 30 มถุินายน 2558 29 

1 กรกฎาคม 2558 – 31 มนีาคม 2559 27 

1 เมษายน 2559 – 31 มนีาคม 2560 24 

ทีม่า : Settlement of FY2013 Purchase Prices for Newcomers and FY2013 Surcharge Rates under the Feed-in Tariff 
Scheme for Renewable Energy, Settlement of FY2014 Purchase Prices and FY2014 Surcharge Rates under 
the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy, Settlement of FY2015 Purchase Prices and FY2015 
Surcharge Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy และ Settlement of FY2016 
Purchase Prices and FY2016 Surcharge Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy, 
www.meti.go.jp 
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แผนภาพแสดงก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยภ์ายใตก้รอบการรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ  
Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555-กุมภาพนัธ ์2559 

 

ทีม่า : Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp 

หมายเหตุ :  นบัตัง้แต่เดอืนเมษายน 2557 ขอ้มลูก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์ะสมของโครงการทีม่กีาร
ด าเนินการแลว้นบัรวมเพยีงโครงการทีม่กีารลงทะเบยีนภายใตก้รอบการรบัซื้อไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) เท่านัน้ 

 
ภายหลงัการประกาศใชก้รอบการรบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ก าลงัการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยม์กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติยจ์ากโรงไฟฟ้าทีล่งทะเบยีนภายใต้กรอบการรบัซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพิม่ขึน้

จาก 5 กกิะวตัต ์ในปี 2555 เป็น 79 กกิะวตัต์ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,586 ในขณะที่

ก าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ากโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการแลว้เพิม่ขึน้จาก 1 กกิะวตัต์ ในปี 

2555 เป็น 26 กกิะวตัต ์ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3,138  

อย่างไรกด็ ีการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์่งผลใหผู้ป้ระกอบ

กจิการไฟฟ้าเอกชนบางรายเริม่ประสบขอ้จ ากดัดา้นความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรบัปรมิาณ

พลงังานไฟฟ้า และไม่สามารถปรบัสมดุลระหว่างปรมิาณการผลติไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมภิาคที่

ตนรบัผดิชอบได ้ซึง่สง่ผลกระทบต่อเสถยีรภาพของระบบโครงขา่ยไฟฟ้า  

ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรพัยากรธรรมชาติและพลงังาน (The Agency for Natural 

Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการ

ด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อแกไ้ขแนวทางการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิการ

ไฟฟ้า ซึง่รวมถงึการจ ากดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้า (Curtailment) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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หวัข้อ ก่อนประกาศแก้ไข หลงัประกาศแก้ไข 

(1) โครงการทีถู่กจ ากดัปรมิาณ
การรบัซื้อไฟฟ้า 

(Curtailment) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังาน

ลม ทีม่กี าลงัการผลติตัง้แต่ 500 กโิลวตัต ์

โรงไฟฟ้าทุกขนาด (ทัง้นี้ส าหรบัโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ มนีโยบายจ ากดั

ปรมิาณการรบัซื้อไฟฟ้า (Curtailment) 

โรงไฟฟ้าทีม่กี าลงัการผลติตัง้แต่ 10 

กโิลวตัต์ขึน้ไปก่อน) 

(2) การจ ากดัปรมิาณการรบัซื้อ

ไฟฟ้าโดยไมต่อ้งจ่าย

ค่าชดเชย 

 จ ากดัการรบัซื้อไฟฟ้าเป็นรายวนั (Daily 

basis) 

 ระยะเวลาจ ากดัการรบัซื้อสงูสุด 30 วนั

ต่อปี 

 จ ากดัการรบัซื้อไฟฟ้าเป็นรายชัว่โมง 

(Hourly basis) 

 ระยะเวลาจ ากดัการรบัซื้อสงูสุด 360 

ชัว่โมงต่อปี ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์และ 720 ชัว่โมงต่อปี 

ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 ทีม่า : Revision of FIT Scheme to Promote Usage of Renewable Electric Energy โดย Anderson Mori และ 

Tomotsune, กุมภาพนัธ ์2558 

 

(4) โครงสรา้งการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ส าหรบัธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โครงสรา้งการลงทุนแบบจเีค-ทเีค เป็นโครงสรา้งการร่วมทุนรูปแบบหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น โดยการ

ท าสญัญาการลงทุนทเีคระหว่างนกัลงทุนทเีคและผูด้ าเนินกจิการ (Operator) โดยสญัญาการลงทุนทเีคนัน้อยู่

ภายใต้ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มาตรา 535 ทัง้นี้ 

โดยทัว่ไปโครงสรา้งการลงทุนดงักล่าวมผีูเ้กีย่วขอ้งทีส่ าคญัดงันี้ (โปรดดูรายละเอยีดของโครงสรา้งการลงทุน

แบบจเีค-ทเีค ในเอกสารแนบ 6 ขอ้เปรยีบเทยีบทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่) 
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แผนภาพแสดงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของการด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ ภายใต้

โครงสรา้งการลงทุนแบบจเีค-ทเีค  

 

(ก) ผู้ด าเนินกิจการ (Operator) : เป็นบริษัทที่มกัจะจดทะเบียนในรูปแบบบรษิัทจ ากดัรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งภายใต้ พระราชบญัญตัิว่าดว้ยบรษิทัของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act) ทีเ่รยีกว่า

บรษิทัจเีค ผูด้ าเนินกจิการ (Operator) เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และมสีทิธิ

และหน้าทีต่ามกฎหมายในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ทัง้น้ี ผูด้ าเนินกจิการ (Operator) จะด าเนิน

กจิการและมคีวามรบัผดิชอบต่อนักลงทุนทเีคตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาการลงทุนทเีคภายใต้

หลกัการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) โดยอาจพจิารณาว่าจา้งบรษิทับรหิาร

ทรพัยส์นิ (Asset Management Company) หรอืผูบ้รหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contractor) 

ตามขอบเขตการด าเนินงานและเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาทเีค 

(ข) นักลงทุนทีเค : เป็นผู้จดัหาเงนิลงทุนส่วนทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ให้แก่ผู้

ด าเนินกจิการ (Operator) และมสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งก าไรที่ได้จากการประกอบธุรกจิของผูด้ าเนิน

กจิการ (Operator) เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีต่กลงในสญัญาการลงทุนทเีค ทัง้นี้ ภายใต้

ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) นักลงทุนทเีคเป็นนัก

ลงทุนที่ไม่สามารถมสี่วนร่วมในการบรหิารหรือด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Silent 

Investor) รวมทัง้ไม่มีอ านาจกระท าการแทนและไม่มสีทิธอิอกเสยีงเรื่องที่อยู่ภายใต้อ านาจการ

ตดัสนิใจของผูด้ าเนินกจิการ (Operator) 

(ค) ทรสัตี (ISH) : เป็นผูถ้อืหุน้สามญั (Normal Membership Interest) และ/หรอืผูถ้อืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

(Managing Membership Interest) ในผูด้ าเนินกจิการ (Operator) ทัง้นี้โดยทัว่ไป ISH มกัจะไม่
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ด าเนินการบรหิารงานในบริษัทผู้ด าเนินกจิการ (Operator) เอง ผู้ด าเนินกจิการ (Operator) จึง

ว่าจา้งบรษิทับรหิารทรพัยส์นิ (Asset Management Company) ใหด้ าเนินการแทน 

(ง) ผู้ให้กู้ : เป็นผู้ใหเ้งนิกู้เพื่อพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ก่ผูด้ าเนิน

กจิการ (Operator) โดยผู้ด าเนินกจิการ (Operator) จะเข้าท าสญัญาเงนิกู้กบัผู้ให้กู้เพื่อก าหนด

วงเงนิกู ้อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระเงนิกู ้และเงื่อนไขต่างๆ ทีผู่ด้ าเนินกจิการ (Operator) ในฐานะ

ผูกู้จ้ะตอ้งปฏบิตัติาม 

(จ) ผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน : เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าจากผูด้ าเนินกจิการ (Operator) ตามอตัราการ

รบัซือ้ไฟฟ้าและระยะเวลาการรบัซือ้ทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(ฉ) เจ้าของท่ีดิน : ผูด้ าเนินกจิการ (Operator) จะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ หรอืสญัญาเช่าทีด่นิ หรอื

สญัญาให้ใช้สทิธิเหนือพื้นดิน (แล้วแต่กรณี) กบัเจ้าของที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์

(ช) ผู้รบัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) : เป็นผูใ้หบ้รกิารออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ 

และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ทัง้นี้ ขอบเขตงานตามสญัญารบัเหมาก่อสร้างแบบ

เบด็เสรจ็อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ เช่น เป็นสญัญาจา้งเหมา (Lump Sum Turnkey) หรอื

แยกขอบเขตงานออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ และก่อสรา้งออกจากกนั 

(ซ) บริษทับริหารทรพัยสิ์น (Asset Management Company) : ท าหน้าที่บรหิารจดัการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยต์ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management 

Agreement) ระหว่างผูด้ าเนินกจิการ (Operator) และบรษิทับรหิารทรพัยส์นิ (Asset Management 

Company) 

(ฌ) ผู้บริหารจดัการและบ ารงุรกัษา (O&M Contractor) : ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารและซ่อมบ ารุงภายใต้

สญัญาด าเนินการและบ ารุงรกัษา (O&M Contract) ระหว่างผู้ด าเนินกิจการ (Operator) และ

ผูบ้รหิารจดัการและบ ารุงรกัษา 

ภายใต้การลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ

ด าเนินกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Silent Investor) ซึง่เรยีกว่านักลงทุนทเีค อย่างไรกด็ ี  กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีารควบคุมดแูลการจดัการและการด าเนินงานของผูด้ าเนินกจิการ (Operator)  โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะ

คดัเลอืกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งส าหรบักจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์าม

รายละเอยีดในขอ้ (ค) – (ฌ) และก าหนดใหผู้ด้ าเนินกจิการ (Operator) เขา้ท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

โดยระบุในสญัญาการลงทุนทเีคระหว่างนักลงทุนทเีคและผู้ด าเนินกจิการ (Operator) ทัง้นี้ ผู้ด าเนินกจิการ 

(Operator)  มภีาระผกูพนัตอ้งปฏบิตัติามสญัญาการลงทุนทเีคดงักล่าว  

ในส่วนของทรสัตี (ISH)   จะไม่ด าเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ด าเนินกิจการ (Operator) เอง 

เน่ืองจากโครงสรา้งของ ISH เป็นองคก์รทีไ่ม่มเีจา้ของ (Orphaned  Entity) 
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ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้โครงการที ่1 -5 มผีูเ้กีย่วขอ้งทีส่ าคญัดงันี้ 

ล าดบั โครงการ ผูด้  าเนินกิจการ นักลงทุนทีเค ทรสัตี (ISH) ผูใ้ห้กู้  

 

ผูป้ระกอบกิจการ

ไฟฟ้าเอกชน 

ผูร้บัเหมาก่อ 

สร้างแบบ

เบด็เสรจ็ (EPC 

Contractor) 

บริษทับริหาร

ทรพัยสิ์น (Asset 

Management 

Company) 

ผูบ้ริหารจดัการ

และบ ารงุรกัษา 

(O&M 

Contractor) 

1 โครงการที ่1 Nakatsugawa PV Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบนัการเงนิใน

ประเทศญีปุ่น่แห่ง

ที ่1 

Kyushu Electric 

Power Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

2 โครงการที ่2 Takamori PV Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบนัการเงนิใน

ประเทศญีปุ่น่แห่ง

ที ่1 

Kyushu Electric 

Power Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

3 โครงการที ่3 Nojiri PV Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบนัการเงนิใน

ประเทศญีปุ่น่แห่ง

ที ่1 

Kyushu Electric 

Power Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

4 โครงการที ่4 GKTT Greenergy Power Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบนัการเงนิใน

ประเทศญีปุ่น่แห่ง

ที ่2 

Kyushu Electric 

Power Company 

JFE Electrical & 

Control Systems, 

Inc. 

TSS BCPGE 

5 

 

โครงการที ่5 Nikaho PV J1 - สถาบนัการเงนิใน

ประเทศญีปุ่น่แห่ง

ที ่3 

Tohoku Electric 

Power Company 

Daiwa House 

Industry Co., Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อด าเนินการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธก์ารแข่งขนั โดยในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนของกลุ่ม

บรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการบรหิารและจดัการการลงทุนของบรษิทัฯ จะเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิ

โครงการลงทุนตามตารางอ านาจอนุมตั ิจากนัน้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการจดัหาพสัดุเพื่อดแูล

ใหก้ารจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรดักุม เช่น การจดัซือ้ การคดัเลอืกผูร้บัเหมา เป็นต้น 

จากนัน้จะแจง้ผลการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหบ้รษิทัย่อยด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

2.2.3.1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบรกิารส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุ่มบรษิัทฯ 

ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ (1) การจดัหาทีต่ัง้โครงการ (2) การขออนุญาตก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

(3) การจดัจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสรจ็ (4) การจดัจ้างผู้บริหารจดัการและบ ารุงรกัษา และ (5) มาตรการ

เกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(ก) การจดัหาท่ีตัง้โครงการ 

ในการพจิารณาเลอืกพืน้ทีท่ี่จะก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ัน้ กลุ่มบรษิัทฯ ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดินซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทฯ โดยเกณฑ์ดังกล่าว

ประกอบดว้ย 

(1) ตรวจสอบขอ้มูลความเขม้ของพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อปรมิาณ

ไฟฟ้าทีจ่ะผลติไดใ้นแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมาย ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น 

องคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืองคก์ารนาซ่า และในบาง

โครงการอาจมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการลงทุน  

(2) ก าหนดต าแหน่งที่ตัง้ เช่น อยู่ในพืน้ทีท่ี่มคีวามเขม้ของพลงังานแสงอาทติย์เฉลีย่รายปีในระดบัสูง 

อยู่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาตไิดภ้ายในต้นทุนทีเ่หมาะสม และใกล้

จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เป็นตน้ 

เมื่อก าหนดหลกัเกณฑ์พจิารณาแล้ว กลุ่มบรษิัทฯ จะด าเนินการจดัหาที่ดนิตามหลกัเกณฑ์ที่กลุ่ม

บรษิทัฯ ก าหนด ทัง้นี้ การจดัหาที่ดนิเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมตัโิครงการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้ลงทุน โดย

กลุ่มบรษิทัฯ มขี ัน้ตอนในการจดัหาทีด่นิเพื่อประกอบธุรกจิดงันี้  
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1) จดัท าขอ้ก าหนดของลกัษณะทีด่นิทีต่้องการ ซึ่งรวมถงึขนาดพื้นที่ สภาพแวดล้อม และกรอบ

ราคา เป็นตน้  

2) ด าเนินการสรรหาที่ดนิตามข้อก าหนดดงักล่าว โดยอาจคดัเลือกจากที่ดินที่มีอยู่ จดัหาผ่าน

นายหน้าคา้ทีด่นิ หรอืซือ้กบัเจา้ของทีด่นิโดยตรง และจดัท ารายงานเปรยีบเทยีบผลการสรรหา

ทีด่นิ 

3) ด าเนินการส ารวจทีด่นิ ซึง่รวมถงึการตรวจสอบสภาพพืน้ดนิ การวดัระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ

ของการไฟฟ้า และการตรวจสอบประวัติการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึง

ด าเนินการตรวจสอบเอกสารสทิธขิองทีด่นิแต่ละแปลง 

4) จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ดนิเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและจดัการการ

ลงทุน หรอืคณะกรรมการบรษิทั (อา้งองิตารางอ านาจอนุมตั)ิ เพื่ออนุมตักิารเขา้ซือ้ทีด่นิ 

 

(ข) การขออนุญาตก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ก่อนทีจ่ะเริม่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์กลุ่มบรษิทัฯ จะด าเนินการขอใบอนุญาตที่

เกีย่วขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

ทีม่า : คู่มอืการพฒันาและการลงทุนผลติพลงังานทดแทนชุดที่ 2 พลงังานแสงอาทติย์ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บุคลากรทีด่ าเนินงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัใบอนุญาตปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และมัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัฯ มใีบอนุญาตจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

 

(ค) การจดัจ้างผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็  

บรษิทัฯ เป็นผูด้ าเนินการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ของบรษิทัย่อยในลกัษณะสญัญา

จา้งเหมา (Lump Sum Turnkey) โดยจะมคีณะกรรมการจดัหาพสัด ุหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาจพจิารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการพฒันาธุรกจิเดมิและธุรกจิใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผูบ้รหิารฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 

ฝา่ยปฏบิตักิาร ฝา่ยการเงนิและบญัช ีฝา่ยยุทธศาสตรอ์งคก์รและพฒันาธุรกจิ ดแูลการจดัซือ้และการประกวด

ราคาเฉพาะโครงการนัน้ๆ โดยกระบวนการจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ทีส่ าคญัมรีายละเอยีดดงันี้ 

 บรษิทัฯ จดัท าเอกสารประกวดราคาซึง่ประกอบดว้ย (1) Instruction to Bidder (2) Form of Bid 

และ (3) ร่างสญัญาซึง่แบ่งออกเป็นสญัญาในส่วนของการจดัหาแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละสญัญาใน

สว่นของการจดัจา้งผูร้บัเหมาออกแบบก่อสรา้งโครงการ ทัง้นี้ ในเอกสารสรุปเงื่อนไขในการประกวด

ราคาจะระบุถึงร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) โดยมีข้อมูลที่ส าคญั ได้แก่ 

ขอ้มลูโครงการ วตัถุประสงค ์ขอบเขตการด าเนินงาน คุณสมบตัขิองผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ 

เงื่อนไขทางดา้นการเงนิ ขอ้ก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์หลกั และระยะเวลาการสง่มอบงาน 

 บรษิทัฯ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งแบบ

เบด็เสรจ็ที่มรีายชื่ออยู่ในทะเบยีนผูค้้าของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) ที่สนใจเขา้รบัการ

คดัเลอืก  

 คณะกรรมการจดัหาพสัดุ หรอืคณะกรรมการโครงการพฒันาธุรกจิเดมิและธุรกจิใหม่ (แลว้แต่กรณี) 

พจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ทีย่ื่นขอ้เสนอด าเนินงาน โดยแบ่งการพจิารณาเป็น 

2 รอบ ดงันี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้าน เทคนิค 

(Technical Proposal) ของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละราย เพื่อคดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอทีม่คีุณสมบตัิ

เหมาะสมให้เหลือน้อยราย โดยหากจ าเป็นอาจเชิญผู้ยื่นข้อเสนอมาท า Technical 

Clarification ดว้ย 

(2) ตรวจสอบคุณสมบตัิด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลอืก

คุณสมบัติด้านเทคนิค เพื่อให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ร ับเหมาก่อสร้างแบบ

เบด็เสรจ็ทีม่คีุณสมบตัแิละราคาทีเ่หมาะสม 
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 บรษิทัฯ เจรจาต่อรองกบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก โดยอา้งองิ Proposal 

Verification จากที่ปรกึษาทางเทคนิคประกอบการเจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กลุ่ม

บรษิทัฯ ก าหนด  

 คณะกรรมการจดัหาพสัดุ หรอืคณะกรรมการโครงการพฒันาธุรกจิเดมิและธุรกจิใหม่ (แลว้แต่กรณี) 

พจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ 

 น าเสนอรายชื่อผู้รบัเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็ที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการจดัหาพสัดุ หรือ

คณะกรรมการโครงการพฒันาธุรกจิเดมิและธุรกจิใหม่ (แลว้แต่กรณี) ต่อคณะกรรมการบรษิทัย่อย

เพื่ออนุมตักิารจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ 

  

(ง) การจดัจ้างผูบ้ริหารจดัการและบ ารงุรกัษา 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) 

ของแต่ละโครงการในการใหบ้รกิารและซ่อมบ ารุงภายใต้สญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

(O&M Contract) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นปจัจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารด าเนินงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญทีสุ่ดในการดูแลบ ารุงรกัษาโครงการทีบ่รษิทัดงักล่าว

เป็นผูก้่อสรา้ง   

 

(จ) มาตรการเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัเพื่อประกอบการ

ขออนุญาตก่อสรา้งและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์เป็นโครงการหรือกิจการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment (EIA)) แต่จะต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดทีเ่ป็นเงื่อนไขประกอบการ

อนุญาต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice 

(CoP)) มาตรการป้องกนั แก้ไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม(1)  

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภยั (Environmental & Safety 

Assessment (ESA)) (2) 

 กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

ระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ว่าดว้ย

มาตรการป้องกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัผูไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่

ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและ

รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการท ารายงาน

เกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและความ

ปลอดภยั พ.ศ. 2552 
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 ประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice 

(CoP)) มาตรการป้องกนั แก้ไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม(1)  

รายงานเก่ียวกบัการศึกษามาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภยั (Environmental & Safety 

Assessment (ESA)) (2) 

 ประกอบการ

ขอรบัใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกจิการพลงังาน (ร.ง.4) 

 ประเภท

เทคโนโลยี 

ทุกประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลย ี

 ประเภทเช้ือเพลิง ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั ทุกประเภทเชือ้เพลงิและแหล่งพลงังานตน้ก าลงั 

 ก าลงัการผลิต

ติดตัง้ท่ีเข้าข่าย 

-   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลทแ์อมแปรข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึ 

10 เมกะวตัต์ (กรณโีรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น

ซึง่ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงาน EIA) 

-   ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลทแ์อมแปรข์ึน้ไป (กรณี

โรงไฟฟ้าทีไ่มม่กีารเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ เช่น 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ลม น ้า) 

ตัง้แต่ 5 เมกะวตัต์ขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 10 เมกะวตัต ์

 หลกัการ/

วตัถปุระสงค ์

ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั แก้ไข และตดิตาม
ตรวจสอบที่  กกพ. ได้ก าหนดไว้แล้ว เ ป็น

มาตรฐานขัน้ต ่าเดยีวกนัส าหรบัทุกโครงการ 

- ด าเนินการดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีกบัโครงการเขา้มา

แสดงความคดิเหน็ตัง้แต่เริม่ต้นโครงการ รวมทัง้

จะต้องรวบรวมประเดน็ขอ้คดิเหน็และขอ้ห่วงใย

ที่ ไ ด้ม าพิจ ารณาก าหนด เ ป็นมาตรการที่

เหมาะสมเพิ่มเติมไว้ในแนบท้ายของรายการ

ตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย 

ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้ง 

- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ 

- เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข  เพื่อลด
ผลกระทบ และจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการด้าน

ความปลอดภยั ให้คณะท างาน ESA ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้ ผล

การศึกษาและการก าหนดมาตรการของแต่ละ

โครงการอาจแตกต่างกนัไดเ้ป็นกรณไีป 

 ผูป้ระกอบกจิการสามารถน ามาตรการขัน้ต ่าใน CoP ไประบุเป็นขอ้เสนอเบือ้งตน้ในรายงาน ESA ได ้โดย

ก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเฉพาะโครงการหรอืแต่ละกจิกรรมจากผลการศกึษาและการรบัฟงัความคดิเหน็ 

 กรณียกเว้น ไมม่ ี โรงงานที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขต

ส่งเสรมิการลงทุนที่ได้จดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มแลว้ 

 ช่วงเวลาท่ีต้อง

จดัท า 

การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื ก่อนยื่นค า

ขอรบัใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มระหว่างด าเนินการ และการฟ้ืนฟูสภาพ

พืน้ทีเ่มือ่เลกิด าเนินการ 

ก่อนยืน่ค าขอรบัใบอนุญาต 
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ทีม่า : คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และ

จ าหน่ายไฟฟ้า โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ฝ่ายใบอนุญาต และคู่มอืประมวลหลกัการปฏบิตั ิ

(Code of Practice : CoP) ส าหรบัผูป้ระกอบกจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอกิ 

หมายเหตุ : (1) การด าเนินการประมวลหลกัการปฏบิตั ิ(Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั แก้ไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มคีวามแตกต่างกนัตามประเภทแหล่งพลงังานและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติ

ไฟฟ้า โดยเริม่บงัคบัใชใ้นเดอืนธนัวาคม 2555   

ทัง้นี้ สามารถสรุปประเภทรายงานดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัทีต่้องจดัท า โดยจ าแนกตาม

ประเภทของโรงไฟฟ้าและขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ไดด้งัน้ี 

ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

10 เมกะวตัต์ ขึน้ไป EIA/ EHIA CoP 

5 -10 เมกะวตัต์ CoP + ESA CoP + ESA 

1,000 กโิลโวลทแ์อมแปร ์ขึน้ไป CoP CoP 

ทีม่า : คู่มอืการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และ

จ าหน่ายไฟฟ้า โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ฝา่ยใบอนุญาต 

ณ ปจัจุบนั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่ม 

บรษิทัฯ ทุกโครงการ มกี าลงัการผลติตดิตัง้ตามทีร่ะบุในใบ ร .ง.4 มากกว่า 10 เมกะวตัต์ จงึต้องด าเนินการ

ตามประมวลหลกัการปฏบิตั ิ(Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านัน้ โดยไม่ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั (Environmental & Safety Assessment (ESA)) 

ในสว่นของการจดัการขยะและกากของเสยี เช่น แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละอุปกรณ์อื่นๆ ทีช่ ารุดหรอื

หมดอายุการใชง้าน กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายที่จะว่าจา้งบรษิัทรบัก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รบั

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อด าเนินการดงักล่าว 

 

2.2.3.2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 

การจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุ่ม

บริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยขัน้ตอนหลักเช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารและจดัการการลงทุน

ของบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัโิครงการลงทุนตามตารางอ านาจอนุมตั ิจากนัน้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะ

แต่งตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยทมีงานของกลุ่มบรษิทัฯ ทีป่ระเทศไทยและประเทศญีปุ่น่เพื่อรบัผดิชอบใน
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การด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป ทัง้นี้ คณะท างานดงักล่าวจะต้องกลบัมารายงานความก้าวหน้าและผลการ

ด าเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารและจดัการการลงทุนของบรษิัทฯ ทราบ

อย่างสม ่าเสมอ 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ มขี ัน้ตอนทีส่ าคญัดงันี้ 

(ก) การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น13 

(1) การเลือกสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ในการพจิารณาเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ัน้ กลุ่มบรษิทัฯ 

ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกที่ดนิซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี

หลกัเกณฑส์ าคญัในการพจิารณา เช่น อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเขม้ของพลงังานแสงอาทติยเ์ฉลีย่รายปี

ในระดบัสงู สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาตไิดภ้ายในต้นทุนทีเ่หมาะสม และใกล้

จุดเชื่อมต่อกบัสายสง่ของผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิาคนัน้ๆ เป็นตน้ 

(2) การขออนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บั METI (Facility 

Approval) 

กลุ่มบรษิทัฯ ต้องด าเนินการยื่นขออนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ต่อ METI (Ministry of Economic Trade and Industry) ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีก่ลุ่ม

บรษิัทฯ วางแผนจะก่อสรา้ง เพื่อได้รบัสทิธขิายไฟฟ้าแก่ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิาค 

ในอตัรารบัซือ้แบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามอตัราทีก่ าหนดโดย METI โดยในขัน้ตอนการขอ

อนุญาต กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ขอ้มลูสถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ป้าหมาย คุณสมบตัิ

และลกัษณะจ าเพาะของอุปกรณ์ทีจ่ะเลอืกใช ้เช่น รายละเอยีดรุ่นของผลติภณัฑ ์เป็นต้น รวมถงึแจง้

รายชื่อผูผ้ลติอุปกรณ์ดงักล่าว  

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งรายงานความคบืหน้าต่อ METI เกีย่วกบัการจดัหาทีด่นิเพื่อ

ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละการท าสญัญาซือ้ขายแผงเซลลแ์สงอาทติย ์เพือ่

ยนืยนัอตัรารบัซือ้แบบ Feed-in Tariff (FiT) ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บั ตามระยะเวลาที ่METI ก าหนด 

  

                                           
13 Frequently Asked Questions About Japan’s Feed-in- Tariff System, K&L Gates, Spring 2013 
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(3) การขอเช่ือมต่อกบัโครงขา่ยไฟฟ้า (Grid Connection) 

กลุ่มบริษัทฯ จะยื่นค าขอต่อผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคที่กลุ่มบริษัทฯ 

วางแผนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพื่อศกึษาด้านเทคนิคว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ วางแผนจะน ามาใชส้ามารถท างานร่วมกบัระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ของผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนได ้และตรวจสอบศกัยภาพของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Capacity) 

ทีจ่ะขอเชื่อมต่อ หากค าขอดงักล่าวไดร้บัการอนุญาต ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิาคจะ

ออกหนังสอืตอบรบัการขอเชื่อมต่อกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) และแจ้งค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วขอ้งกบัการเชื่อมต่อ (Quotation) ต่อกลุ่มบรษิทัฯ ต่อไป 

ภายหลงัจากกลุ่มบริษัทฯ ได้เจรจาและยืนยนัรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการเชื่อมต่อ

โครงขา่ยไฟฟ้า (Grid Connection) เพื่อจองสทิธกิารเชื่อมต่อทีไ่ดศ้กึษาไวแ้ลว้ กลุ่มบรษิทัฯ จะยื่น

ค ารอ้งเพื่อขอท าสญัญาเชื่อมต่อกบัโครงขา่ยไฟฟ้า (Power Grid Connection Agreement (“GCA”)) 

และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ต่อผู้ประกอบกจิการไฟฟ้า

เอกชนในภูมภิาค  

(4) การจดัหาท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการ 

เมื่อได้รบัหนังสอืตอบรบัการขอเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) แล้ว กลุ่ม

บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัหาทีด่นิ หรอืกรรมสทิธิก์ารใชท้ีด่นิ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก าหนด

ในขอ้ (1) โดยอาจเป็นการซื้อที่ดนิหรอืเช่าที่ดนิ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ การจดัหาที่ดนิเป็นส่วนหนึ่ง

ของการอนุมตัโิครงการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะเขา้ลงทุน โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะจดัท าขอ้ก าหนดของลกัษณะ

ทีด่นิทีต่อ้งการ ซึง่รวมถงึขนาดพืน้ที ่สภาพแวดลอ้ม และกรอบราคา เป็นต้น และด าเนินการสรรหา

ทีด่นิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวและเปรยีบเทยีบการสรรหาทีด่นิตามความเหมาะสม 

(5) การขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธรุกิจ 

ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการขอ

ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ อาท ิใบอนุญาตการปรบัทีด่นิ ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฯลฯ 

โดย BCPGJ หรอื BCPGE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัฯ ถอืหุ้นรอ้ยละ 100.0 จะเป็นผูศ้กึษาและ

เตรยีมเอกสารที่จ าเป็นในการขอใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้ง และผูด้ าเนินกจิการ (Operator) ของแต่ละ

โครงการจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นขอใบอนุญาตดงักล่าว 

ทัง้นี้ ส าหรบัมาตรการด้านสิง่แวดลอ้ม กลุ่มบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสรา้งและประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มตาม
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาคของประเทศญีปุ่น่ ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้

มทีมีงานเพื่อศกึษาและด าเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามมาตรการเกีย่วกบัผลกระทบ

สิง่แวดล้อม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัฯ มกีารด าเนินการทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง

และครบถว้น 

(6) การจดัจ้างผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็  

กลุ่มบรษิัทฯ จะด าเนินการคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ในลกัษณะสญัญาจา้ง

เหมา (Lump Sum Turnkey) โดยคณะท างานทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่ง

ประกอบดว้ยผู้บรหิารฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจากประเทศไทย เช่น ฝ่ายปฏบิตัิการ ฝ่ายการเงนิและบญัช ี

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพฒันาธุรกิจ และผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่น เช่น 

ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีDeputy Country Manager และ Country Manager เป็น

ผูดู้แลการจดัซื้อและการประกวดราคาเฉพาะโครงการนัน้ๆ และน าเสนอต่อผูม้อี านาจตามตาราง

อ านาจอนุมตัเิพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

ทัง้นี้การคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็จะใชก้ารสอบราคากบัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ทีม่คีุณสมบตัผิ่านเกณฑท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก าหนด จ านวนอย่างน้อย 2 ราย โดย

กลุ่มบรษิัทฯ จะพจิารณาฐานะทางการเงนิ ผลงานในอดตี ขอ้ก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์หลกั 

และระยะเวลาการส่งมอบงาน นอกจากนี้ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ดงักล่าวจะต้องไดร้บัการ

ยอมรบัจากสถาบนัการเงนิทีใ่หเ้งนิกูใ้นการพฒันาโครงการ 

 

(ข) การจดัหาแหล่งเงินกู้เพื่อพฒันาโครงการ 

กลุ่มบรษิทัฯ จะเริม่เจรจากบัสถาบนัการเงนิเพื่อหาแหล่งเงนิกูใ้นการพฒันาโครงการภายหลงัจากผู้

ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคออกหนังสือตอบรับการขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 

Connection) และแจง้ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมต่อ (Quotation) ต่อกลุ่มบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ จะเจรจากบัธนาคารพาณิชย์หลายรายเพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการ

ช าระคืนเงินกู้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสมที่สุด และจะเข้าท าสญัญาเงินกู้ภายหลังได้รับใบอนุญาตที่

เกีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิครบถว้น 

 

(ค) การจดัจ้างผูบ้ริหารจดัการและบ ารงุรกัษา 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้

ให้บริการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ 5 

โครงการ อย่างไรก็ด ีบริษัทย่อยดงักล่าวได้ท าสญัญาจ้างงานช่วง (Subcontract) งานบ ารุงรกัษาให้กบั
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บุคคลภายนอก เช่น งานลา้งแผงเซลลแ์สงอาทติย ์งานตดัหญา้และดแูลพืน้ทีภ่ายในบรเิวณโครงการ และงาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวจะท าหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิตามผลการบ ารุงรกัษาอย่างใกลช้ดิ (โปรด

ดูรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าในส่วนที่ 2.2.1.2 โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่) 

 

2.2.4 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

กำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิำรณำขอ้มลูทัง้หมดในเอกสำรฉบบันี้ และควร

ใชว้จิำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพจิำรณำปจัจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุในหวัขอ้น้ี รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบั

นี้ ก่อนกำรตดัสนิใจลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ  

ควำมเสีย่งทีร่ะบุดำ้นล่ำงเป็นควำมเสีย่งบำงประกำรทีส่ ำคญัซึง่อำจมผีลกระทบในทำงลบต่อธุรกจิ ฐำนะทำง

กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน โอกำสทำงธุรกจิ ตลอดจนมลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ นอกเหนือจำกควำมเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไว้ 

อำจยงัมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่อำจคำดกำรณ์ได ้ณ ปจัจุบนั หรอืเป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำในขณะน้ี

แลว้เหน็ว่ำไม่มผีลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ ขอ้ควำมในลกัษณะทีเ่ป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตเช่น “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดว่ำ” “วำงแผน

ว่ำ” “ประสงคจ์ะ” “โดยประมำณ” หรอืประมำณกำรทำงกำรเงนิ โครงกำรในอนำคต ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน กำร

ประกอบธุรกจิ แผนกำรขยำยธุรกจิ กำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยรฐับำลในประเทศ

ต่ำงๆ และปจัจยัอื่นๆ ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นควำมเหน็ของบรษิทัฯ ณ ปจัจุบนั และไม่เป็นกำร

รบัรองถงึกำรด ำเนินงำน หรอืเหตุกำรณ์ในอนำคต ไม่ว่ำในลกัษณะใด โดยผล หรอืเหตุกำรณ์จรงิอำจแตกต่ำงอย่ำงมำก

จำกประมำณกำร หรอืกำรคำดกำรณ์ดงักล่ำว 

ส ำหรบัขอ้มูลทีอ่ำ้งองิถงึ หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับำล หรอืเศรษฐกจิในภำพรวมของตลำดในประเทศไทย และ

ประเทศต่ำงๆ ในตลำดโลกนัน้ บรษิัทฯ ได้มำจำกขอ้มูลทีม่กีำรเปิดเผย หรอืคดัลอกมำจำกเอกสำรของทำงรำชกำร 

หรอืแหล่งขอ้มูลอื่นทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีำรตรวจพสิจูน์ หรอืรบัรองควำมถูกต้องของขอ้มูล

ดงักล่ำว หรอืวธิกีำรทีไ่ดม้ำซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

ผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ ประกอบกบัข้อควำมในลกัษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์ใ น

อนำคตในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรพัย์/หนังสอืชี้ชวนฉบบันี้ และข้อสงวนสทิธิซึ่งปรำกฏอยู่

ดำ้นหน้ำของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย/์หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ 

ปจัจยัควำมเสีย่งส ำหรบักลุ่มบรษิทัฯ แบ่งออกเป็นควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิในประเทศ ควำมเสีย่งใน

กำรประกอบธุรกจิในประเทศญีปุ่น่ ควำมเสีย่งดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุน

ในโครงกำรใหม่ และควำมเสีย่งเกีย่วกบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ รำยละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.3 หน้ำ 2 
 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมโีรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยท์ีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมทัง้สิน้ประมำณ 138 เมกะวตัต์ 

(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 196 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย ก ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 118 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวมประมำณ 170 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 20 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม

ประมำณ 26 เมกะวตัต)์  

ในกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบรษิทัฯ มคีวำม

เสีย่งทีส่ ำคญั ดงันี้  

 

3.1.1 ความเส่ียงจากปัจจยัท่ีท าให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยผ์ลิตพลงังานไฟฟ้าได้น้อยกว่าท่ีคาดการณ์

ไว้ 

3.1.1.1 ความเส่ียงจากแสงอาทิตยมี์ความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภมิูอากาศ  

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ต้องพึง่พงิแสงอำทติยใ์นกำรผลติไฟฟ้ำเป็นหลกั หำกแสงอำทติยม์ี

ควำมเขม้แสงน้อยกว่ำปกต ิหรอืในบำงปีประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่มสีภำพอำกำศแปรปรวน อำจจะสง่ผล

ใหโ้รงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ  ไม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดเ้ตม็ที ่ซึง่อำจส่งผลถงึรำยไดจ้ำก

กำรขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีแ่สงอำทติยม์คีวำมเขม้ของแสง

น้อยกว่ำปกตแิละกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบกำรทัว่ไปในอุตสำหกรรม 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกประเทศไทยมีที่ตัง้อยู่ใกล้กบัเส้นศูนย์สูตร  จึงท ำให้มีควำมเข้มของแสงสูง 

นอกจำกนี้ ในขัน้ตอนกำรจดัหำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่ม 

บรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรศกึษำควำมเขม้ของแสงในแต่ละพืน้ทีโ่ดยใชข้อ้มลูควำมเขม้ของแสงยอ้นหลงั 

10 ปี ขององคก์ำรบรหิำรกำรบนิและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืองคก์รนำซ่ำ ส ำหรบักำร

เลือกที่ตัง้โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลควำมเข้ม

แสงอำทติยข์ององคก์ำรบรหิำรกำรบนิและอวกำศแห่งชำติ หรอืองค์กรนำซ่ำ และองคก์ำรพลงังำนใหม่และ

เทคโนโลยอีุตสำหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization (“NEDO”)) 

ประเทศญีปุ่น่ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรเิวณทีส่รำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเขม้แสงอยู่

ในระดบัสงู  
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3.1.1.2 ความเส่ียงจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ส่ือมสภาพเรว็กว่าท่ีคาดการณ์  

แผงเซลล์แสงอำทติยเ์ป็นหน่ึงในอุปกรณ์หลกัในกำรผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 

หำกแผงเซลลแ์สงอำทติยม์กีำรเสือ่มสภำพเรว็กว่ำปกต ิอำจสง่ผลต่อปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้โดยอำจ

ท ำใหผ้ลติไฟฟ้ำไดน้้อยลง และจะสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่ำงไรกด็ ีโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ส่วนใหญ่ของ

กลุ่มบรษิทัฯ มปีระกนัคุณภำพของแผงเซลลแ์สงอำทติยเ์ป็นระยะเวลำ 120 – 144 เดอืน นับจำกวนัเริม่เปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ต่ละแห่ง นอกจำกน้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ มกีำรรบัประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำ

ขัน้ต ่ำทีส่ำมำรถผลติได ้(Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิ

พำณิชย ์โดยผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร  

ทัง้น้ี หำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้โครงกำรใด ผลติ

ไฟฟ้ำได้ในปริมำณต ่ ำกว่ำที่ผู้ร ับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) 

ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำพลงังำนไฟฟ้ำที่รบัประกนัและค่ำ

พลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดจ้รงิใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ ตำมสตูรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสญัญำ (โปรดดูรำยละเอยีด

ของประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) ในสว่น

ที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วได้รบัประกนั

เกี่ยวกบัประสทิธภิำพของระบบผลติไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จำกผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็เป็น

ระยะเวลำ 2 ปี โดยหำกโครงกำรดงักล่ำวมปีระสทิธภิำพของระบบผลติไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต ่ำกว่ำที่

ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสร็จรบัประกนั ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็ต้องชดใช้ค่ำชดเชยให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสญัญำ (โปรดดูรำยละเอียดกำรรบัประกนัตำมสญัญำรบัเหมำ

ก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น)   

นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่นทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้สว่นใหญ่ของ

กลุ่มบรษิัทฯ มปีระกนัคุณภำพวสัดุและฝีมอืกำรผลติแผงเซลล์แสงอำทติยเ์ป็นระยะเวลำ  10 ปี และประกนั

ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีส่ำมำรถผลติไดเ้ป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอำทติย ์ซึง่เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรรบัประกนัอุปกรณ์โดยทัว่ไปส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  

อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงกำรที่ 1 2 และ 3 ใช้แผงเซลล์

แสงอำทิตย์ที่ผลิตโดย SunEdison Products Singapore Pte. Ltd. (“SEPS”) ทัง้นี้  กลุ่ม SunEdison ซึ่ง

รวมถงึ SEPS ไดย้ื่นค ำรอ้งต่อศำลเพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรโดยสมคัรใจภำยใตส้่วนที ่11 (Chapter 

11) ต่อศำลล้มละลำยส ำหรบัเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกำ (Bankruptcy Court in the 
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Southern District of New York) ดงันัน้ หำกเกดิเหตุกำรณ์ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกรอ้งให ้SEPS ซ่อมแซม 

หรอืเปลีย่น หรอืตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอำทติยเ์พิม่เตมิ หรอืชดเชยควำมเสยีหำยตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในเงื่อนไข

กำรรบัประกนัผลติภณัฑ์ กลุ่มบรษิทัฯ จะต้องเขำ้สู่กระบวนกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำก SEPS เช่นเดยีวกบั

เจำ้หนี้รำยอื่นๆ ซึง่ ณ ปจัจุบนั SEPS มสีถำนะเป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพทิกัษ์ (Debtor in Possession) โดย

เหตุกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยได้ล่ำชำ้ ไม่เตม็จ ำนวน 

หรอืไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยตำมเงื่อนไขกำรรบัประกนัผลติภณัฑไ์ด ้ 

ข้อมูลจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 โรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่โครงกำรที ่1 2 และ 3  มทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ คดิเป็นมลูค่ำประมำณ

รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.7 และรอ้ยละ 0.6 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ตัง้แต่โรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย์โครงกำรดงักล่ำวเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคย เรยีกร้องให้ SEPS 

ซ่อมแซม หรอืเปลีย่น หรอืตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอำทติยเ์พิม่เตมิ หรอืชดเชยควำมเสยีหำยตำมเงื่อนไขทีร่ะบุใน

เงื่อนไขกำรรบัประกนัผลติภณัฑ ์  

 

3.1.1.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า  

ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิำพและเสถยีรภำพของกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบ

ไปด้วยหลำยปจัจยั เช่น ประสิทธิภำพและอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำน้อยกว่ำที่

คำดกำรณ์ กำรสูญเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ประสทิธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์

แสงอำทติยล์ดลงจำกสภำพอำกำศร้อน กำรที่โรงไฟฟ้ำต้องหยุดกำรผลติไม่ว่ำจะมสีำเหตุจำกปจัจยัภำยใน 

เช่น ปญัหำด้ำนเทคนิคในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ หรอืปจัจยัภำยนอก เช่น ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำไม่

เสถยีรหรอืต้องหยุดซ่อมบ ำรุง หรอืปรมิำณไฟทีส่่งเขำ้สู่ระบบสำยส่งเกนิควำมต้องกำรท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่

สำมำรถสง่ไฟเขำ้ระบบสำยสง่ได ้เป็นตน้ 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ ได้มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกปจัจยัภำยในโดย (1) จดัใหม้ี

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA) เพื่อให้สำมำรถระบุและแก้ไขปญัหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและด ำเนินกำรให้

โรงไฟฟ้ำกลบัมำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดต้ำมปกต ิ(2) จดัใหม้กีำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ (3) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยให้

ซื้อประกนัอุปกรณ์หลกัในกำรผลติไฟฟ้ำ โดยปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้ซื้อประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ 

(Inverter) เพิม่เติมส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทยโครงกำร BCPG 1 BCPG 2 BSE-

BNN และ BSE-BPH จำก SMA Solar Technology AG และโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น

โครงกำรที ่1 2 3 และ 4 กบั Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (“TMEIC”) เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่ำมคีวำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรโครงกำรของกลุ่มบรษิทัฯ   
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ในส่วนของอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์

แล้วโครงกำร BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ยังอยู่ในระยะเวลำกำร

รบัประกนัโดยผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ของแต่ละโครงกำร อย่ำงไรกด็ ีคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยแต่ละ

บรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรซือ้ประกนัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) แลว้ 

ส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกปจัจยัภำยนอก กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรปลูกหญ้ำคลุมผวิ

ดนิในพืน้ทีท่ีต่ดิตัง้แผงเซลลแ์สงอำทติยใ์นประเทศไทยบำงโครงกำรเพื่อลดอุณหภูมบิรเิวณโดยรอบแผงเซลล์

แสงอำทติย ์ท ำใหแ้ผงเซลลแ์สงอำทติยส์ำมำรถผลติไฟฟ้ำไดม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor)  

กลุ่มบริษัทฯ พฒันำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบ

เบด็เสรจ็ในกำรออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแต่ละโรง ซึ่งต้องอำศยัประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญใน

ดำ้นต่ำงๆ และควำมรูด้ำ้นเทคโนโลย ีรวมถงึควำมแขง็แกร่งของฐำนะทำงกำรเงนิของผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ 

เน่ืองจำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็เป็นผูใ้หก้ำรรบัประกนัผลงำน เช่น ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของแผงเซลล์

แสงอำทติย ์(PV Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีส่ำมำรถผลติได ้

(Energy Output Warranty) หำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็มเีหตุขดัขอ้งในกำรด ำเนินงำนทีส่่งผลต่อฐำนะ และ/

หรอืสภำพคล่องทำงกำรเงนิ อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข และ/หรอื ภำระหน้ำทีต่ำมสญัญำ เช่น กลุ่ม

บริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้ำได้ในปริมำณต ่ ำกว่ำที่

ผู้ร ับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องให้

ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็ปฏบิตัิตำมหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรรบัประกนัผลงำนตำมเงื่อนไขที่ระบุใน

สญัญำซึง่จะสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 

14 โครงกำร  ว่ำจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ซึง่ประกอบดว้ยผูร้บัเหมำย่อยจ ำนวน 9 รำย (โปรดดูรำยละเอยีด

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระบวนกำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ทีเ่ขม้งวด โดยพจิำรณำจำก

ขอ้มลูทำงเทคนิคของผูร้บัเหมำแต่ละรำยเป็นหลกั ไดแ้ก่ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมรูด้ำ้นเทคโนโลย ีฐำนะทำง

กำรเงนิ ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของอุปกรณ์ทีใ่ช ้และขอบเขตกำรรบัประกนัผลงำนและกำรบรกิำร  หลงัจำกนัน้ 

จงึพจิำรณำควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็ที่มี

คุณภำพ ในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม (โปรดดรูำยละเอยีดกระบวนกำรคดัเลอืกและจดัจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ 

ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ)  
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อกีทัง้ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถ

เรยีกร้องค่ำชดเชยได้จำกทัง้ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็ภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ/หรอื

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ต่ำงประเทศ (Offshore EPC Contractor) เน่ืองจำกผูร้บัเหมำทัง้สองฝำ่ยมคีวำมรบัผดิ

แบบร่วมกนัและแทนกนั (Jointly and Severally) ตำมสญัญำ นอกจำกน้ี สญัญำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

บำงแห่งยงัก ำหนดให้ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องวำงหลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำ โดยกลุ่มบรษิัทฯ 

สำมำรถเรยีกรอ้งและหกัค่ำชดเชยจำกหลกัประกนัดงักล่ำวหำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กระท ำหรอืละเวน้กำร

ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำได ้ 

 

3.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีประกนัอปุกรณ์หลกัในการผลิตไฟฟ้ามีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกวา่อายุโครงการ  

ณ ปจัจุบนั อุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหมอ้แปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ยงัอยู่ในระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำนโดย

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ของแต่ละโครงกำร หรอืผูผ้ลติอุปกรณ์ดงักล่ำว ดงันัน้ ผูร้บัประกนัอุปกรณ์หลกัของแต่

ละโครงกำรจะเป็นผูจ้ดัหำและรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยชิน้ส่วนอุปกรณ์ (Spare Part) ทีส่ ำคญัของโรงไฟฟ้ำ เพื่อใชใ้นกำร

บ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ หำกระยะเวลำรบัประกนัอุปกรณ์หลกัที่ใชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำครบก ำหนด กลุ่ม

บรษิทัฯ อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำกกำรซือ้ประกนัอุปกรณ์หลกัในกำรผลติไฟฟ้ำ ทัง้นี้ กำรรบัประกนัผลงำนโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในปจัจุบนัของกลุ่มบริษัทฯ มีตัวอย่ำง

รำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภทงาน ระยะเวลาการรบัประกนัผลงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

แผงเซลลแ์สงอำทติย ์(PV Module) 120 – 144 เดอืน 

งำนเกีย่วกบัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 60 เดอืน 

งำนเกีย่วกบักำรทำส ี(Paint Work) 36 เดอืน 

งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) 60 เดอืน 

ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ในประเทศญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ไดร้บักำรรบัประกนัอุปกรณ์

หลกัในกำรผลติไฟฟ้ำ 2 ประเภท คอื  

(1) กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร โดยโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วได้รบัประกนัจำกผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็

เกีย่วกบัอุปกรณ์หลกัดงันี้  
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ประเภทงาน ระยะเวลาการรบัประกนัผลงาน 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 

แผงเซลลแ์สงอำทติย ์(PV Module) 2-25 ปี 

งำนเกีย่วกบัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 1-2 ปี 

งำนเกีย่วกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 2 ปี 

งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) 2-10 ปี 

โดยหำกกลุ่มบรษิทัฯ ตรวจพบควำมช ำรุดเสยีหำย ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร

ซ่อมแซมควำมเสยีหำย และ/หรอืเปลีย่นอุปกรณ์ และ/หรอืช ำระเงนิชดเชยควำมเสยีหำยดงักล่ำว  

(2) กำรรบัประกนัอุปกรณ์โดยผูผ้ลติอุปกรณ์หลกั โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่นทีด่ ำเนินกำรเชงิ

พำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีประกนัคุณภำพวสัดุและฝีมอืกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทติย์เป็น

ระยะเวลำ 10 ปี และประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีส่ำมำรถผลติไดเ้ป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผูผ้ลติแผงเซลล์

แสงอำทติย ์และประกนัระยะยำวส ำหรบัคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)  

อย่ำงไรกด็ ีหำกกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมประสงค์จะต่ออำยุระยะเวลำกำรรบัประกนัดงักล่ำวเพื่อใหม้รีะยะเวลำ

คุม้ครองตำมอำยุโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยป์ระมำณ 20-25 ปี กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำก

กำรซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

(Transformer) เพิม่เตมิ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิำรณำควำมคุม้ค่ำในกำรซือ้ประกนัอุปกรณ์เพิม่เตมิ เปรยีบเทยีบ

กบักำรซ่อมแซมดว้ยตนเอง และกำรเปลีย่นอุปกรณ์ใหม่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม 

 

3.1.4 ความเส่ียงจากการมีค่าใช้จ่ายในการดแูลบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ิมขึน้ 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ว่ำจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) 

ของแต่ละโครงกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ 

โดยสญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยม์อีำยุสญัญำครำวละ 2 ปี ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่ง

หำกค่ำบรกิำรในกำรบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำเพิม่ขึน้เมื่อมกีำรต่ออำยุสญัญำ  

ส ำหรบักำรดูแลบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ กลุ่ม

บรษิทัฯ ว่ำจำ้ง BCPGE ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 เป็นผูใ้หบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยด์งักล่ำว สญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยด์งักล่ำวมอีำยุสญัญำ 20 ปี โดย BCPGE ได้

ท ำสญัญำจำ้งงำนช่วง (Subcontract) กบับุคคลภำยนอก สญัญำจำ้งงำนช่วงดงักล่ำวเป็นสญัญำระยะสัน้ เพื่อใหบ้รกิำร

ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งหำกค่ำบรกิำรตำม

สญัญำจำ้งงำนช่วงเพิม่ขึน้เมื่อมกีำรต่ออำยุสญัญำ   
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อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรต่อสญัญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทติยม์คี่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั กลุ่มบรษิทัฯ อำจพจิำรณำ (1) เปิดประมูลว่ำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย์เพื่อคดัเลอืกผู้รบัจ้ำงบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์รำยที่มขีอ้เสนอที่ดทีี่สุด หรอื (2) 

ด ำเนินกำรบ ำรุงรกัษำดว้ยพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ เอง เนื่องจำกพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรท ำงำนร่วมกบัผูร้บั

จำ้งซ่อมบ ำรุงภำยใต้สญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์(O&M Contract) อย่ำงใกลช้ดิ กลุ่มบรษิทัฯ 

จงึมัน่ใจไดว้่ำทมีงำนของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวไดด้ว้ยตนเองอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

 

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย คอื กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company 

และ Tohoku Electric Power Company ซึ่งเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้ำทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผลติได้ทัง้หมดตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

ดงันัน้ หำก กฟผ. และ/หรอื กฟภ. และ/หรอื Kyushu Electric Power Company และ/หรอื Tohoku Electric Power 

Company บอกเลกิสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว อำจสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั ทัง้นี้ 

สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตำมคู่สญัญำ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ประเภทสญัญา ระยะเวลาสญัญา 

1. สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. (1) สญัญำมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ทัง้สองฝ่ำยลงนำมในสญัญำ และให้มอีำยุ

สญัญำนบัตัง้แต่เดอืนทีเ่ริม่ขำยไฟฟ้ำให ้กฟผ. เป็นระยะเวลำ 5 ปี 

(2) เมือ่อำยุสญัญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดประสงค์ทีจ่ะต่ออำยุสญัญำ

ออกไป คู่สญัญำฝำ่ยนัน้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบ

ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ และให้

สญัญำนี้มอีำยุต่อไปอกีครำวละ 5 ปี 

2. สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ และต่อเนื่องอกีครัง้

ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลใชบ้งัคบัจนกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ 

3. สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั Kyushu 

Electric Power Company  

สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบัจำกวนัทีอ่่ำนมเิตอรข์ำยไฟฟ้ำเป็นครัง้แรก 

4. สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั Tohoku 

Electric Power Company 

สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบัจำกวนัทีอ่่ำนมเิตอรข์ำยไฟฟ้ำเป็นครัง้แรก 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรควบคุมกำรปฏบิตังิำนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ให้

เป็นไปตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึปฏบิตัติำมมำตรฐำนสำกล โดยมำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ได้แก่ มำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007 มำตรฐำน ISO 

9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วจะต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของ Kyushu Electric 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.3 หน้ำ 9 
 

Power Company และ Tohoku Electric Power Company ในกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้น

ตำมสญัญำและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

นอกจำกนี้ ส ำหรับโครงกำรในประเทศไทย รัฐบำลยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวยีนอย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำ กฟผ. และ/หรอื กฟภ. จะไม่บอกเลกิสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบักลุ่ม

บรษิทัฯ ส ำหรบัโครงกำรในประเทศญี่ปุน่นัน้ หำกกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัิ

กำรประกอบกจิกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ได ้กลุ่มบรษิทัฯ มโีอกำสทีจ่ะขำยไฟใหก้บัผูป้ระกอบกจิกำร

ไฟฟ้ำเอกชนต่อไปได้ภำยหลงัครบก ำหนดอำยุสญัญำ 20 ปี โดยเจรจำเงื่อนไขในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหม่1 ทัง้นี้ 

เงื่อนไขดงักล่ำวตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมนีโยบำยแสวงหำโอกำสกำรขยำยธุรกจิโดยกำรลงทุนในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวียนในต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ 

Tohoku Electric Power Company อกีดว้ย 

 

3.1.6 ความเส่ียงจากการท่ีประกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยท ำประกนัภยัทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อลดควำมเสีย่งอนั

เนื่องมำจำกควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยของสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ี  กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมี

ควำมเสีย่งจำกกำรที่ (1) กรมธรรมป์ระกนัภยัไม่ครอบคลุมควำมสญูเสยี และ/หรอืควำมเสยีหำยสบืเนื่องทัง้หมด อำท ิ

ควำมเสยีหำยซึง่เกดิขึน้จำกสงครำมและภยัก่อกำรรำ้ย หรอืในกรณีทีม่ลูค่ำควำมเสยีหำยมำกกว่ำจ ำนวนเงนิประกนัภยั 

(2) บรษิทัประกนัภยัไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนตำมทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมไ์ด ้(3) กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งที่

ไม่สำมำรถต่อกรมธรรมไ์ดใ้นรำคำทีเ่หมำะสมหำกรำคำของกรมธรรมป์รบัตวัสงูขึน้  และ (4) กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถ

เรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนจำกบรษิทัประกนัภยั เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกรมธรรม์ 

ซึง่ควำมเสีย่งทัง้หมดดงักล่ำวอำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรทัว่ไปใน

อุตสำหกรรม โดยจะจดัใหม้ปีระกนัภยัควำมคุม้ครองสงูทีส่ดุภำยใตเ้บีย้ประกนัทีเ่หมำะสม 

 

 

 

                                           
1 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธนัวำคม 2554 และกนัยำยน 2555 
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3.2 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจในประเทศไทย 

 

3.2.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน โดยท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. และ กฟภ. หำก

ภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวยีน อำจสง่ผลกระทบต่อสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ  

ณ ปจัจุบนั โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ

รวม 118 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ประมำณ 170 เมกะวตัต)์ ไดร้บั Adder ทีอ่ตัรำ 8.0 บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง โดย

โครงกำรทัง้หมดจะไดร้บักำรสนับสนุนเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ทัง้นี้ ขอ้มูลจำก

งบกำรเงนิรวมส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยด์งักล่ำว มรีำยไดจ้ำก

ส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 60.8 ของรำยได้รวมของกลุ่มบรษิัทฯ โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 มรีำยละเอยีดระยะเวลำไดร้บักำรสนบัสนุน Adder ดงันี้  

ล าดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

วนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการเชิง

พาณิชย ์

ระยะเวลา
ส้ินสดุการ
ได้รบัการ
สนับสนุน 

Adder 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญาเทียบกบัก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าตามสญัญา
รวมของโครงการท่ี

ด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วในประเทศไทยใน

ปัจจบุนั  
(ร้อยละ) 

อ าเภอ จงัหวดั 

1 
 

BCPG 1 บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 8 5 ส.ค. 54 ส.ค. 64  6.8 

BCPG 2 บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 30 16 ก.ค. 55 ก.ค. 65 25.4 

2 BSE-BNN บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 8 6 ม.ีค. 56 ม.ีค. 66 6.8 

    8 6 ม.ีค. 56 ม.ีค. 66 6.8 

3 BSE-BPH บำงปะหนั พระนครศรอียุธยำ 8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 6.8 

    8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 6.8 

4 BSE-BRM ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 8 19 ม.ีค. 57 ม.ีค. 67 6.8 

5 BSE-BRM1 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 8 11 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

6 BSE-CPM1 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 8 24 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

7 BSE-NMA ด่ำนขนุทด นครรำชสมีำ 8 10 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

8 BSE-PRI กบนิทรบ์ุร ี ปรำจนีบุร ี 8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

    8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

   รวม 118   100.0 
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ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 จะมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำที่ทยอยครบก ำหนดกำรได้รบักำรสนับสนุน Adder ซึ่งเมื่อเทยีบกบัก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของ

โครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และรอ้ย

ละ 40.7 ตำมล ำดบั  

อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนขยำยกำรเตบิโตของธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

หำกรฐับำลและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครฐัและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน

รำชกำรอื่นๆ เช่น แผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพฒันำพลงังำน

ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซื้อขำยไฟฟ้ำ 

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรขออนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน และมำตรกำรเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  อำจสง่ผลกระทบ

ต่อผลกำรด ำเนินงำนและกำรก ำหนดแนวทำงและแผนธุรกจิในอนำคตของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกด็ ีตำมแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพฒันำ

พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่เพิ่งประกำศใช้ ภำครฐัยงัคงมีนโยบำย

ส่งเสรมิกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนอย่ำงต่อเน่ือง โดยตัง้เป้ำหมำยเพิม่สดัส่วนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน

หมุนเวยีนจำกรอ้ยละ 9.9 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 20.1 ในปี 2579  

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝำ่ยพฒันำธุรกจิ ท ำหน้ำที่

ศกึษำ ตดิตำมขำ่วนโยบำยของภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้ำ และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เป็นข้อมูล

ประกอบกำรจดัท ำแผนธุรกจิในอนำคตของกลุ่มบรษิทัฯ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีำรศกึษำขอ้มูลและพจิำรณำควำม

เป็นไปไดใ้นกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในต่ำงประเทศเพื่อกระจำยควำมเสีย่งดงักล่ำวอกีดว้ย  

 

3.2.2 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ต้องหยุดชะงกั 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์หำกเกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิหรอืเหตุ

สดุวสิยัรำ้ยแรงทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คำดไม่ถงึ เช่น กำรขดัขอ้งของระบบไฟฟ้ำ พำยุ อคัคภียั หรอืกำรก่อวนิำศกรรมในพืน้ที่

ทีโ่รงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู่ อำจส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ของกลุ่มบรษิัทฯ ต้องหยุดชะงกั หรอืเกดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ

ธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในปี 2554 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ที่อ ำเภอบำงปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ประสบอุทกภยั สง่ผลใหโ้ครงกำรดงักล่ำวหยุดด ำเนินกำรชัว่ครำวเป็นเวลำประมำณ 7 เดอืน  

ภำยหลงัจำกภำวะอุทกภัยในครัง้นัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงคันกัน้คอนกรีต (Dyke) ป้องกนัน ้ำท่วม

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ทีอ่ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกงบกำรเงนิระหวำ่ง
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กำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 ซึง่ตัง้อยู่ใน

บรเิวณดงักล่ำว มรีำยไดค้ดิเป็นประมำณรอ้ยละ 21.7 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ และมทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 18.2 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยมี

อตัรำก ำไรสทุธปิระมำณรอ้ยละ 60.2 ถงึรอ้ยละ 68.6 

ในกำรพฒันำโครงกำรอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมและจดัวำงระบบป้องกนัอุทกภัยที่อำจ

เกดิขึน้โดยว่ำจำ้งทีป่รกึษำทีม่คีวำมเชีย่วชำญ ศกึษำควำมเสีย่งกำรเกดิน ้ำท่วมและทศิทำงของน ้ำท่วมในรอบปีกำรเกดิ

ซ ้ำ 100 ปี ของทีต่ัง้โครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อหำมำตรกำรในกำรป้องกนั เช่น สรำ้งคนัป้องกนัน ้ำท่วม เป็น

ตน้  

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำประกนัภยัตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมด

มคีวำมคุม้ครองครอบคลุมถงึควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั รวมถงึประกนัภยั

ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก (โปรดดูรำยละเอียดของประกนัภัยในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 5 ทรพัย์สนิที่ใช้ในกำร

ประกอบธุรกจิ) 

 

3.2.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่ ก ำกบัดูแล

ใบอนุญำตต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เช่น กระทรวงอุตสำหกรรม คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เป็นต้น 

หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขของใบอนุญำต ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่

เกีย่วขอ้งไดค้รบถ้วน เน่ืองจำกเหตุสุดวสิยัหรอืปจัจยัอื่นๆ อำจส่งผลใหห้น่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรก ำกบัดแูล

อำจพิจำรณำระงบัหรือยกเลิกใบอนุญำต และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยแพ่ง กฎหมำยอำญำ และ

กฎหมำยปกครอง ต่อกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ซึง่อำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของ

กลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกด็ ีในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีมีงำนคอยตดิตำมดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรประกอบ

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปตำมกฎหมำย และกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขของใบอนุญำต หรอืปฏบิตัิ

ตำมขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งไดค้รบถ้วน อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมรีะบบกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งและระบบกำรควบคุมภำยในทีม่หีน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

กฎระเบยีบ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
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3.2.4 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องไม่ครบถ้วน 

กำรประกอบธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลตำมหลกัเกณฑท์ำงกฎหมำยและระเบยีบ

ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวนมำก เช่น พระรำชบญัญตักิำรผงัเมอืง พ.ศ. 2518 พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.

2522 พระรำชบญัญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตักิำรประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ศ.2550 เป็นตน้ กลุ่มบรษิทัฯ 

จึงมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลำ ซึ่งอำจท ำให้กำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ หยุดชะงกั ตอ้งหยุดด ำเนินงำน หรอืมคี่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรต่อผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และ

พยำยำมลดควำมเสีย่งดงักล่ำวโดย (1) ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั และ (2) จดัใหม้ทีมีงำนท ำหน้ำที่

ศกึษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิัทฯ อำจพจิำรณำ

ว่ำจำ้งทีป่รกึษำทำงกฎหมำยภำยนอก หำกพบว่ำมปีระเดน็ทำงกฎหมำยทีซ่บัซอ้นเกีย่วขอ้ง 

 

3.2.5 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

 กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่ป็นของหน่วยงำนรฐัส่วนกลำงและหน่วยงำนทอ้งถิน่ ซึง่กฎหมำยและกฎระเบยีบ

ดงักล่ำวครอบคลุมถงึเรื่องกำรควบคุมมลพษิ กำรก ำจดัและจดักำรขยะและของเสีย สุขภำพและควำมปลอดภยัในกำร

ท ำงำน และกำรจดักำรวตัถุทีเ่ป็นอนัตรำย หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบเกีย่วขอ้งอย่ำง

ครบถ้วนแลว้ จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ชื่อเสยีง และ/หรอืก่อใหเ้กดิควำมรบัผดิทำงกฎหมำยต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

ได ้

ทัง้น้ี ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัให้ (1) บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกจิตำมกฎหมำยสิง่แวดลอ้มที่

เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั และมรีะบบตดิตำมเมื่อเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์และ (2) ทมีงำนสว่นกลำงด ำเนินกำรตดิตำม

และตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่อำจเกิดขึน้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำม

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั  

 

3.2.6 ความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการสืบค้นท่ีมาของเอกสารสิทธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE-BRM 1 ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ ซึ่งเริม่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 เมษำยน 2557 ตัง้อยู่บนทีด่นิซึง่มเีอกสำรสทิธเิป็น น.ส.3ก จ ำนวน 3 แปลง (พืน้ที ่

116 ไร่ 2 งำน 86 ตำรำงวำ) ทัง้นี้ ทีด่นิจ ำนวน 1 แปลง (พืน้ที ่107 ไร่ 61 ตำรำงวำ) มเีอกสำรสทิธปิระเภท น.ส.3ก 

โดย น.ส.3ก ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ครอบครองนัน้ (1) เป็นเอกสำรสทิธทิีเ่กดิจำกกำรรวม น.ส.3ก จ ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มกีำร

ออกเอกสำรสทิธติัง้แต่ประมำณปี 2538 เป็นต้นมำ (2) ผ่ำนกำรซือ้ขำยเปลีย่นมอืมำแล้วหลำยครัง้ และ (3) น.ส. 3ก 
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บำงส่วนเคยมกีำรจดทะเบยีนนิตกิรรมส ำหรบัธุรกรรมที่ธนำคำรพำณิชยเ์ขำ้เป็นคู่สญัญำ ซึ่งแสดงได้ว่ำสทิธใินทีด่นิ

ดงักล่ำวได้เคยมกีำรยอมรบัได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดบัเดียวกนักบักำรตรวจสอบโดยผู้ประกอบธุรกจิ

ธนำคำรพำณิชย ์

ซึง่ในขัน้ตอนกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของกระบวนกำรออกเอกสำรสทิธ ิน.ส.3ก ของทีด่นิดงักล่ำว 

ณ ส ำนักงำนทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถสบืค้นที่มำของเอกสำรต้นฉบบัแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้

เป็นหลกัฐำนประกอบกำรขอออกเอกสำรสทิธ ิน.ส.3ก ดงักล่ำวได ้ดงันัน้ หำกในอนำคตปรำกฏขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิทีม่ี

ผลกระทบในทำงลบท ำให ้BSE-BRM 1 ไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกทีด่นิแปลงดงักล่ำวได้ เหตุกำรณ์ขำ้งตน้อำจสง่ผล

กระทบให้กลุ่มบรษิัทฯ (1) สูญเสยีรำยได้และก ำไรสุทธิ และมคี่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิม่เติมในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ 

พจิำรณำยำ้ยทีต่ัง้โครงกำรของ BSE-BRM 1 และ (2) มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำกกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อยนืยนัสทิธใิน

ทีด่นิรวมไปถงึกำรด ำเนินคดใีนชัน้ศำล  

อย่ำงไรกด็ ีจำกขอ้พจิำรณำและบทวเิครำะหท์ำงกฎหมำยพบว่ำ (1) แมว้่ำจะมคีวำมไม่ชดัเจนเกีย่วกบักำร

สบืคน้ทีม่ำของเอกสำรตน้ฉบบัแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ทีใ่ชป้ระกอบในกำรขอออกเอกสำรสทิธ ิน.ส.3ก แต่กม็ไิด้

หมำยควำมว่ำ เอกสำรสทิธ ิน.ส.3ก ดงักล่ำวจะมกีำรออกโดยมชิอบตำมกฎหมำย และ (2) ขอ้มูลรวมถงึเอกสำรเท่ำที่

สำมำรถตรวจสอบไดน้ัน้มไิดก้ระทบต่อควำมสมบรูณ์ของ น.ส.3ก ฉบบัดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  

ทัง้นี้ ขอ้มูลจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยข์อง BSE-BRM 1 มรีำยไดค้ดิเป็นประมำณรอ้ยละ 6.3 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ ก ำไรสุทธมิมีูลค่ำ

ประมำณรอ้ยละ 10.8 ของก ำไรสุทธริวมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ มมีูลค่ำประมำณรอ้ยละ 3.8 ของ

สนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้น มมีูลค่ำประมำณร้อยละ 9.8 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่ม

บรษิทัฯ 

 

3.2.7 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โครงการระยะท่ี 1 หยุดชะงกั 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินโครงการระยะท่ี 1  

บรษิัทฯ ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 ก ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำ 38 เมกะวตัต์  จำก BCP สญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำระยะยำว 22 ปี จำกวนัที่ท ำสญัญำ ตำมอำยุ

คงเหลือของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยที่ดินโครงกำรระยะที่ 1 ตัง้อยู่ในพื้นที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ ซึ่งมกีำรประกำศก ำหนดให้เป็นบรเิวณห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนกำรใช้อำคำร หรอืตัง้

โรงงำนบำงชนิด หรอืประเภท ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงไรกต็ำม กำรใชพ้ืน้ทีด่งักล่ำวเพื่อก่อสรำ้งและเป็นที่ตัง้

อำคำรและโรงงำนของศูนย์ผลติและวจิยัพลงังำนทดแทนของ BCP หรอืบรษิัทร่วมทุนของ BCP ได้รบักำรยกเวน้ไว้

เป็นกำรเฉพำะใหส้ำมำรถกระท ำได ้  
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บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถใชท้ีด่นิดงักล่ำวเพื่อกำรตัง้อำคำรและโรงงำนไดห้ำกบรษิทัฯ ไม่

เข้ำข่ำยเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตำมเงื่อนไขขอ้ยกเว้นของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีดงักล่ำวอำจส่งผลให ้

บรษิทัฯ มขีอ้จ ำกดักำรใชท้ีด่นิโครงกำรระยะที ่1  รวมไปถงึอำจส่งผลกระทบใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีรำยไดแ้ละก ำไรสุทธ ิ

และมคี่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนเพิม่เตมิในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถใชท้ีด่นิโครงกำรระยะที ่1  ไดอ้นัเนื่องมำจำกขอ้จ ำกดั

ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรอืมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งพจิำรณำยำ้ยทีต่ัง้โครงกำรระยะที ่1 อย่ำงไรกด็ ีที่

ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ของ BCP มอีนุมตักิ ำหนดสดัสว่นจ ำนวนหุน้ทีจ่ะเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเป็น

ครัง้แรก (IPO) เป็นจ ำนวนไม่เกนิร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BCPG ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อ

ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO)  ซึ่งท ำให้ BCPG มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP รวมถึงที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษิัท BCP ครัง้ที่ 7/2559 เมื่อวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 มมีติอนุมตัิแนวทำงกำรถือหุ้นของ BCP ใน

บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ คงสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตลอดระยะเวลำที่ BCPG ยังคงด ำเนินโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์บนพืน้ทีด่งักล่ำว เพื่อให้บรษิทัฯ สำมำรถใชพ้ืน้ทีด่งักล่ำวในกำรประกอบธุรกจิไดต้ำม

เงื่อนไขขอ้ยกเวน้ของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้ ตำมสญัญำเช่ำทีด่นิระหว่ำงบรษิทัฯ และ BCP ก ำหนดว่ำในกรณี

ที่กำรเช่ำที่ดินตำมสญัญำนี้ไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรเช่ำ และผลประโยชน์ที่คู่สญัญำตกลงกนัไว้แต่แรก 

คู่สญัญำจะท ำควำมตกลงร่วมกนัเพื่อแกไ้ขเพื่อใหก้ำรเช่ำทีด่นิตำมขอ้สญัญำมผีลสมบูรณ์และสอดคลอ้งกบับทบญัญตัิ

แห่งกฎหมำย BCP จงึมคีวำมผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะด ำเนินกำรเพื่อใหก้ำรเช่ำทีด่นิเพื่อเป็นทีต่ัง้โครงกำรระยะที ่1 ตำม

สญัญำนี้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้นี้ ขอ้มูลจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 มรีำยไดม้มีลูค่ำประมำณรอ้ยละ 21.7 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ ทีด่นิ อำคำร และ

อุปกรณ์ มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 18.2 ของสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี้ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมอืน

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ใน

ประเทศไทยมอีตัรำก ำไรสทุธปิระมำณรอ้ยละ 60.2 ถงึรอ้ยละ 68.6 

 

3.3 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้เขำ้ลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำม

สญัญำรวมประมำณ 194 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมประมำณ 236 เมกะวตัต์) โดยแบ่งเป็นโครงกำรที่เริม่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้ว  ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 20 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม

ประมำณ 26 เมกะวตัต์) และโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 174 เมกะ

วตัต์ (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวมประมำณ 210 เมกะวตัต์) (โปรดดูรำยละเอยีดของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ใน

ประเทศญีปุ่น่ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต)  
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3.3.1 ความเส่ียงจากการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

ควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นขึน้อยู่กบัหลำยปจัจยั เช่น 

กำรด ำเนินกำรเพื่อขอใบอนุญำตที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกบัโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid 

Connection) กำรจดัหำทีด่นิส ำหรบัใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร และควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนทัง้ในรปูของ

กำรเพิม่ทุนและกำรกู้ยมืเงนิ เป็นต้น หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ตำมแผนกำรลงทุนทีว่ำงไว้  

กลุ่ม  บรษิัทฯ จะมคีวำมเสีย่งจำก (1) วนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ของโครงกำรต้องล่ำช้ำออกไป หรอืก่อให้เกิด

ค่ำใชจ้่ำยสว่นเพิม่ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแตกต่ำงจำกทีค่ำดกำรณ์ และ (2) ไม่ไดล้งทุนใน

บำงโครงกำรท ำใหแ้ผนกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ แตกต่ำงจำกทีค่ำดกำรณ์ไว ้

นอกจำกนี้ หำกโครงกำรดงักล่ำวเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกปจัจยัทีท่ ำ

ใหผ้ลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ เช่น 

สภำวะอำกำศ ค่ำควำมเขม้แสง เป็นต้น ซึ่งอำจท ำให้ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำที่ผลติได้ต ่ำกว่ำที่ประมำณกำร รวมถึง

ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้

อย่ำงไรกด็ ีในกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนโครงกำรดงักล่ำว กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึปจัจยัทีส่ ำคญัขำ้งต้น 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึมกีำรด ำเนินกำรดงันี้  

(1) คดัเลอืกพนัธมติรทำงธุรกจิทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น

ทีเ่ชื่อถอืได ้ 

(2) ค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโดยกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร (Sensitivity Analysis) ที่

ครอบคลุมกรณีเลวรำ้ยทีสุ่ด (Worst Case Scenario) เพื่อศกึษำถงึผลกระทบทำงกำรเงนิและผลตอบแทนใน

กรณีเลวรำ้ยทีส่ดุทีก่ลุ่มบรษิทัฯ อำจไดร้บั นอกจำกนี้ ในกำรประเมนิเงนิลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่มบรษิทัฯ 

ไดค้ ำนวณเงนิลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ คำดว่ำจะครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยสว่นเพิม่ไดเ้พยีงพอ

หำกค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรเพิม่ขึน้ระดบัหนึ่ง 

(3) ศกึษำขอ้มูล (Due Diligence) และควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโดยละเอยีด โดยจดัใหม้ทีี่ปรกึษำด้ำนต่ำงๆ 

เช่น  

(3.1) ที่ปรกึษำด้ำนเทคนิค/ วศิวกร เพื่อ (ก) ประเมนิค่ำควำมเขม้แสงอำทติยโ์ดยกำรอ้ำงองิจำกขอ้มูล

สถิติ (ข) ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) (ค) ให้ค ำแนะน ำด้ำนเทคนิคและ

วศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในกำรพฒันำโครงกำร และ (ง) ตดิตำมขัน้ตอนกำรพฒันำโครงกำร/ ก่อสรำ้ง

โครงกำร ใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้

(3.2) ที่ปรึกษำกฎหมำย เพื่อให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกฎหมำยและขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 

ตรวจสอบเอกสำรสทิธทิีด่นิ เอกสำรสญัญำโครงกำร และใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรปฏบิตัติำม
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กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรเจรจำสญัญำอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์สงูสุดของกลุ่มบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั 

(3.3) ทีป่รกึษำเฉพำะทำงอื่นๆ เช่น ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ และทีป่รกึษำทำงบญัชแีละภำษ ีเพื่อใหม้ัน่ใจได้

ว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีส่มเหตุสมผล และมกีำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑแ์ละ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกกำรศกึษำขำ้งตน้จะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน ซึง่ประกอบดว้ย

กรรมกำรและทีป่รกึษำทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ

กำรเขำ้ลงทุน  

 

3.3.2 ความเส่ียงจากการควบคมุการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น  

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ โดยมโีครงสรำ้งกำร

ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้ำงเพื่อบริหำรจัดกำรภำษีส ำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (โปรดดู

รำยละเอยีดของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสรำ้งแบบจเีค-ทเีค กลุ่มบรษิทัฯ เป็นนักลงทุนทีไ่ม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนหรอื

ด ำเนินกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์(Silent Investor) ซึ่งเรยีกว่ำนักลงทุนทเีค โดยกลุ่มบรษิัทฯ มสีทิธไิดร้บั

สว่นแบ่งก ำไรทีไ่ดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิ โดยผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) จะท ำหน้ำทีเ่ป็นผูบ้รหิำรงำนภำยใตเ้งื่อนไขที่

ก ำหนดในสญัญำกำรลงทุนทเีค ระหว่ำงผู้ด ำเนินกจิกำร (Operator) กลุ่มบรษิัทฯ และพนัธมติรทำงธุรกจิของแต่ละ

โครงกำร (ถ้ำมี) นอกจำกนี้ ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) อำจเข้ำท ำ (1) สญัญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset 

Management Agreement) กบับรษิัทบรหิำรสนิทรพัย์ (Asset Management Company) ใหท้ ำหน้ำที่บรหิำรจดักำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ และ (2) สญัญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำ (O&M Contract) กบัผู้บริหำรจดักำรและ

บ ำรุงรกัษำ เพื่อท ำหน้ำทีใ่หบ้รกิำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่ง

จำกกำรพึง่พงิบรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์(Asset Management Company) และผูบ้รหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำ หำกบรษิทั

ดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีต่กลงไวใ้นสญัญำ   

อย่ำงไรกด็ ีในกำรลงทุนภำยใตโ้ครงสรำ้งแบบจเีค-ทเีค กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมสีทิธติำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบ

กำรท ำงำนของผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) และสทิธใินกำรคดัคำ้นกำรตดัสนิใจเกีย่วกบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย ์ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำกำรลงทุนทเีค ตรำบเท่ำทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมำย อกีทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดั

ให้มแีนวทำงกำรก ำกบัดูแล เพื่อให้กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำร กำรด ำเนินงำน และกำรบรหิำรงำน

ของโครงกำรดงักล่ำว โดย  
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(1) คดัเลอืกพนัธมติรทำงธุรกจิทีม่ปีระวตักิำรด ำเนินธุรกจิทีเ่ชื่อถอืได ้และมปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญใน

กำรด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (ถำ้ม)ี 

(2) ท ำสญัญำกำรลงทุนทเีคระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ กบัพนัธมติรทำงธุรกจิของแต่ละโครงกำร (ถ้ำม)ี และผู้ด ำเนิน

กิจกำร (Operator) เพื่อก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและอ ำนำจกำรตัดสินใจของผู้ด ำเนินกิจกำร 

(Operator) อย่ำงชดัเจนและครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์เพื่อป้องกนั

กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์เป็นไปเพื่อ

ผลประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้  

นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบรษิัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทเีคด ำเนินกำรใดๆ ที่ถือว่ำมอีทิธพิลต่อกำรบรหิำรงำนหรอื

ด ำเนินกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์อำจมคีวำมเป็นไปไดท้ีก่ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะกระทบต่อลกัษณะของ

ควำมเป็นนกัลงทุนทีไ่ม่มสีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน (Silent Investor) ภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค ซึง่อำจ

ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ สูญเสยีผลประโยชน์และขอ้ได้เปรยีบ (รวมถึงสทิธปิระโยชน์ทำงภำษี) ที่ควรจะได้รบัภำยใต้

โครงสรำ้งกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค 

ทัง้น้ี ณ ปจัจุบนัส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกจิซึ่งผู้ด ำเนินกจิกำร (Operator) จ่ำย

ให้กบันักลงทุนทเีค จะต้องเสยีภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 20.42 อย่ำงไรกด็ ีแม้ว่ำกำรลงทุนภำยใต้โครงสรำ้ง

แบบจเีค-ทีเคจะเป็นโครงสร้ำงตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่นที่มผีู้น ำมำใช้แล้วโดยทัว่ไป แต่โครงสร้ำงกำรลงทุน

ดงักล่ำวของบรษิทัฯ นัน้มบีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในขัน้สดุทำ้ย (Ultimate Shareholder) ในบรษิทับรหิำรทรพัยส์นิ (Asset 

Management Company) และในส่วนของนักลงทุนทีเค (TK Investor) จึงอำจถูกตีควำมได้ว่ำนักลงทุนทีเค (TK 

Investor) มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกจัดประเภทใหม่ ( re-

characterization) เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-kumiai) ซึ่งจะส่งผลให้เงนิปนัผลจำกกำรประกอบ

ธุรกจิซึง่ผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) จ่ำยใหก้บัหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัทัว่ไปจะต้องเสยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำร้อยละ 

32.12 นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัอำจต้องเสยีเบีย้ปรบัในอตัรำร้อยละ 10.0-15.0 และจ่ำยอตัรำดอกเบีย้บนภำษีส่วน

เพิม่ที่ต้องช ำระ โดยกำรตรวจสอบภำษีในกรณีทัว่ไปมรีะยะเวลำย้อนหลงั 5 ปี ดงันัน้ หำกกลุ่มบรษิัทฯ ในฐำนะนัก

ลงทุนทเีคถูกจดัประเภทใหม่ (re-characterization) เป็นหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัทัว่ไป (เอน็เค หรอื nin-i-kumiai) อำจส่งผล

กระทบใหอ้ตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น

น้อยกว่ำทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คำดกำรณ์ 

อย่ำงไรกด็ ีนับตัง้แต่โครงกำรที่ 1-5 (ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมประมำณ 26 เมกะวตัต์) เปิดด ำเนินกำรเชงิ

พำณิชย์จนถึงปจัจุบนั ผู้ด ำเนินกจิกำร (Operator) ยงัไม่มกีำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบ

ธุรกจิใหก้บันกัลงทุนทเีค หำกในอนำคตผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) มกีำรจ่ำยสว่นแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำร

                                           
2 2016 Japan Tax Reform Outline, Japan Tax Newsletter, Ernst & Young Tax Co., 5 February 2016 
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ประกอบธุรกจิใหก้บันักลงทุนทเีค กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งต้องเสยีเบีย้ปรบั และจ่ำยอตัรำดอกเบีย้บนภำษีส่วน

เพิม่ทีต่อ้งช ำระดงักล่ำวขำ้งตน้  

 

3.3.3 ความเส่ียงจากการซ้ือโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เร่ิมด าเนินการแล้วในประเทศญ่ีปุ่ น 

กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แลว้ ขนำด

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 20 เมกะวตัต์ โดยกำรซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Greenergy Holdings 

(เดิมชื่อ SEDF) และ Greenergy Power (เดิมชื่อ SETK) ซึ่งมีฐำนะเป็นนักลงทุนทีเคของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ดงักล่ำวจำกผู้ถือหุ้นเดมิ ดงันัน้กลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกควำมต่อเนื่องในกำร

ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว และควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดต้ำมทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คำดหมำย 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกำรใหบ้รกิำรในช่วงเวลำกำรเปลีย่นแปลง (Transitional Services 

Agreement) กบัผูข้ำย โดยสญัญำดงักล่ำวใหส้ทิธกิลุ่มบรษิทัฯ ในกำรใชร้ะบบกำรท ำงำนเดมิของผูข้ำยเป็นระยะเวลำ

ไม่เกนิ 12 เดอืนนับจำกวนัที่กลุ่มบรษิัทฯ เขำ้ซื้อกจิกำร (ครบก ำหนดประมำณเดอืนกุมภำพนัธ์ปี 2560) เพื่อควำม

ต่อเนื่องในกำรประกอบธุรกิจ ระบบงำนตำมสญัญำดงักล่ำว ได้แก่ ระบบติดตำมผลกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยท์ัง้หมด ระบบกำรจดัซือ้ กำรประกนัภยั ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และระบบ SAP ทัง้นี้ กลุ่ม

บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรน ำระบบของกลุ่มบรษิทัฯ มำใชแ้ทนระบบกำรท ำงำนเดมิของผูข้ำย ซึง่ประกอบไปดว้ยระบบ 

SAP และระบบตดิตำมผลกำรผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรเขำ้ซือ้กจิกำรและเป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้ 

แผนกำรน ำระบบ SAP ของกลุ่มบรษิทัฯ มำใชแ้ทนระบบกำรท ำงำนเดมิของผูข้ำย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื 

(1) ระยะที ่1: กำรพฒันำระบบบญัชแียกประเภท (General Ledger (GL) Module)  โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ทดลอง

บนัทกึขอ้มูลในระบบ SAP ของกลุ่มบรษิทัฯ แทนระบบเดมิของผูข้ำย ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2559  และ (2) ระยะที ่

2: กำรพฒันำระบบบญัชเีจ้ำหนี้ (Account Payable (AP) Module) ระบบบญัชลีูกหนี้ (Account Receivable (AR) 

Module) และระบบบญัชทีรพัย์สนิถำวร (Fixed Asset Module) กลุ่มบรษิัทฯ คำดว่ำแผนงำนดงักล่ำวจะแล้วเสร็จ

ภำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2559 

กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนกำรน ำระบบตดิตำมผลกำรผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์มำใชแ้ทนระบบ

กำรท ำงำนเดมิโดยน ำระบบคอมพวิเตอร ์Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) และรปูแบบกำรแสดง

ขอ้มลูทีใ่ชต้ดิตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในประเทศไทย มำใชก้บัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศ

ญีปุ่น่ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้จ ำนวน 5 โครงกำร ปจัจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ทุกโครงกำรแลว้ 

นอกจำกนัน้ ในกำรเขำ้ซือ้กจิกำรในครัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ รอ้ยละ 100.0 ของ BCPGJ (เดมิชื่อ 

SEJ) ซึ่งเป็นบรษิัทบรหิำรสนิทรพัย์ (Asset Management Company) ที่ท ำหน้ำที่พฒันำโครงกำรและบรหิำรจดักำร
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โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ดงักล่ำว เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองภำยหลงัจำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำรดงักล่ำว  

 

3.3.4 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องไม่ครบถ้วน 

กำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของกฎหมำยและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำม

กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น อย่ำงไรกด็ ีในอนำคตประเทศญี่ปุ่นอำจมกีำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง ตคีวำม 

หรอืบงัคบัใช้กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ตกต่ำงไปจำกฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ในปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งไม่ครบถ้วน ซึ่งอำจ

ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิในกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่ปลี่ยนแปลงดงักล่ำว หรอืไดร้บั

บทลงโทษในทำงแพ่งหรอืทำงอำญำ หรอืถูกเพกิถอนใบอนุญำต หรอืสัง่ปิดโรงไฟฟ้ำชัว่ครำวหรอืถำวร 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มทีมีงำนท ำหน้ำทีศ่กึษำและตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยและกฎระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อให้มัน่ใจว่ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ มีกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้น  

 

3.3.5 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ต้องหยุดชะงกั 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ มทีี่ตัง้อยู่ในหลำยภูมภิำคในประเทศญี่ปุ่น หำกเกดิภยัพบิตัิ

ทำงธรรมชำต ิหรอืเหตุสดุวสิยัรำ้ยแรงทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คำดไม่ถงึ เช่น แผ่นดนิไหว ภูเขำไฟระเบดิ กำรขดัขอ้งของระบบ

ไฟฟ้ำ พำยุหมิะ อคัคภียั หรอืกำรก่อวนิำศกรรมในพื้นที่ทีโ่รงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ตัง้อยู่ อำจ

ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ต้องหยุดชะงกั หรอืเกดิควำมเสยีหำยต่อ

ทรพัย์สนิของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ม   

บรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรท ำประกนัภยัตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม  

 

3.3.6 ความเส่ียงจากการมีข้อพิพาททางกฎหมาย  

ในช่วงไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ ได้เขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศ

ญีปุ่น่ จ ำนวน 14 โครงกำร โดยกำรซือ้กจิกำรจำกผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรว่ำจำ้งทีป่รกึษำทำงกฎหมำย

เพื่อตรวจสอบสถำนะกจิกำร (Due Diligence) ก่อนกำรเขำ้ซือ้กจิกำร พบว่ำหนึ่งในบรษิทัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ซือ้กจิกำร

ในครัง้นี้ คอื Godo Kaisha Natosi  (เดมิชื่อ SunEdison Japan SPC 19 Godo Kaisha) ซึ่งเป็นเจำ้ของโครงกำรที ่8 
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มีข้อพิพำททำงกฎหมำย (โปรดดูรำยละเอียดข้อพิพำททำงกฎหมำยของโครงกำรที่ 8 ในปจัจยัควำมเสี่ยงหวัขอ้ 

3.3.7.2 และ สว่นที ่2.2 หวัขอ้ 7 ขอ้พพิำททำงกฎหมำย)  

อย่ำงไรกด็ ีหำกโครงกำรดงักล่ำวมขีอ้พพิำททำงกฎหมำยอื่นนอกเหนือจำกโครงกำรที ่8 ที่อยู่ระหว่ำงกำร

ฟ้องรอ้ง ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษำทำงกฎหมำยไม่คน้พบขอ้มูลในขัน้ตอนกำรสบืคน้ขอ้มูลคด ี(Litigation Search) 

ในขัน้ตอนกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำร (Due Diligence) ได้ กลุ่มบรษิัทฯ อำจถูกฟ้องร้องด ำเนินคดแีละมภีำระต้อง

ชดใชค้่ำเสยีหำยจำกโครงกำรดงักล่ำว เหตุกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่ำงไรกด็ ีตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในสญัญำซือ้ขำยกจิกำรดงักล่ำว ผูข้ำยไดใ้หค้ ำรบัรองเกี่ยวกบัขอ้พพิำททำง

กฎหมำยของกจิกำรที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำซื้อ หำกมีกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จะสำมำรถเรียกร้อง

ค่ำชดเชยควำมเสยีหำยจำกผูข้ำยได ้(โปรดดูรำยละเอยีดของสญัญำซือ้ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์น

ประเทศญีปุ่น่ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น)  

 

3.3.7 ความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองจากการเข้าท าสญัญาซ้ือขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ระหว่าง

บริษทัฯ กบักลุ่ม SunEdison 

เมื่อวนัที ่29 มกรำคม 2559 บรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) กบั 

SunEdison International LLC (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) เพื่อท ำ

ควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกีย่วกบักำรซือ้หุน้ทัง้หมดใน SEJ (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น BCPGJ) และหุน้ทัง้หมดใน 

SEDF (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น Greenergy Holdings) และ SETI (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น Greenergy Power) เพื่อเขำ้

ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่นจ ำนวนทัง้สิน้ 14 โครงกำร (โปรดดูรำยละเอยีดสญัญำซือ้

ขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลส ำคัญอื่น) โดยมีรำยละเอียดกำรซื้อขำย

กจิกำรดงันี้  

 SEI ขำยหุน้ทัง้หมดของ SEJ ใหแ้ก่ BSEH ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ทัง้นี้ SEJ เป็นผู้

ถือหุ้นในบรษิัทที่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ และ

บรษิทัย่อยอื่นๆ ในประเทศญีปุ่น่ 

 SEH ขำยหุ้นทัง้หมดที่ถือใน SEDF และ SETI ให้แก่ BCPGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

100.0 ทัง้นี้ SEDF และ SETI มีฐำนะเป็นนักลงทุนทีเคของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ 

สญัญำซือ้ขำยหุน้ดงักล่ำวมเีงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนตำมสญัญำ ประกอบดว้ย  
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 ค่ำตอบแทนครัง้แรก (Upfront Payment) โดยกลุ่มบรษิัทฯ ช ำระค่ำตอบแทนดงักล่ำวจ ำนวนทัง้สิน้ 4,256 

ลำ้นเยนแลว้ 

 ค่ำตอบแทนทีอ่ำจจะตอ้งช ำระในอนำคต (Deferred Payment) กลุ่มบรษิทัฯ จะช ำระค่ำตอบแทนในสว่นนี้ตำม

เงื่อนไขควำมส ำเรจ็ของแต่ละโครงกำร และ/หรอื ประสทิธภิำพของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ตำมเงื่อนไข

ทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ โดยมกี ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนั ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ 

ยงัไม่ไดม้กีำรช ำระค่ำตอบแทนในสว่นนี้ 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งทีส่ ำคญัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

3.3.7.1 ความเส่ียงจากการถกูยกเลิกการเข้าซ้ือกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นจากกลุ่ม SunEdison 

ภำยหลงัจำกทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) กบั 

SEI และ SHE นัน้ ต่อมำเมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ยื่นค ำร้องต่อศำล

ล้มละลำยส ำหรบัเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมริกำ (Bankruptcy Court in the Southern 

District of New York) เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรโดยสมคัรใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter 11) ของ

กฎหมำยสหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี้ ภำยใต้กระบวนกำรดงักล่ำว SEI ซึ่งปจัจุบนัมสีถำนะเป็นลูกหน้ีระหว่ำงกำร

พทิกัษ์ (Debtor in Possession)3 โดย SEI สำมำรถใชส้ทิธใินกำรยกเลกิธุรกรรมทีท่ ำขึน้ภำยในระยะเวลำ 90 

วนัก่อนกำรยื่นค ำรอ้งได4้ หำกปรำกฏว่ำเป็นธุรกรรมทีท่ ำขึน้โดยมุ่งหมำยเพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ปรยีบเจำ้หนี้รำย

อื่น (Preference Transfer) หรือเป็นกำรฉ้อฉลซึ่งท ำลงโดยรู้อยู่ว่ำเป็นทำงให้เจ้ำหนี้อื่นของ SEI ต้อง

เสยีเปรยีบ (Fraudulent Transfer) ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรถูกยกเลกิกำรเขำ้ซือ้กจิกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่จำก SEI (หมำยเหตุ : SEH ไม่ไดเ้ขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำร

โดยสมคัรใจภำยใตส้ว่นที ่11  (Chapter 11)) 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมเสีย่งจำกกำรถูกยกเลกิธุรกรรมดงักล่ำวมจี ำกดั เนื่องจำก  

(1) ธุรกรรมดงักล่ำวมไิด้ท ำขึน้โดยมุ่งหมำยเพื่อให้กลุ่มบรษิัทฯ ได้เปรยีบเจ้ำหนี้รำยอื่น (Preference 

Transfer) กล่ำวคอื ธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรซื้อขำยกจิกำรตำมปกติธุรกจิทำงกำรค้ำทัว่ไปจึงไม่

เกี่ยวข้องกับภำระหนี้ของเจ้ำหนี้  SEI รำยอื่นๆ และไม่ได้เป็นกำรช ำระภำระหนี้สินที่ก ลุ่ม 

SunEdison มกีบักลุ่มบรษิทัฯ 

                                           
3 ลกูหน้ีระหว่ำงกำรพทิกัษ์ (Debtor in Possession) หมำยถงึ ลกูหนี้ทีค่รอบครองและควบคุมสนิทรพัยข์องตนในระหว่ำงกระบวนกำร
ฟ้ืนฟูกจิกำรโดยสมคัรใจภำยใตส้ว่นที ่11  (Chapter 11) โดยไมม่กีำรแต่งตัง้ทรสัต ี(ทีม่ำ : www.uscourts.gov) 
4 Chapter 11 – Bankruptcy Basics, www.uscourts.gov 
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(2) ธุรกรรมดงักล่ำวมใิช่กำรฉ้อฉลซึ่งท ำลงโดยรู้อยู่ว่ำเป็นทำงให้เจ้ำหนี้ต้องเสยีเปรยีบ  (Fraudulent 

Transfer) เนื่องจำกธุรกรรมดงักล่ำวมคีวำมโปร่งใส เป็นกำรขำยกจิกำรโดยใชก้ระบวนกำรประมูล

รำคำซึ่งมผีูเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลหลำยรำย และกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผู้เสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขทีด่ี

ทีส่ดุ และกลุ่ม SunEdison ไดร้บัผลตอบแทนทีส่มเหตุสมผลจำกกำรขำยกจิกำรดงักล่ำว  

ทัง้นี้ หำกธุรกรรมกำรซื้อกจิกำรจำก SEI ถูกยกเลกิ และ SEI ต้องด ำเนินกำรช ำระคนืเงนิค่ำหุ้น

ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำก SEI เช่นเดยีวกบัเจำ้หนี้รำย

อื่นๆ ซึง่ ณ ปจัจุบนั SEI มสีถำนะเป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพทิกัษ์ (Debtor in Possession) กรณีดงักล่ำวอำจ

สง่ผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

โดยทัว่ไปหำกธุรกรรมกำรซือ้ขำยกจิกำรดงักล่ำวถูกยกเลกิ คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยจะตอ้งกลบัรำยกำร

ไปสูส่ภำพก่อนกำรท ำสญัญำ กล่ำวคอื ผูข้ำยจะตอ้งคนืเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยกจิกำรแก่ผูซ้ือ้ และผูซ้ือ้จะตอ้ง

คนืสนิทรพัย์ที่ซื้อมำแก่ผู้ขำย หำกไม่มกีำรกลบัรำยกำรไปสู่สภำพก่อนกำรท ำสญัญำ กฎหมำยก ำหนดให้

ผูข้ำยสำมำรถเรยีกรอ้งค่ำชดเชยอื่นจำกผูซ้ือ้ไดห้ำกมกีำรพสิจูน์ไดว้่ำผูซ้ือ้ซือ้สนิทรพัยใ์นรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำ

ยุตธิรรม โดยผูซ้ือ้อำจมหีน้ำทีต่้องช ำระส่วนเพิม่จำกผลต่ำงระหว่ำง (I) มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีซ่ือ้ขำย

ซึง่ค ำนวณจำกผลก ำไรทีเ่กดิขึน้จำกสนิทรพัยด์งักล่ำว และ (II) รำคำซือ้ขำยจรงิ  

อย่ำงไรกด็ี กลุ่มบรษิัทฯ เขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวโดยผ่ำนกระบวนกำรประมูลกบัผู้ขำยหลำยรำย  

(Bidding) และกลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวทีร่ำคำตลำด กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำหำกธุรกรรมกำรซือ้ขำย

กจิกำรดงักล่ำวถูกยกเลกิ ควำมเสีย่งจำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ต้องช ำระค่ำตอบแทนอื่นนอกเหนือจำกกำรคนื

สนิทรพัยท์ีซ่ือ้มำอยู่ในระดบัต ่ำ  

ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 กำรช ำระ

ค่ำตอบแทนครัง้แรก (Upfront Payment) จ ำนวน 4,256 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,346.21 ลำ้นบำท คดิจำกอตัรำ

แลกเปลีย่นจรงิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ แลกเงนิสกุลบำทเป็นเงนิสกุลเยนเท่ำกบั 0.31625 บำทต่อเยน ซึง่อำจแตกต่ำง

จำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 

มถุินำยน 2559 ขอ้ 3 เรื่องกำรซือ้ธุรกจิ ซึง่ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558) ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ 

ช ำระให้กบักลุ่ม SunEdison มมีูลค่ำคดิเป็นประมำณร้อยละ 78.7 ของรำยได้รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ร้อยละ 

158.4 ของก ำไรสุทธริวมของกลุ่มบรษิทัฯ ร้อยละ 7.8 ของสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิทัฯ และร้อยละ 16.6 

ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

3.3.7.2 ความเส่ียงจากการมีส่วนรว่มรบัผิดเก่ียวกบัคดีความของโครงการท่ี 8 

หนึ่งในบรษิทัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ซือ้กจิกำรในครัง้นี้ คอื Godo Kaisha Natosi  (เดมิชื่อ SunEdison 

Japan SPC 19 Godo Kaisha) ซึ่งเป็นเจ้ำของโครงกำรที่ 8 มขีอ้พพิำททำงกฎหมำย โดยบุคคลภำยนอก 
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(“โจทก”์)  ไดย้ื่นฟ้อง Godo Kaisha Natosi  และผูเ้ริม่ตน้พฒันำโครงกำรที ่8 อกีจ ำนวน 3 รำย (รวมเรยีกว่ำ 

“จ ำเลยร่วม”) ต่อ Tokyo District Court ซึง่โจทกก์ล่ำวอำ้งว่ำตนเองเป็นผูม้กีรรมสทิธเิหนือโครงกำรดงักล่ำว  

ทัง้นี้ วงเงนิค่ำเสยีหำยทีโ่จทกเ์รยีกรอ้งในคดนีี้เป็นจ ำนวนประมำณ 2.2 พนัลำ้นเยน (ประมำณ 761.40 ลำ้น

บำท คดิจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 เท่ำกบั 0.3461 บำท5ต่อเยน) รวมถงึเบีย้ปรบัจำก

กำรช ำระเงนิล่ำชำ้ในอตัรำรอ้ยละ 6.0 ต่อปี นบัตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2558 เป็นตน้มำ โดยจ ำเลยมคีวำมรบัผดิ

แบบร่วมกนัและแทนกนั (Jointly and Severally) โดยผลของคดแีละมูลค่ำควำมเสยีหำยในส่วนของบรษิัทฯ 

ส ำหรบัคดดีงักล่ำวมคีวำมไม่แน่นอน ทัง้นี้ ขอ้มูลจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่

30 มถุินำยน 2559 วงเงนิค่ำเสยีหำยทีโ่จทกเ์รยีกรอ้งดงักล่ำวมมีลูค่ำคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 44.6 ของรำยได้

รวมของกลุ่มบรษิทัฯ รอ้ยละ 89.6 ของก ำไรสุทธริวมของกลุ่มบรษิทัฯ รอ้ยละ 4.4 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่ม

บรษิทัฯ และรอ้ยละ 9.4 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

กำรด ำเนินคดดีงักล่ำวอำจท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้จำกกำรต่อสูค้ดคีวำม และ/หรอื กำร

พฒันำโครงกำรดงักล่ำวหยุดชะงกั หรอืหยุดด ำเนินงำน นอกจำกนี้ หำกคดถีงึทีส่ดุและศำลมคี ำตดัสนิใหโ้จทก์

ชนะคด ีกลุ่มบรษิทัฯ อำจจะมภีำระในกำรชดใชค้่ำเสยีหำยตำมค ำตดัสนิของศำล ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำง

ลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนี้หำกกลุ่มบรษิัทฯ แพ้คดคีวำม

ดงักล่ำว และไม่สำมำรถพฒันำโครงกำรที ่8 ได ้จะส่งผลใหก้ ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของโครงกำรทีอ่ยู่

ระหว่ำงกำรพฒันำลดลงประมำณ 44 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ประมำณ 48 เมกะวตัต)์ 

อย่ำงไรกด็ ีจำกประเดน็ขอ้พพิำททำงกฎหมำยดงักล่ำว ในกำรช ำระค่ำตอบแทนครัง้แรก (Upfront 

Payment) จ ำนวน 4,256 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,346.21 ลำ้นบำท คดิจำกอตัรำแลกเปลีย่นจรงิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ 

แลกเงนิสกุลบำทเป็นเงนิสกุลเยนเท่ำกบั 0.31625 บำทต่อเยน ซึง่อำจแตกต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีใ่ช้ใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 ขอ้ 3 เรื่องกำร

ซือ้ธุรกจิ ซึง่ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558) ใหแ้ก่ผูข้ำย กลุ่มบรษิทัฯ มไิดใ้หม้ลูค่ำโครงกำร

ดงักล่ำวในกำรช ำระค่ำตอบแทนครัง้แรก   

ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กำรช ำระ

ค่ำตอบแทนครัง้แรก (Upfront Payment) ดงักล่ำวมมีูลค่ำคดิเป็นประมำณร้อยละ 78.7 ของรำยได้รวมของ

กลุ่มบรษิทัฯ รอ้ยละ 158.4 ของก ำไรสทุธริวมของกลุ่มบรษิทัฯ รอ้ยละ 7.8 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ 

และรอ้ยละ 16.6 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ  

 

 

                                           
5 อตัรำขำยถวัเฉลีย่ทีธ่นำคำรพำณชิยใ์ชซ้ื้อขำยกบัลกูคำ้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559, www.bot.or.th    
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3.3.7.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายตามเง่ือนไขการชดใช้ความเสียหาย 

(Indemnification) ภายใต้สญัญาซ้ือขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) 

ภำยใต้สญัญำซื้อขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ระหว่ำงบรษิัทฯ กบักลุ่ม SunEdison 

ผูข้ำยตกลงรบัผดิชดใชต่้อผูซ้ือ้จำกกำรทีผู่ข้ำยปฏบิตัผิดิค ำรบัรองหรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ตำมสญัญำ โดยควำม

รบัผดิของผูข้ำยตำมสญัญำฉบบันี้ในทุกกรณีรวมกนัจะไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรอ้ยละ 20.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทน

ทีช่ ำระตำมสญัญำ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 100.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่ช ำระตำมสญัญำ ในกรณีทีผู่ข้ำยผดิค ำ

รบัรองเรื่องกรรมสทิธแิละอ ำนำจในกำรเขำ้ท ำสญัญำ (Title and Authority) และประเดน็เกีย่วกบัภำษี เวน้แต่

สัญญำจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น (โปรดดูรำยละเอียดของสัญญำซื้อขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ในประเทศญีปุ่น่ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่

กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรโดยสมคัรใจภำยใตส้ว่นที ่11  (Chapter 11) ของกฎหมำยสหรฐัอเมรกิำ ดงันัน้ หำก

เกิดเหตุกำรณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกลุ่ม SunEdison กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้ำสู่

กระบวนกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย เช่นเดยีวกบัเจำ้หนี้รำยอื่นๆ ซึง่ ณ ปจัจุบนั SEI มสีถำนะเป็นลกูหนี้ระหว่ำง

กำรพทิกัษ์ (Debtor in Possession) ซึง่อำจสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยได้

ล่ำช้ำ ไม่ เต็มจ ำนวน หรือไม่สำมำรถ เรียกร้องค่ำเสียหำยตำมเงื่อนไขกำรชดใช้ควำมเสียหำย 

(Indemnification) ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ได ้

 

3.3.8 ความเส่ียงจากการสูญเสียรายได้จากการจ ากดัปริมาณการรบัซ้ือไฟฟ้า (Curtailment) 

กำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่น กลุ่มบรษิทัฯ จะต้องเขำ้ลงนำมในสญัญำซือ้

ขำยไฟฟ้ำกบัผูป้ระกอบกจิกำรไฟฟ้ำเอกชนตำมพืน้ทีท่ีโ่รงไฟฟ้ำแต่ละแห่งตัง้อยู่ โดยสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำมอีำยุสญัญำ 

20 ปี ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มภีำระผูกพนัที่จะต้องขำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร

ไฟฟ้ำเอกชน แต่ผูป้ระกอบกจิกำรไฟฟ้ำเอกชนมภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ไฟฟ้ำทัง้หมดทีแ่ต่ละโครงกำรผลติได ้  

อย่ำงไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural 

Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อแก้ไขแนวทำงกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนโดยบรษิทัผู้ประกอบกจิกำรไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถงึกำร

จ ำกดัปรมิำณกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Curtailment) โดยบรษิทัผูป้ระกอบกจิกำรไฟฟ้ำมสีทิธทิีจ่ะสำมำรถสัง่ให้กลุ่มบรษิทัฯ 

ลดปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีข่ำยไดเ้ป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อรอบปีบญัช ีหรอื 360 ชัว่โมงต่อปี (แลว้แต่

กรณี) โดยไม่ต้องชดใชค้วำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีรำยไดห้ำกถูกจ ำกดั

ปรมิำณกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ 
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3.3.9 ความเส่ียงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื่อดแูลการด าเนินงาน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทัฯ 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก ำหนดให้

ผู้ประกอบกำรต้องจดัให้มวีศิวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลมำตรกำรควำมปลอดภยัใน

งำนก่อสร้ำง กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) โดยระดบัใบอนุญำตของ

วศิวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่ำงกนัไป ขึน้อยู่กบัขนำดของโรงไฟฟ้ำ ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึมี

ควำมเสีย่งจำกควำมล่ำชำ้ของวนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำร หรอือำจมคี่ำใชจ้่ำยสว่นเพิม่ หำกไม่สำมำรถ

หำวศิวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ได ้

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ มกีำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรหำวศิวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ก่อน

เริม่พฒันำโครงกำร และมคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัจดัหำงำนเพื่อจดัหำวศิวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ทีม่ ี

คุณสมบตัติำมทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งกำร 

 

3.4 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 

 

3.4.1 ความเส่ียงจากการถกูผูถื้อหุ้นรายใหญ่ควบคมุเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) BCP จะถอืหุน้ใน

บริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70.4 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแล้วทัง้หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้นี้   

นอกจำกนี้ BCP ยงัมกีรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของ

บริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถ

ควบคุมเสยีงของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรอืกำรขออนุมตัิในเรื่องอื่นที่

ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 

ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรกด็ ีโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระมำกกว่ำกึง่หนึ่ง (กรรมกำรอสิระ 

6 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 10 ท่ำน) โดยกรรมกำรอสิระ 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำทีใ่ห้

มัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยเฉพำะผูถ้อืหุน้รำยย่อย และผูม้สี่วน

ได้เสยีอื่นๆ และบรษิัทฯ ยงัจดัใหม้ชี่องทำงที่ผูถ้ือหุน้รำยย่อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมแนวทำงทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด นอกจำกนัน้แลว้ บรษิทัฯ 

ยงัจดัให้มีกลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกทัง้ ได้มีแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมกำร



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.3 หน้ำ 27 
 

ก ำหนดกรณีที่มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกบักรรมกำร หรอืผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจ

ควบคุมภำยในกจิกำร รวมทัง้บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่ำวจะไม่มอี ำนำจอนุมตัใินกำรท ำรำยกำรนัน้ๆ  

 

3.4.2 ความเส่ียงจากความต่อเน่ืองในการบริหารและด าเนินงานของบริษทัฯ 

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนกบั BCP ระยะเวลำประมำณ 4 ปี อำยุสญัญำสิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2562 โดย BCP จะสง่ผูบ้รหิำรและพนกังำนจ ำนวน 11 ต ำแหน่ง เพื่อมำปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัฯ ตำมขอบเขต

กำรปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนด โดยบุคคลที ่BCP จดัสง่มำจะตอ้งสำมำรถปฏบิตังิำนไดต้ำมค ำบรรยำยลกัษณะ

งำน (Job Description) ทีก่ ำหนด และมคีุณสมบตัติำมมำตรฐำนทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในธุรกจิเดยีวกนั  

หำก BCP ไม่ต่อสญัญำดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นศกัยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรบัทศิทำงและกำรขยำยตวัของ

ธุรกจิในอนำคต โดยมนีโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกรทุกระดบัใหม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้ เพื่อลดกำรพึง่พงิบุคลำกรจำก 

BCP  

 

3.5 ความเส่ียงด้านการเงิน 

 

3.5.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

โดยทัว่ไปในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน ผูป้ระกอบกำรมกัมกีำรกูย้มืเงนิในรปูแบบวงเงนิ

กู้สนิเชื่อโครงกำร (Project Finance) จำกสถำบนักำรเงนิ โดยอตัรำส่วนเงนิกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลำกำรให้

สนิเชื่อ และอตัรำดอกเบีย้จะขึน้อยู่กบัลกัษณะโครงกำรและเครดติของผูกู้แ้ต่ละรำยเป็นส ำคญั ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มี

กำรกู้ยืมเงินโดยมีอตัรำดอกเบี้ยตำมสญัญำเงนิกู้เป็นอตัรำดอกเบี้ยแบบลอยตวั  หำกอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวมกีำร

เปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนียัส ำคญั อำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่ม

บรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ 

มยีอดเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 8,048.06 ลำ้นบำท ซึง่ปจัจุบนั เงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำว

บำงส่วนมีอตัรำดอกเบี้ยแบบคงที่ภำยหลงัจำกที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(Cross Currency Swap) กบัธนำคำรพำณิชย ์ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำหน้ำที่กลัน่กรองนโยบำยและแนว

ทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ซึง่รวมถงึควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง

ดำ้นต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
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3.5.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้น้ี ณ 

ปจัจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้กลุ่ม  

บรษิทัฯ มรีำยไดเ้ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศบำงสว่น  

ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งหำกอตัรำแลกเปลีย่นมคีวำมผนัผวนอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยหำกเงนิบำทมี

แนวโน้มแขง็ค่ำขึน้จะสง่ผลใหส้ว่นแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ลดลงเมื่อแปลง

ค่ำเป็นเงนิบำท ซึง่อำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ  

นอกจำกนี้ BSE ยงัมกีำรกูย้มืเงนิตรำต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ของบรษิทั ซึง่ท ำให ้BSE มคีวำมเสีย่งจำกกำรมภีำระหนี้เพิม่ขึน้หำกเงนิบำทมแีนวโน้มแขง็ค่ำขึน้ อย่ำงไรกด็ ีBSE ได้

มกีำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิ (Cross Currency Swap) กบัธนำคำรพำณิชย์ เพื่อแปลงภำระ

ดอกเบี้ย และ/หรอืเงนิต้น ให้เป็นสกุลเงนิบำท ส่งผลให ้ณ ปจัจุบนั BSE ไม่มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำ

แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศจำกกำรกูย้มืเงนิดงักล่ำว   

อกีทัง้ หำกในอนำคตกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรลงทุนในประเทศอื่นๆ ซึง่มรีำยไดเ้ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ และมกีำร

กูย้มืเงนิเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนอย่ำงมนียัส ำคญัของอตัรำแลกเปลีย่น

เงนิตรำต่ำงประเทศสกุลเงนิดงักล่ำว 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รเพื่อท ำหน้ำทีก่ลัน่กรองนโยบำยและ

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรใชเ้ครื่องมอืทำงกำรเงนิเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกควำมผนั

ผวนของอตัรำแลกเปลีย่นดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสมอกีดว้ย  

นอกจำกน้ี หำกกลุ่มบรษิัทฯ มกีำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในต่ำงประเทศโครงกำรใหม่ที่ใช้เงนิ

ลงทุนในสกุลเงนิเดยีวกบัรำยไดส้กุลเงนิต่ำงประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บั กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะน ำรำยไดส้กุลเงนิ

ต่ำงประเทศดงักล่ำวไปลงทุนต่อ ซึง่จะเป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งแบบธรรมชำต ิ(Natural Hedge) ไดบ้ำงสว่น   

 

3.5.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 BSE มสีญัญำกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ โดยสญัญำเงนิกู้ดงักล่ำวได้รบักำร

สนับสนุนวงเงนิกูย้มื (Sponsor Support) จำก BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทัฯ  จ ำนวนไม่เกนิ 400.0 ล้ำน

บำท โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยมื หำก BCP ยกเลิกกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืม (Sponsor 

Support)  อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมของ  BSE หรืออำจท ำให้อตัรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมสูงขึ้น 
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อย่ำงไรกด็ ีBSE และ BCP อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวใหป้ลดภำระกำรสนับสนุนวงเงนิ

กูย้มืจำก BCP 

 

3.5.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

ปจัจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติย ์หำกบรษิทัย่อยไม่จ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เน่ืองจำกมขีอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น ขอ้จ ำกดัตำมเงื่อนไข

สญัญำเงนิกูย้มืกบัธนำคำรพำณิชยใ์นกำรด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio 

(DSCR)) อำจส่งผลให้บรษิัทฯ มรีำยได้จำกเงนิปนัผลลดลง และส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ

ทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 BSE มีเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยข์อง BSE (โปรดดูรำยละเอยีดของสญัญำเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูล

ส ำคญัอื่น) โดย BSE จะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรพำณิชยด์งักล่ำวก่อนจงึจะสำมำรถจ่ำยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อื

หุ้นได้ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่ได้รบัเงนิปนัผลจำก BSE หำก BSE ยงัปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดของ

ธนำคำรไม่ครบถว้น อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ บรษิทัย่อยในประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย์ทัง้ 6 บรษิัท รวมทัง้ BSE มผีลประกอบกำรและสภำพคล่องเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถจ่ำยเงนิปนัผล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้มำโดยตลอด 

ส ำหรบับรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่่นทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศ

ญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ กำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จะเป็นไปตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ

กำรลงทุนทเีคระหว่ำงผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) และนักลงทุนทเีค (โปรดดูรำยละเอยีดกำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร (TK 

Distribution) ของแต่ละโครงกำรในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น) 

 

3.5.5 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ในอนำคต ขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน เงื่อนไข

ภำยใต้สญัญำสนิเชื่อทำงกำรเงนิ ควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองเงนิทุนเพื่อกำรขยำยธุรกจิ รวมถงึขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

หำกปจัจยัดงักล่ำวเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งทีจ่ะจ่ำยเงนิปนัผลไดใ้นอตัรำต ่ำกว่ำทีก่ ำหนด

ในนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล หรอืไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปนัผลได ้

อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์กลุ่มบรษิทัฯ 

มผีลประกอบกำรและสภำพคล่องเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถจ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้มำโดยตลอด นอกจำกนี้ ภำยหลงั
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จำกทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กลุ่มบรษิทัฯ คำดว่ำจะมคีวำมยดืหยุน่

และคล่องตวัในกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนเพื่อใชส้นบัสนุนกำรขยำยธุรกจิมำกขึน้ 

 

3.5.6 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ี 

ขอ้มูลตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรกู้ยมืเงินทัง้เพื่อใช้ในกำร

พฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน จ ำนวน 8,048.06  

ลำ้นบำท รวมถงึกำรขยำยกจิกำรของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนำคตตอ้งใชเ้งนิลงทุนจ ำนวนมำก โดยแหล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจะ

มำจำกเงนิกูย้มื กลุ่มบรษิทัฯ จงึมภีำระทีต่้องช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่เจำ้หนี้ตำมทีก่ ำหนด และปฏบิตัติำม

เงื่อนไขทำงกำรเงนิตำมทีไ่ดร้ะบุในสญัญำกูย้มืเงนิ หำกกลุ่มบรษิทัฯ มผีลประกอบกำรไม่ด ีหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัติำม

เงื่อนไขทำงกำรเงนิดงักล่ำวได ้กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไม่สำมำรถช ำระหนี้ไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอือำจถูกเรยีก

ใหช้ ำระหนี้คนืทัง้จ ำนวนทนัท ี 

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงสม ่ำเสมอ  

นอกจำกนี้ ทีผ่่ำนมำกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนทำงกำรเงนิระยะยำวและมกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำกลุ่ม บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอส ำหรบัช ำระดอกเบีย้และเงนิกูย้มื และสำมำรถปฏบิตัิ

ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ก ำหนดในสญัญำกู้ยืมเงิน รวมทัง้สำมำรถขยำยกำรลงทุนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพตำม

เป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

 

3.6 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม ่

 

3.6.1 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและใบอนุญาตอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจ 

ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

ส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำและก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะวตัต ์ในกำรพฒันำ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน กลุ่มบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติำมหน้ำทีท่ีก่ ำหนดในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  เช่น วนั

เริม่ต้นซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำ (SCOD) กำรขอใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัิ

ตำม หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ทีก่ ำหนดในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ปฏบิตัติำมกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิ เช่น พระรำชบญัญตักิำรผงัเมอืง พ.ศ.2518 พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522 

พระรำชบญัญตัิโรงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัิกำรประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ศ.2550 พระรำชบญัญตัิกำรให้

เอกชนร่วมลงทุนในกจิกำรของรฐั พ.ศ. 2556 พระรำชบญัญตัทิีร่ำชพสัดุ พ.ศ. 2518 เป็นต้น อำจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
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ไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยไ์ดท้นัตำมก ำหนด และส่งผลกระทบต่อกำรเตบิโตของรำยไดแ้ละก ำไรสุทธจิำก

กำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงำนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจ และมีกระบวนกำร

ด ำเนินงำนทีม่ ัน่ใจไดว้่ำกลุ่มบรษิทัฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมหน้ำทีท่ีก่ ำหนดในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ รวมทัง้ปฏบิตัิ

ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงครบถว้น 

 

3.6.2 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินลงทุนส าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 

ในกำรลงทุนพฒันำและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน เงนิลงทุนจะประกอบไปดว้ยเงนิกูย้มืจำกสถำบนั

กำรเงนิและเงนิเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำเงนิทุนทัง้สว่นเงนิกูย้มืและสว่นของทุนเพื่อมำใช้

ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำดงักล่ำว จะสง่ผลใหก้ำรลงทุนในอนำคตไม่เป็นไปตำมแผนกำรทีว่ำงไว ้ 

อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเชีย่วชำญในกำรพฒันำโครงกำร และมปีระสบกำรณ์จำกกำรพฒันำโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในอดีตก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัตต์ และกลุ่มบริษัทฯ มี

ควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะใชก้ำรประกวดรำคำ (Bidding) เพื่อเป็นทำงเลอืก

ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้งนิกูย้มืทีม่เีงื่อนไขดทีีส่ดุ  

นอกจำกนี้ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) บรษิทัฯ 

จะมคีวำมคล่องตวัทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรกูย้มืมำกขึน้ และสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ตลำดตรำสำร

ทุนและตลำดตรำสำรหนี้ไดม้ำกขึน้  

 

3.6.3 ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินส าหรบัใช้ในการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 

ในกำรลงทุนพฒันำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจดัหำที่ดินเพื่อพฒันำ

โครงกำร ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรจดัหำทีด่นิในพืน้ทีต่ำมทีก่ ำหนดในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทีม่ขีนำด

เพยีงพอสอดคล้องกบัแผนกำรลงทุน และ/หรอื ควำมเสีย่งจำกต้นทุนกำรได้มำซึ่งที่ดนิสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งจะ

ส่งผลใหก้ำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ล่ำชำ้ และโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยไ์ด้

ทนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำได ้

  อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินกำรจดัหำทีด่นิโดยมอบหมำยให้ตวัแทนเป็นผูด้ ำเนินกำรรวบรวมทีด่นิตำม

หลกัเกณฑท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก ำหนด โดยกลุ่มบรษิทัฯ รกัษำควำมสมัพนัธก์บัตวัแทนรวบรวมทีด่นิหลำยรำย ซึง่มคีวำม

เชีย่วชำญในกำรจดัหำทีด่นิในหลำยพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยกบัเจำ้ของทีด่นิโดยตรง 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำคำทีด่นิทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำเป็นรำคำทีเ่หมำะสมในกำรประกอบธุรกจิ 
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3.6.4 ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรอืกลุ่มบริษทัฯ 

อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้น้ี ก่อนกำรเข้ำลงทุน

โครงกำรใดๆ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร รวมถงึประมำณกำรรำยได ้ก ำไร และผลตอบแทน

ของโครงกำรดงักล่ำวบนสมมติฐำนต่ำงๆ หำกปจัจยัทีส่่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรพฒันำและประกอบธุรกจิ

เปลี่ยนแปลงไป อำจท ำให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจำกกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่

คำดกำรณ์ไว ้หรอืสญูเสยีโอกำสในกำรลงทุน ทัง้นี้ ควำมเสีย่งดงักล่ำวมสีำเหตุทีส่ ำคญั เช่น 

(1) กลุ่มบรษิัทฯ ไม่สำมำรถจดัหำพืน้ทีพ่ฒันำโครงกำรเพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวยีน หรอืมตี้นทุนกำรไดม้ำซึง่พืน้ทีพ่ฒันำโครงกำรสงูกว่ำทีค่ำดกำรณ์ เนื่องจำกขอ้จ ำกดัใน

กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกบัโครงขำ่ยไฟฟ้ำ (Grid Connection) 

(2) เงนิลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวสงูกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว ้เน่ืองจำกรำคำกำรจดัจำ้งผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบ

เบด็เสรจ็สงูกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว ้เป็นตน้ 

(3) ผลประกอบกำรของโครงกำรไม่เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้เน่ืองจำก 

- ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้และ/หรอื จ ำหน่ำยได ้ต ่ำกว่ำทีป่ระมำณกำรไว ้

- สมมตฐิำนเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำควำมเขม้แสง แตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้

- ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้

 อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรพฒันำและบรหิำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และ

ได้ก ำหนดให้มกีำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอยีดก่อนที่จะตดัสนิใจลงทุน เช่น หำกเป็นโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์กลุ่มบรษิทัฯจะตรวจสอบขอ้มูลควำมเขม้ของพลงังำนแสงอำทติยโ์ดยใชแ้หล่งขอ้มูลจำก

องคก์ำรบรหิำรกำรบนิและอวกำศแห่งชำตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืองคก์ำรนำซ่ ำ เพื่อใชป้ระกอบกำรก ำหนด

ที่ตัง้โครงกำร เป็นต้น อกีทัง้ กลุ่มบรษิัทฯ ได้มกีำรว่ำจ้ำงที่ปรกึษำด้ำนเทคนิคที่เชีย่วชำญเพื่อควบคุมและดูแลกำร

พฒันำโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรและระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้และในกำรประเมนิเงนิลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่ม

บรษิัทฯ ได้ค ำนวณเงนิลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งเพยีงพอที่จะครอบคลุมหำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำโครงกำร

เพิม่ขึน้ระดบัหนึ่ง   

นอกจำกน้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแหง่

ในปจัจุบนั มปีระกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่สำมำรถผลติได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี 

นบัตัง้แต่วนัเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์โดยผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร 

และกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยในกำรท ำประกนัอุปกรณ์ทีส่ ำคญัในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำตำมควำมเหมำะสม 

ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยคัดเลือก

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ในลกัษณะสญัญำจำ้งเหมำ (Lump Sum Turnkey) โดยจะพจิำรณำ



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.3 หน้ำ 33 
 

เลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ที่เสนอขอ้เสนอรำคำและเงื่อนไขทีใ่หผ้ลตอบแทนกำรลงทุนสงูทีสุ่ด โดยเงื่อนไข

ดังกล่ำวรวมถึงกำรรับประกันคุณภำพงำนและปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output 

Warranty) หรอืกำรรบัประกนัอื่นใดที่มีลกัษณะเทยีบเคยีงได้กบักำรรบัประกนัที่กลุ่มบรษิัทฯ  ได้รบัในปจัจุบนั หรอื

เทยีบเคยีงไดก้บัเงื่อนไขกำรรบัประกนัใดๆ ทีบ่รษิทัอื่นในอุตสำหกรรมพงึไดร้บัเป็นกำรทัว่ไป 

 

3.6.5 ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในต่ำงประเทศ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึ

มคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำวะเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง กฎหมำย และนโยบำยภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุน รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิทีอ่ำจสง่ผลกระทบในทำงลบ

ต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น ควำมเสีย่งดำ้นเงนิเฟ้อ ขอ้จ ำกดัในกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ และควำมผนั

ผวนของอตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถจดัหำบุคลำกรทีม่คีวำม

เชีย่วชำญในกำรบรหิำรโครงกำรในต่ำงประเทศไดท้นัตำมก ำหนด 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวยีนในหลำยประเทศเพื่อกระจำยควำมเสีย่งดงักล่ำว และมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในต่ำงประเทศโดยจดัจำ้งทีป่รกึษำในระหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร และมนีโยบำยในกำรสรร

หำและพฒันำบุคลำกรเพื่อรองรบักำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนในต่ำงประเทศ 

 

3.6.6 ความเส่ียงจากการถกูยกเลิกการรบัซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

ติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร 

โครงกำรที่กลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้นับสนุนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์

แบบติดตัง้บนพื้นดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำและก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 12  

เมกะวตัต์ อย่ำงไรกด็ ีสหกรณ์ภำคกำรเกษตรบำงแห่งไดย้ื่นฟ้องต่อศำลปกครองเพื่อขอใหก้ำรคดัเลอืกโครงกำรผลติ

ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ซึง่ไดป้ระกำศผลอย่ำงเป็นทำงกำร

เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2559 ทีผ่่ำนมำเป็นโมฆะเน่ืองจำกไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง    

หำกศำลปกครองมคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหก้ำรคดัเลอืกดงักล่ำวเป็นโมฆะ กลุ่มบรษิทัฯ อำจตอ้งหยุดกำรพฒันำ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ละมคีวำมเสีย่งทีจ่ะสูญเสยีเงนิจำกกำรลงทุนทีไ่ดล้งทุนไปแล้ว ซึ่งอำจส่งผล

กระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี ณ ปจัจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ยงัไม่มเีงนิ

ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำว   
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3.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

 

3.7.1 ความเส่ียงจากการน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไปในครัง้นี้ก่อนทีจ่ะรบัทรำบผลกำรพจิำรณำ

ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบักำรน ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้

บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ เมื่อวนัที ่29 มนีำคม 2559 ซึง่บรษิทั

หลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่ำ จ ำกดั และธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบือ้งตน้แลว้เหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน

ทีจ่ะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้

บุรมิสทิธิเ์ป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เติม) ยกเวน้

คุณสมบตัิกำรกระจำยหุ้นใหแ้ก่ผู้ถือหุน้รำยย่อยจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 รำย ถือหุ้นรวมกนัมำกกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ย

ละ 20.00 ของทุนช ำระแล้ว อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ ยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนทีจ่ะได้รบัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ ให้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันัน้ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ใน

ตลำดรอง และอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้สำมญัไดต้ำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไวห้ำกหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ไม่

สำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

อย่ำงไรกด็ ีที่ปรกึษำทำงกำรเงนิคำดว่ำภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้กบัประชำชนแล้วเสรจ็ บรษิัทฯ  จะมี

คุณสมบตัเิกีย่วกบักำรกระจำยหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รำยย่อยตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดครบถว้น 

 

3.7.2 ความเส่ียงจากราคาหุ้นสามญัของบริษทัฯ อาจผนัผวนซ่ึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคญัต่อผู้

ลงทุนท่ีซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในการเสนอขายหุ้นครัง้น้ี 

รำคำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี้อำจมกีำรขึน้ลงอย่ำงผนัผวน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ปจัจยัหลำยประกำร โดยหลำยปจัจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น 

 ทศันะที่มีต่อโอกำสส ำหรบัธุรกจิและกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ และหมวดธุรกิจอุตสำหกรรม

พลงังำนและสำธำรณูปโภคโดยทัว่ไป 

 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิ กบัผลประกอบกำรทำง

กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีผู่ล้งทุนและนกัวเิครำะหไ์ดค้ำดหวงั 

 กำรเปลีย่นแปลงในค ำแนะน ำหรอืทศันะของนกัวเิครำะหเ์กีย่วกบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
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 กำรเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวยีน สภำพเศรษฐกจิโดยทัว่ไป สภำวะตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึเหตุกำรณ์หรอืปจัจยัอื่นๆ 

 กำรประกำศขอ้มลูของบรษิทัอื่นๆ ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกบับรษิทัฯ 

 กำรเปลีย่นแปลงในกำรประเมนิมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่

ด ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบับรษิทัฯ และ 

ดงันัน้จำกปจัจยัต่ำงๆ ขำ้งต้นรวมทัง้ปจัจยัอื่นๆ หุ้นสำมญัของบรษิัทฯ อำจมกีำรซื้อขำยในรำคำที่ต ่ำกว่ำ

รำคำเสนอขำย 

 

3.7.3 ความเส่ียงจากกฎหมายไทยและข้อบงัคบัของบริษทัฯ มีข้อจ ากดัการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซ่ึง

ข้อจ ากดัดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจ ำกัดสัดส่วนกำรเป็นเจ้ำของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดในบริษัทฯ ของ 

ชำวต่ำงชำตไิวท้ีร่อ้ยละ 49.0 นอกจำกนี้ ควำมเป็นเจำ้ของหุน้ของชำวต่ำงชำตยิงัถูกจ ำกดัไวโ้ดยกฎหมำยไทย ไดแ้ก่ 

พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันัน้ สภำพคล่องและ

รำคำตลำดของหุน้สำมญัอำจได้รบัผลกระทบในทำงลบโดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมื่อกำรถอืหุน้ของชำวต่ำงชำตเิพิม่ขึน้ถงึ

เพดำนทีก่ ำหนดไวผู้ถ้อืหุน้ชำวไทยอำจไม่สำมำรถโอนหุน้ของตนใหบุ้คคลอื่นซึง่มไิดม้สีญัชำตไิทย นอกจำกนี้ผูถ้อืหุน้

ซึ่งมไิด้มสีญัชำติไทยมอิำจทรำบล่วงหน้ำว่ำหุ้นนัน้จะตกอยู่ในขอ้จ ำกดัสดัส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติหรือนำย

ทะเบยีนจะปฏเิสธกำรจดแจง้กำรโอนหุน้นัน้หรอืไม่ 
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4. การวิจยัและพฒันา 
 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบำยทีจ่ะส่งเสรมิกำรค้นคว้ำ ศกึษำ และพฒันำเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิไฟฟ้ำ

พลงังำนหมุนเวยีน เช่น กำรพฒันำประสทิธภิำพของแผงเซลล์แสงอำทติย์ เป็นต้น นอกจำกนี้ BSE ยงัได้เขำ้ท ำ

สญัญำกบัสถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute Technology) ในกำรร่วมมอืกนัศกึษำระบบกำรลดควำม

รอ้นของแผงเซลลแ์สงอำทติย ์และกำรหำแนวทำงในกำรพฒันำประสทิธภิำพของแผงเซลลแ์สงอำทติยอ์กีดว้ย 
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5. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

5.1 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 สนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อยมมีลูค่ำสทุธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวม

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เท่ำกบั 10,219.50 ลำ้นบำท และ 12,626.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายการ 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี  
30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ 368.34  440.34 เป็นเจำ้ของ และสทิธกิำรเช่ำ ตดิภำระจ ำนองบำงส่วน 

2 อำคำร 171.98  205.68 เป็นเจำ้ของ และสทิธกิำรเช่ำ ตดิภำระจ ำนอง 

3 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิและระบบ
สำธำรณูปโภค 

954.29  938.23 
เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง 

4 เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ 8,609.59  9,496.43 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง 

5 เครือ่งใชส้ ำนกังำน 88.32  87.02 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

6 ยำนพำหนะ 6.61  9.60 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

7 งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 20.37  1,417.61 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองบำงส่วน 

รวม 10,219.50 12,594.91 (1)  

หมำยเหตุ:(1) ตวัเลขทีแ่สดงขำ้งตน้ไมร่วม ประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้งออกจำกพืน้ทีเ่ช่ำภำยหลงัครบ
อำยุสญัญำเช่ำทีด่นิของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่จ ำนวน 31.72 ลำ้นบำท ตวัเลขทีด่นิ อำคำรและ
อุปกรณ์ในตำรำงขำ้งตน้จงึแตกต่ำงจำกตวัเลขทีแ่สดงในงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 

 

ทัง้นี้ รำยกำรสนิทรพัย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่แสดงไว้ขำ้งต้นสำมำรถแสดงรำยละเอยีด

จ ำแนกตำมประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ ำแนกตำมบรษิทัไดด้งันี้ 
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5.1.1 ท่ีดิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทั 
ผูถ้ือ

กรรมสิทธ์ิ 
ท่ีตัง้ 

ขนาดพืน้ท่ี 
(ไร่-งาน-
ตร.ว.)  

มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์
ในการถือ
ครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ 
จ.พระนครศรอียุธยำ 

457-2-53 -    -    

เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ
พลงังำน

แสงอำทติย ์

สทิธกิำรเช่ำ(1) ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

BSE อ.บำงปะหนั 
จ.อยุธยำ 

297-2-2 185.95  185.95 เป็นเจำ้ของ 
 

ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

อ.บ ำเหน็จณรงค ์
จ.ชยัภมู ิ

257-2-74  

BSE-BRM อ.ประโคนชยั 
จ.บุรรีมัย ์

137-2-46.9 40.56  40.56  เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่
จ.บุรรีมัย ์

116-2-86 32.45  32.45  เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์
จ.ชยัภมู ิ

149-1-16 25.29  25.29  เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด 
จ.นครรำชสมีำ 

147-2-31 30.57  30.57  เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ี
จ.ปรำจนีบุร ี

254-3-47 53.52 53.52  เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BCPGI ประเทศญีปุ่น่  117-0-92 -    -    สทิธกิำรเช่ำ(2) ตดิภำระจ ำนอง
เพือ่เป็น

หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSEH ประเทศญีปุ่น่  960-3-1 -    72.00 เป็นเจำ้ของ
และสทิธกิำร

เช่ำ(2) 

ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

รวม 368.34 440.34  
หมำยเหตุ: (1) โปรดดรูำยละเอยีดสญัญำเช่ำทีด่นิ ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอืน่ 

(2) สทิธกิำรเช่ำทีด่นิมรีะยะเวลำ 20 ปีนบัจำกวนั COD ยกเวน้สทิธกิำรเช่ำทีด่นิบำงแปลงของโครงกำรที ่4 มรีะยะเวลำสิน้สุด
เดอืนธนัวำคม 2576 
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5.1.2 อาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 มูลค่ำตำมบญัชสีุทธิของอำคำรตำมงบกำรเงนิรวมของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 

มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 

30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์
ในการถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ  
จ.พระนครศรอียุธยำ 

-  -    เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้
ส ำนกังำนใหญ่  
และหอ้งควบคุม 

สทิธกิำรเช่ำ(1) ไมม่ภีำระผกูพนั 

อ.บำงปะอนิ  
จ.พระนครศรอียุธยำ 

16.86  16.47 เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้
เครือ่งแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE อ.บำงปะหนั  
จ.พระนครศรอียุธยำ 

64.74  
                           

62.60 

เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้
หอ้งควบคุม และ
เครือ่งแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 

จ.ชยัภมู ิ

BSE-BRM อ.ประโคนชยั  
จ.บุรรีมัย ์

24.56 24.03 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่ 
จ.บุรรีมัย ์

24.51 23.98 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 
จ.ชยัภมู ิ

7.06 6.91 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด  
จ.นครรำชสมีำ 

4.10 4.02 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ี 
จ.ปรำจนีบุร ี

30.15 29.51 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BCPGI ประเทศญีปุ่น่  -    38.17 เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้
เครือ่งแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

รวม 171.98 205.68   

หมำยเหตุ: (1) โปรดดรูำยละเอยีดสญัญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำร และหอ้งควบคุม ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูส ำคญัอื่น  
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5.1.3 ส่วนปรบัปรงุท่ีดินและสาธารณูปโภค  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของส่วนปรับปรุงที่ดินและ

สำธำรณูปโภคตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

 มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี  
30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ จ.
พระนครศรอียุธยำ 

212.23  207.09 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE อ.บำงปะหนั จ.
พระนครศรอียุธยำ 

299.24  
                           

293.10 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 

จ.ชยัภมู ิ

BSE-BRM อ.ประโคนชยั จ.
บุรรีมัย ์

82.13 80.34 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์ 72.73 71.14 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.
ชยัภมู ิ

70.73 69.18 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด จ.
นครรำชสมีำ 

64.37 67.83 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ีจ.
ปรำจนีบุร ี

152.86 149.55 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่
เป็นหลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

รวม 954.29 938.23  
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5.1.4 เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 มูลค่ำตำมบญัชสีุทธขิองเครื่องจกัร และอุปกรณ์ตำมงบ

กำรเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

 มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ ณ 

วนัท่ี  
30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ  จ.พระนครศรอียุธยำ 2,987.39  2,915.34 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BSE อ.บำงปะหนั จ.พระนครศรอียุธยำ 2,493.11  
                         

2,435.81 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 
อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชยั จ.บุรรีมัย ์ 525.96 514.35 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์ 528.78 517.14 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิ 508.69 497.36 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสมีำ 523.96 512.32 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ีจ.ปรำจนีบุร ี 1,041.71 1,018.80 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

BCPGI ประเทศญีปุ่น่  -    1,085.31 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนองเพือ่เป็น
หลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงนิ 

รวม 8,609.59 9,496.43                               
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5.1.5 เครือ่งใช้ส านักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องใช้ส ำนักงำนตำมงบ

กำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

 มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี  
30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 24.03  22.03 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE อ.บำงปะหนั จ.พระนครศรอียุธยำ 35.76  
                            

28.98 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชยั จ.บุรรีมัย ์ 4.95 4.17 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์ 4.71 3.99 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิ 10.32 9.97 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสมีำ 0.91 0.76 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ีจ.ปรำจนีบุร ี 7.63 6.52 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSEH ประเทศญีปุ่น่                 -    10.60 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

รวม 88.32 87.02  
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5.1.6 ยานพาหนะ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 มูลค่ำตำมบญัชสีุทธขิองยำนพำหนะตำมงบกำรเงนิรวม

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ  0.25 3.11 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE  4.35 3.62 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-BRM  0.40 0.32 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-BRM1 0.40 0.33 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-CPM1 0.39 0.31 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-NMA 0.40 0.33 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-PRI 0.40 0.33 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BCPGI -    1.27 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

รวม 6.61 9.60  
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5.1.7 งานระหว่างก่อสรา้ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 มูลค่ำตำมบญัชสีุทธิของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงตำมงบ

กำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทัผูถ้ือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี 
 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชี
สทุธิ ณ วนัท่ี  
30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทัฯ อ.บำงปะอนิ 
จ.พระนครศรอียุธยำ 

0.31 0.31 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE อ.บำงปะหนั 
จ.พระนครศรอียุธยำ 

0.37 0.84 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 
จ.ชยัภมู ิ

เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-BRM อ.ประโคนชยั  
จ.บุรรีมัย ์

3.94 3.94 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์ 4.58 4.58 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 
จ.ชยัภมู ิ

2.68 2.68 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-NMA อ.ด่ำนขนุทด  
จ.นครรำชสมีำ 

3.92 3.92 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSE-PRI อ.กบนิทรบ์ุร ี 
จ.ปรำจนีบุร ี

4.57 4.57 เป็นเจำ้ของ ไมม่ภีำระผกูพนั 

BSEH ประเทศญีปุ่น่                 -    1,396.78 เป็นเจำ้ของ ตดิภำระจ ำนอง
บำงส่วนเพือ่เป็น
หลกัประกนักบั
สถำบนักำรเงนิ 

รวม  20.37 1,417.61    
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5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 มลูค่ำตำมบญัชสีทุธขิองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ตำมงบ

กำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมดีงันี้ 

ช่ือบริษทั รายละเอียดสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี  31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ ค่ำก่อสรำ้งระบบเชือ่มโยงไฟฟ้ำไปยงัจุดเชือ่มต่อของ กฟผ. 
ซึ่งระบบเชื่อมโยงดงักล่ำวเป็นกรรมสทิธิข์อง กฟผ. ตำม
เงือ่นไขของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

 17.75  17.34  

BSE ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์  0.75  0.54  

BSE-BRM ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์  0.00  0.00  

BSE-BRM1 ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์  0.00  0.00  

BSE-CPM1 ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์  0.00  0.00  

BSE-NMA ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์ 0.00  0.00  

BSE-PRI ค่ำลขิสทิธิค์อมพวิเตอรซ์อฟต์แวร ์  0.00  0.00  

HMJ สทิธใินกำรเชือ่มโยงระบบไฟฟ้ำ - 150.70 

รวม 18.52  168.58  

 

 

 

 

 

 

  



      บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.5 หน้ำ 10 
 

 

5.3 สญัญาประกนัภยั  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ทุกโครงกำร มกีำรท ำประกนัภยั โดยสำระส ำคญัของสญัญำประกนัภยัสำมำรถสรุปได้

ดงันี้ 

ตำรำงสรุปสญัญำประกนัภยัของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

โครงการ วงเงินเอาประกนัภยั (ล้านบาท) 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า
ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

ท่ีตัง้ 
 

ประกนัภยัความเสียหาย
ต่อทรพัยสิ์น 

ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั 
ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบต่อ
บคุคลภายนอก 

อ าเภอ จงัหวดั 

บรษิทัฯ  38 บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 2,683.00 365.00 80.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE 
16 บำงปะหนั พระนครศรอียุธยำ 1,394.00 200.00 110.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

16 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 1,302.00 200.00 110.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE-BRM 8 ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 659.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE-BRM1 8 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 667.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE-CPM1 8 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 695.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE-NMA 8 ด่ำนขนุทด นครรำชสมีำ 677.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 

BSE-PRI 16 กบนิทรบ์ุร ี ปรำจนีบุร ี 1,304.00 195.00 60.00 1 เม.ย. 59 – 31 ม.ีค. 60 
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ตำรำงสรุปสญัญำประกนัภยัของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้  

ผูเ้อาประกนัภยั 

โครงการ วงเงินเอาประกนัภยั (ล้านเยน) ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ท่ีตัง้ 
 

ประกนัภยัการเส่ียงภยั
ทุกชนิดส าหรบั

ทรพัยสิ์นท่ีเคล่ือนท่ีได้ 

ประกนัภยัธรุกิจ
หยดุชะงกั 

ประกนัภยัความ
รบัผิดชอบต่อ
บคุคลภายนอก 

ความรบัผิดต่อ
ข้อบกพร่องของเซลล์

แสงอาทิตย ์
 

Nakatsugawa PV GK 0.7 คำโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 223.08 37.14 500.00 - 15 ส.ค. 58 – 15 ส.ค. 59 

Takamori PV GK 1.0 คุมำโมโตะ ประเทศญีปุ่น่ 348.84 57.00 500.00 - 16 ก.พ. 59 – 16 ก.พ. 60 

Nojiri PV GK 0.9 มยิำซำก ิประเทศญีปุ่น่ 308.51 52.00 500.00 - 24 ก.พ. 59 – 24 ก.พ. 60 

GKTT 8.1 คำโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 2,656.26 446.00 1,000.00 774.01 22 ธ.ค. 58 – 22 ธ.ค. 59 

Nikaho PV 8.8 อำกติะ ประเทศญีปุ่น่ 3,563.63 562.00 1,000.00 - 1 ส.ค. 59 – 1 ส.ค. 60 
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5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน รวมถงึลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ซึง่ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และวนัที ่

30 มถุินำยน 2559 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 9 บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้    

ล าดบั ช่ือบริษทั 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี  

(ล้านบาท) 
สดัส่วนการ

ลงทุน 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี  

30 มิ.ย. 59 
(ล้านบาท) 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจ 

31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59 

1 BSE 1,930.50 1,930.50 99.9 1,800.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

2 BSE-BRM 771.06 771.06 99.9 755.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

3 BSE-BRM 1 781.28 781.28 99.9 765.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

4 BSE-CPM 1 720.54 720.54 99.9 705.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

5 BSE-NMA 700.17 700.17 99.9 684.10 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

6 BSE-PRI 1,429.79 1,429.79 99.9 1,400.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์

7 BCPGI - 0.00 100.0 0.00 บรษิทัย่อย 
ด ำเนินธุรกจิโดยกำร
ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นใน

ต่ำงประเทศ 

8 BBP 1 - 15.00 99.9 15.0 บรษิทัย่อย 
เพือ่รองรบักำรด ำเนิน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในอนำคต 

9 BBP 2 - 5.0 99.9 5.0 บรษิทัย่อย 
เพือ่รองรบักำรด ำเนิน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในอนำคต 
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นโยบายการลงทุนในบริษทัรว่มทุน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัร่วมทุนทีส่นบัสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และก่อใหเ้กดิประโยชน์
ร่วม เพิม่ช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิัทฯ ทัง้นี้ กำรลงทุนจะต้องมคีวำม
สอดคลอ้งเหมำะสมกบัสภำพธุรกจิและแผนยุทธศำสตรข์องบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำสดัส่วนกำรลงทุน ก ำไรที่
คำดว่ำจะไดร้บั ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัทีจ่ะลงทุน รวมถงึวเิครำะหค์วำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำรและพจิำรณำถงึศกัยภำพ ก่อนกำรตดัสนิใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบหรอือนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ก่อน ในกำรนี้ บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ตวัแทน ทีม่ี
คุณสมบตั ิและประสบกำรณ์ เพื่อเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิทันัน้ๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยทีส่ ำคญั และก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมทุนดงักล่ำว 

ทัง้นี้ กำรลงทุนในบรษิทัร่วมทุน บรษิัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งรวมถงึ
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.6 หน้ำ 1 
 

6. โครงการในอนาคต 
 

จำกพนัธกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ทีมุ่่งมัน่ขยำยกำรลงทุน พฒันำ และบรหิำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดไปทัว่โลก 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยในไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำ1 รวมประมำณ 164 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 200 เมกะวตัต)์ ผ่ำนกำรถอืหุน้โดย

บรษิทัย่อย ณ ปจัจุบนั โครงกำรดงักล่ำวสำมำรถแบ่งตำมสถำนะกำรพฒันำโครงกำรได้เป็น 4 กลุ่ม คอื (1) โครงกำรที่

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 20 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม

ประมำณ 26 เมกะวตัต์) (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกบัโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 2 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ) (2) โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 10 เม

กะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 14 เมกะวตัต์) (3) โครงกำรทีค่ำดว่ำจะเริม่ก่อสรำ้งไดใ้นระยะเวลำอนัใกล้ 

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 93 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 108 เมกะวตัต)์ และ (4) 

โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 41 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม

ประมำณ 51 เมกะวตัต)์ 

ในช่วงปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศ

ญี่ปุ่นจำกผูถ้อืหุน้เดมิ และต่อมำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ ไดเ้ขำ้ซือ้ใบอนุญำตและทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญีปุ่น่จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 30 

เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 36 เมกะวตัต)์  

ต่อมำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส ำหรบั

สหกรณ์ภำคกำรเกษตรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้นับสนุนโครงกำรไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร โดยมกี ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำและก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 12 เมกะวัตต์ เป็นกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

เท่ำกบั 5.66 บำทต่อหน่วย คงทีต่ลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ปี โดยมเีงื่อนไขก ำหนดวนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์

ภำยใน 31 ธนัวำคม 2559 

 

 

 

 

                                           
1 “ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ” ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในประเทศญี่ปุ่น หมำยถงึ ก ำลงั
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมที่ระบุในใบอนุญำตด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและ
อุตสำหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)  

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.6 หน้ำ 2 
 

6.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่ น2 

 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 174 เมกะ

วตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 210 เมกะวตัต์) โดยก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในประเทศญีปุ่น่ 

หมำยถงึ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมทีร่ะบุในใบอนุญำตด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ซึง่ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่หำกกลุ่มบรษิทัฯ พฒันำโครงกำรไดแ้ลว้เสรจ็

จะด ำเนินกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัผูป้ระกอบกจิกำรไฟฟ้ำเอกชนต่อไป โดยผูป้ระกอบกจิกำรไฟฟ้ำเอกชนจะตอ้งรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโครงกำรต่ำงๆ ทัง้หมดในอตัรำ Feed-in 

Tariff (FiT) และมรีะยะเวลำกำรสนบัสนุนตำมทีก่ ำหนดใน METI ID ทัง้นี้ ควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ขึน้อยู่กบัหลำยปจัจยั เช่น 

กำรด ำเนินกำรเพื่อขอใบอนุญำตทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิ กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกบัโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection) กำรจดัหำทีด่นิส ำหรบัใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร และ

ควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนทัง้ในรปูของกำรเพิม่ทุนและกำรกูย้มืเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้ โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำดงักล่ำวมรีำยละเอยีดดงันี้  

ล าดบั โครงการ(1) สดัส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริษทัฯ(2) 

สถานะของ
โครงการ 

ท่ีตัง้ ความเข้มแสงอาทิตย ์
(กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อ
ตารางเมตรต่อปี) 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

Feed-in Tariff 
(FiT) 

(เยนต่อ
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) 

ระยะเวลา
สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

(ปี) 

บริษทัผูร้บัซ้ือไฟฟ้า ก าหนดการ
เร่ิมด าเนินการ

เชิง 
พาณิชย ์(3) 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง(4) 

1 โครงกำรที ่6 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสรำ้ง 

โอคำยำมำ่  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,329 10.5 14.1 36 20 The Chugoku Electric 
Power Company 

ไตรมำสที ่1  
ปี 2560 

 
 

                                           
2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบรษิัทฯ จดัท ำขึ้นโดยรวบรวมจำกเอกสำรที่จดัท ำโดยที่ปรกึษำของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อประกอบกำรเขำ้ซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยท์ีป่ระเทศญี่ปุ่น และค ำแปลฉบบัภำษำองักฤษของสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มตีน้ฉบบัเป็นภำษำญีปุ่่น ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิไมอ่ยู่ใน
วสิยัทีจ่ะตรวจสอบขอ้มลูดงักล่ำวไดโ้ดยอสิระ จงึมไิดร้บัรองถงึควำมครบถว้นสมบรูณ์หรอืควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและไมอ่ำจรบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆ จำกกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำว 
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ล าดบั โครงการ(1) สดัส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริษทัฯ(2) 

สถานะของ
โครงการ 

ท่ีตัง้ ความเข้มแสงอาทิตย ์
(กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อ
ตารางเมตรต่อปี) 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

Feed-in Tariff 
(FiT) 

(เยนต่อ
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) 

ระยะเวลา
สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

(ปี) 

บริษทัผูร้บัซ้ือไฟฟ้า ก าหนดการ
เร่ิมด าเนินการ

เชิง 
พาณิชย ์(3) 

โครงการท่ีคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้ในระยะเวลาอนัใกล้ (5 ) 

2 โครงกำรที ่7 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
คดัเลอืก

ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง
แบบเบด็เสรจ็ 

ฟุกุชมิำ่  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,294 20.0 23.0 36 20 Tohoku Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่4  
ปี 2560 

3 โครงกำรที ่8 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 

ชมิำเนะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,191 43.6 48.0 36 20 Tohoku Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่2  
ปี 2561 

4 โครงกำรที ่9 100.0 ไดร้บักำรตอบรบั
กำรเชือ่มโยงกบั
โครงขำ่ยไฟฟ้ำ 

(Grid Connection) 
และอยูร่ะหว่ำงกำร
สรุปค่ำใชจ้่ำยที่

เกีย่วขอ้ง 

ชสิุโอกะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,291 4.0 5.3 32 20 Tokyo Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่1  
ปี 2560 

5 โครงกำรที ่10 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรท ำ
ประชำพจิำรณ์

เรือ่งผลกระทบจำก
สนำมแมเ่หลก็

ไฟฟ้ำ 
(Electromagnetic 

Field) 

นำกำโน่  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,472 25.0 32.0 36 20 Chubu Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่3  
ปี 2561 
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ล าดบั โครงการ(1) สดัส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริษทัฯ(2) 

สถานะของ
โครงการ 

ท่ีตัง้ ความเข้มแสงอาทิตย ์
(กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อ
ตารางเมตรต่อปี) 

ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

Feed-in Tariff 
(FiT) 

(เยนต่อ
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) 

ระยะเวลา
สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

(ปี) 

บริษทัผูร้บัซ้ือไฟฟ้า ก าหนดการ
เร่ิมด าเนินการ

เชิง 
พาณิชย ์(3) 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา(6) 

6 โครงกำรที ่11 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

คำโงะชมิะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,448 24.0 30.0 36 20 Kyushu Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่2 -3 
ปี 2560 

7 โครงกำรที ่12 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

คำโงะชมิะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,463 3.5 4.4 36 20 Kyushu Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่2  
ปี 2560 

8 โครงกำรที ่13 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

โออติะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,330 8.0 9.6 36 20 Kyushu Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่3  
ปี 2560 

9 โครงกำรที ่14 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

คำโงะชมิะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,371 6.0 7.2 36 20 Kyushu Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่3  
ปี 2560 

10 โครงกำรที ่15 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

ชบิะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,362 20.0 24.0 36 20 Tokyo Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่3  
ปี 2560 

11 โครงกำรที ่16 100.0 อยู่ระหว่ำงกำร
จดัหำใบอนุญำตที่

เกีย่วขอ้ง 

ชบิะ  
ประเทศญีปุ่น่ 

1,362 10.0 12.0 32 20 Tokyo Electric Power 
Company 

ไตรมำสที ่3  
ปี 2560 
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ทีม่ำ : (1) ขอ้มลูควำมเขม้แสงอำทติย์โครงกำรที ่6 – 14 มำจำกรำยงำนของทีป่รกึษำทำงเทคนิคของกลุ่มบรษิทัฯ ทีจ่ดัท ำขึน้เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจในกำรเขำ้ซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย์ทีป่ระเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัฯ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิไม่อยู่ในวสิยัทีจ่ะตรวจสอบขอ้มลูดงักล่ำวไดโ้ดยอสิระ จงึมไิดร้บัรองถงึ

ควำมครบถว้นสมบูรณ์หรอืควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและไม่อำจรบัผดิชอบต่อบุคคลใดๆ จำกกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำว และขอ้มลูควำมเขม้แสงอำทติยโ์ครงกำรที ่15-16 มำจำกขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ 

โดยเป็นค่ำควำมเขม้แสงอำทติยข์องจงัหวดัทีโ่ครงกำรตัง้อยู่ 

หมำยเหตุ :  
(1) โครงกำรแต่ละโครงกำรแบ่งตำมบรษิทัทีเ่ป็นผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) 
(2) สดัส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ นบัรวมกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  
(3) ก ำหนดกำรเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณชิยเ์ป็นกำรประมำณกำรวนัทีจ่ะเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิยเ์บือ้งตน้ของโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 
(4) โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (During Construction) หมำยถงึ โครงกำรทีไ่ดร้บัใบอนุญำตส ำคญัครบถ้วนแลว้ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง ทัง้นี้ ใบอนุญำตทีส่ ำคญัประกอบดว้ย (ก) ใบอนุญำตให้

ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก METI (ข) ใบอนุญำตเชือ่มโยงกบัโครงขำ่ยไฟฟ้ำ (Grid Connection) และ (ค) กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม     
(5) โครงกำรที่คำดว่ำจะเริม่ก่อสรำ้งไดใ้นระยะเวลำอนัใกล้ (Advanced Development) หมำยถงึ โครงกำรทีไ่ดร้บัใบอนุญำตส ำคญัครบถ้วนแลว้ และโครงกำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำจะไดใ้บอนุญำตทีส่ ำคญั

ครบถว้น แต่ยงัไมไ่ดเ้ริม่ก่อสรำ้งโครงกำร  
(6) โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ (Development) หมำยถงึ โครงกำรทีไ่ดร้บัใบอนุญำตใหด้ ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก METI และอยู่ระหว่ำงกำรขอใบอนุญำตส ำคญัอื่น 
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แผนภำพแสดงทีต่ัง้โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีอ่ยู่ระหวำ่งกำรพฒันำโครงกำรของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

 

  

 

6.1.1 โครงสรา้งการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ในประเทศญี่ปุน่โดยมโีครงสรำ้งกำร

ลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้ำงกำรร่วมทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยกำรท ำสญัญำกำรลงทุนทีเค

ระหว่ำงนักลงทุนทเีคและผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) โดยสญัญำกำรลงทุนทเีคนัน้อยู่ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยพำณิชย์

ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มำตรำ 535 (โปรดดูรำยละเอยีดของโครงสรำ้งกำรลงทุนแบบจเีค-

ทเีค ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ และเอกสำรแนบ 6 ขอ้เปรยีบเทยีบทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

ไทยและประเทศญีปุ่น่)   

ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่นภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรลงทุนแบบจเีค-ทเีค กลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนผ่ำนบรษิทั

ย่อยซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 ทัง้น้ี โครงสรำ้งกำรลงทุนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศ

ญีปุ่น่ของกลุ่มบรษิทัฯ  มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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หมำยเหตุ : (1) หุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 49.0 ถอืโดยนิตบิุคคลทีม่ไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
(2) EPC หมำยถงึ กลุ่มบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิ (1) ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) และ (2) ด ำเนินกำร

และซ่อมบ ำรุง (O&M) โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 
(3) AM หมำยถงึ บรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิบรหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ใน

ฐำนะบรษิทับรหิำรทรพัยส์นิ (Asset Management Company) โครงกำรที ่4 
(4) ลงทุน หมำยถงึ บรษิทัทีล่งทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ในฐำนะนกัลงทุนทเีค 

 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ลงทุนธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นผ่ำนกำร

ลงทุนโดย BCPGI ซึง่ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ Greenergy Holdings (เดมิชื่อ SEDF) และ Greenergy Power 

(เดิมชื่อ SETI) จำกผู้ถือหุ้นเดิม ทัง้นี้  Greenergy Holdings และ Greenergy Power มีฐำนะเป็นนักลงทุนทีเคของ

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรที ่1-4 (โปรดดูรำยละเอยีดเกีย่วกบัโครงกำรทีด่ ำเนินกำร

เชงิพำณิชยแ์ลว้ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ) โดย Greenergy Holdings และ Greenergy Power 

จะเป็นผูจ้ดัหำเงนิลงทุนส่วนทุนในโครงกำรดงักล่ำว และกลุ่มบรษิทัฯ จะจดัหำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อพฒันำ

โครงกำร ทัง้น้ี ส ำหรบักำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบรษิัทฯ มโีครงสร้ำง

เงนิทุนเป้ำหมำย คอื อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั ร้อยละ 80.0 ถึงร้อยละ 85.0 ต่อร้อยละ 15.0 ถึง   

รอ้ยละ 20.0 
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นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดล้งทุนใน BCPGJ (เดมิชื่อ SEJ) โดย BSEH (บรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร ์ซึง่

บรษิทัฯ ถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน BSE-PRI ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0) ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ BCPGJ จำกผูถ้อืหุน้

เดมิ ทัง้นี้ BCPGJ จะเป็นบรษิทัในกลุ่มที่ด ำเนินธุรกจิพฒันำโครงกำร บรหิำรจดักำรโครงกำร ก่อสรำ้งและด ำเนินกำร 

รวมถงึบรหิำรเงนิลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง โครงกำรที่คำดว่ำ

จะเริม่ก่อสรำ้งไดใ้นระยะเวลำอนัใกล้ และโครงกำรทีเ่พิง่เริม่พฒันำ นอกจำกนี้ BCPGJ ยงัเป็นผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธทิีไ่ม่มี

สทิธอิอกเสยีงในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรที ่1-5    

ในช่วงปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศ

ญี่ปุ่นจำกผูถ้อืหุน้เดมิ และต่อมำในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 HMJ ไดล้งนำมในสญัญำซือ้ขำยสนิทรพัย ์(Asset Purchase 

Agreement) กบันิตบิุคคลรำยหนึ่งเพื่อซือ้ใบอนุญำตและทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่

ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรที ่15 และ 16 ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 30 เมกะ

วตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 36 เมกะวตัต)์ 
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6.1.2 ใบอนุญาตท่ีส าคญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ 

โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในปจัจุบนัมขีนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 174 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 210 เมกะวตัต์) โดย

สถำนะปจัจุบนัของใบอนุญำตทีส่ ำคญัในกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องโครงกำรดงักล่ำว มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั โครงการ หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารบัซ้ือไฟฟ้า

จากบริษทัผู้รบัซ้ือไฟฟ้า 

ใบอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าจาก 

METI 

ใบอนุญาตเช่ือมโยงกบั
โครงข่ายไฟฟ้า (Grid 

Connection) 

การด าเนินการเก่ียวกบั
ท่ีดิน 

รายงานการส ารวจ
ส่ิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกบั
การสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

ใบอนุญาตก่อสร้าง 

1 โครงกำรที ่6    สทิธกิำรเช่ำ ไมต่อ้งด ำเนินกำร  

2 โครงกำรที ่7    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3 โครงกำรที ่8    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4 โครงกำรที ่9    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

5 โครงกำรที ่10    อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร รอกำรยนืยนัจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

6 โครงกำรที ่11   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

7 โครงกำรที ่12   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

8 โครงกำรที ่13   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

9 โครงกำรที ่14   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร รอกำรยนืยนัจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

10 โครงกำรที ่15   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

11 โครงกำรที ่16   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไมต่อ้งด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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6.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร 

 

 กลุ่มบรษิทัฯ ได้ร่วมกบัสหกรณ์กำรเกษตรยื่นค ำขอเพื่อเขำ้ร่วมโครงกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำนเรื่องกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลติไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2558 โดยโครงกำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูส้นับสนุนโครงกำรจ ำนวน 3 โครงกำร 

ผ่ำนกำรคดัเลอืกและมสีทิธเิขำ้ท ำสญัญำกบั กฟภ. ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำและก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะวตัต ์โดยมรีำยละเอยีดดงันี้   

ล าดบั เจ้าของโครงการ ผูส้นับสนุน
โครงการ 

สดัส่วน
การลงทุน
ของกลุ่ม
บริษทัฯ(1) 

ท่ีตัง้ ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 

(เมกะวตัต)์ 

อตัรารบัซ้ือ
ไฟฟ้า (FiT) 
(บาทต่อ
หน่วย) 

ระยะเวลา
สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

(ปี) 

คู่สญัญา ความเข้ม
แสงอาทิตย ์
(เมกะจลูต่อ
ตารางเมตร-

วนั) 

สถานะปัจจบุนั
ของโครงการ 

ก าหนดการเร่ิม
ด าเนินการเชิง 
พาณิชย ์(2) 

1 สหกรณ์กำรเกษตรวเิศษ
ชยัชำญ จ ำกดั 

BSE-PRI 

100.0 อ ำเภอวเิศษชยัชำญ 
จงัหวดัอ่ำงทอง 

5.0 5.0 

5.66 25 กฟภ. 

18.3 
อยู่ระหว่ำงกำร

ว่ำจำ้ง
ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง
แบบเบด็เสรจ็ที่
ไดร้บักำรคดัเลอืก 

ไตรมำสที ่4  
ปี 2559 

2 สหกรณ์กำรเกษตรบำง
ปะอนิ จ ำกดั 

100.0 อ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดั
พระนครศรอียุธยำ 

5.0 5.0 18.1 ไตรมำสที ่4  
ปี 2559 

3 สหกรณ์กำรเกษตร
พระนครศรอียุธยำ จ ำกดั 

100.0 อ ำเภอพระนครศรอียุธยำ  
จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 

2.0 2.0 18.1 ไตรมำสที ่4  
ปี 2559 

ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกกลุ่มบรษิทัฯ และขอ้มลูควำมเขม้แสงเฉลีย่รำยปีจำกรำยงำนพลงังำนทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 

หมำยเหตุ :  
(1) สดัส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ หมำยถงึสดัส่วนกำรจดัหำเงนิลงทุนในส่วนทุนของโครงกำร 
(2) ก ำหนดกำรเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณชิยเ์ป็นกำรประมำณกำรวนัทีจ่ะเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิยเ์บือ้งตน้ของโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั 

 ทัง้นี้ ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ใน

ประเทศญีปุ่่น โดยลงทุนผ่ำน BCPGI และ BSEH โดยไดเ้ขำ้ซือ้หุน้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจำกผูถ้อืหุน้เดมิ อย่ำงไรกด็ ีหนึ่ง

ในบรษิทัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ซือ้กจิกำรในครัง้นี้  คอื Godo Kaisha Natosi  (เดมิชื่อ SunEdison Japan SPC 19 Godo 

Kaisha) ซึง่เป็นเจำ้ของโครงกำรที ่8 มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีย่งัไม่สิน้สุด โดยบุคคลภำยนอก (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้อง 

Godo Kaisha Natosi และผูเ้ริม่ตน้พฒันำโครงกำรที ่8 อกีจ ำนวน 3 รำย (รวมเรยีกว่ำ “จ ำเลยร่วม”) ต่อ Tokyo District 

Court ซึง่โจทกก์ล่ำวอำ้งว่ำตนเองเป็นผูม้กีรรมสทิธเิหนือโครงกำรดงักล่ำว ทัง้นี้ มูลค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรฟ้องรอ้ง

ครัง้นี้ประมำณ 2.2 พนัล้ำนเยน (ประมำณ 761.40 ล้ำนบำท คิดจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 

เท่ำกบั 0.3461 บำทต่อเยน1) และมเีบีย้ปรบัจำกกำรช ำระเงนิล่ำชำ้ในอตัรำ   รอ้ยละ 6.0 ต่อปีนบัตัง้แต่ เมษำยน 2558 

โดยจ ำเลยมีควำมรับผิดแบบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ซึ่งคดีควำมดังกล่ำวยังอยู่ระหว่ำงกำร

พจิำรณำคดขีองศำลชัน้ต้น โดยผลของคดแีละมูลค่ำควำมเสยีหำยในส่วนของ  บรษิทัฯ ส ำหรบัคดดีงักล่ำวมคีวำมไม่

แน่นอน ทัง้นี้ ขอ้มลูจำกงบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 วงเงนิค่ำเสยีหำยที่

โจทกเ์รยีกรอ้งดงักล่ำวมมีลูค่ำคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 44.6 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ รอ้ยละ 89.6 ของก ำไรสทุธิ

รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ร้อยละ 4.4 ของสนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิัทฯ และร้อยละ 9.4 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม

บรษิทัฯ นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบรษิทัฯ แพค้ดคีวำมดงักล่ำว และไม่สำมำรถพฒันำโครงกำรที ่8 ได ้จะสง่ผลใหก้ ำลงักำร

ผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำลดลงประมำณ 44 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ประมำณ 

48 เมกะวตัต)์ 

                                           
1 อตัรำขำยถวัเฉลีย่ทีธ่นำคำรพำณชิยใ์ชซ้ื้อขำยกบัลกูคำ้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559, www.bot.or.th    



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.8 หน้ำ 1 
 

8. ข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

8.1 สรปุสญัญำส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศไทย 

8.1.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

8.1.1.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. 

บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. ส ำหรบัโครงกำรระยะที ่1 จ ำนวน 1 สญัญำ โดย
มสีำระส ำคญัของสญัญำดงันี้  

โครงกำร BCPG 2 

คู่สญัญำ บรษิทัฯ และ กฟผ. 

สญัญำเลขที ่ PPA-SPP/NF-2010-004 

ทีต่ ัง้โครงกำร อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 

วนัทีล่งนำมในสญัญำ 10 ส.ค. 53 

(บรษิัทฯ และ BCP ได้ลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงเปลี่ยนคู่สญัญำกบั กฟผ. เมื่อวนัที่ 30 

พ.ย. 58 เพือ่โอนสทิธแิละหน้ำทีต่่ำงๆ ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ใหก้บับรษิทัฯ) 

วนัทีเ่ริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย ์

(“COD”) 

16 ก.ค. 55 

อำยุสญัญำ สญัญำมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีล่งนำมในสญัญำ และใหม้อีำยุสญัญำนบัตัง้แต่เดอืนทีม่กีำร

ขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เป็นระยะเวลำ 5 ปี เมื่ออำยุสญัญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สญัญำฝ่ำยใด

ประสงค์ทีจ่ะต่ออำยุสญัญำออกไป คู่สญัญำฝ่ำยนัน้จะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้คู่สญัญำอีก

ฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ และให้

สญัญำนี้มอีำยุต่อไปอกีครำวละ 5 ปี 

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ กฟผ. ตกลงรบัซื้อพลงัไฟฟ้ำในปรมิำณ 30 เมกะวตัต์ ทีร่ะดบัแรงดนั 115 กโิลโวลท ์

อตัรำค่ำไฟฟ้ำ อตัรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็ ประเภทสญัญำ 

Non-Firm ฉบบั พ.ศ. 2550  

ส่วนเพิม่อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 8.0 บำท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนั COD 

กำรโอนสทิธ ิและ/หรอืหน้ำที ่ 1. หำ้ม กฟผ. โอนสทิธแิละหน้ำทีต่ำมสญัญำใหแ้ก่บุคคลอื่นโดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอม

เป็นหนังสอืจำก บรษิัทฯ เว้นแต่เป็นกำรโอนสทิธแิละหน้ำที่ของ กฟผ. ตำมสญัญำ

ให้แก่บรษิัทในเครอืของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของหุ้น

ทัง้หมด 

2. หำ้มบรษิทัฯ โอนสทิธแิละหน้ำทีต่ำมสญัญำใหแ้ก่บุคคลอื่นโดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอม

เป็นหนงัสอืจำก กฟผ. 

กำรยกเลกิสญัญำ  หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสอื

แจง้ใหฝ้ำ่ยนัน้ด ำเนินกำรแกไ้ข หำกไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝำ่ยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำได ้
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8.1.1.2 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. รวมทัง้สิน้ 11 สญัญำ ดงันี้  

ล ำดบั โครงกำร ท่ีตัง้โครงกำร ด ำเนินกำร

โดย 

ก ำลงักำร

ผลิตไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

เลขท่ีสญัญำ วนัท่ีลงนำม COD 

อ ำเภอ จงัหวดั 

โครงกำรระยะท่ี 1 

1 

 

BCPG 1 บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ BCPG 8 VSPP-PEA-

038/2553(1) 

23 ม.ิย. 53 5 ส.ค. 54 

โครงกำรระยะท่ี 2 

2 BSE-BNN บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ BSE 8 VSPP-PEA-

059/2553 

16 ก.ค. 53 6 ม.ีค. 56 

     8 VSPP-PEA-

060/2553 

16 ก.ค. 53 6 ม.ีค. 56 

3 BSE-BPH บำงปะหนั พระนครศรอียุธยำ BSE 8 VSPP-PEA-

051/2553 

16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56 

     8 VSPP-PEA-

052/2553 

16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56 

โครงกำรระยะท่ี 3 

4 BSE-BRM ประโคนชยั บุรรีมัย ์ BSE-BRM 8 VSPP-PEA-

056/2553 

16 ก.ค. 53 19 ม.ีค. 57 

5 BSE-BRM 1 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ BSE-BRM 1 8 VSPP-PEA-

058/2553 

16 ก.ค. 53 11 เม.ย. 57 

6 BSE-CPM 1 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ BSE-CPM 1 8 VSPP-PEA-

055/2553 

16 ก.ค. 53 24 เม.ย. 57 

7 BSE-NMA ด่ำนขนุทด นครรำชสมีำ BSE-NMA 8 VSPP-PEA-

057/2553 

16 ก.ค. 53 10 เม.ย. 57 

8 BSE-PRI กบนิทรบ์ุร ี ปรำจนีบุร ี BSE-PRI 8 VSPP-PEA-

053/2553 

16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57 

     8 VSPP-PEA-

054/2553 

16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57 

หมำยเหตุ :  (1) บรษิทัฯ และ BCP ไดล้งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงเปลีย่นคู่สญัญำกบั กฟภ. เมือ่วนัที ่1 ธ.ค. 58 เพื่อโอนสทิธิ

และหน้ำทีต่่ำงๆ ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ใหก้บับรษิทัฯ 
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สำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทีบ่รษิทัผูผ้ลติไฟฟ้ำแต่ละแห่งเขำ้ท ำกบั กฟภ. มดีงัน้ี 

อำยุสญัญำ สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวนัที่ลงนำมในสญัญำ และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดย

อตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัจนกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ 

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำม

สญัญำ 

กฟภ. ตกลงรบัซื้อพลงัไฟฟ้ำในปรมิำณพลงัไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ที่ระดบัแรงดนั 22,000 

โวลท ์

อตัรำค่ำไฟฟ้ำ อตัรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (ส ำหรบักำร

ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีน)  

ส่วนเพิม่อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 8.0 บำท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนั COD 

กำรยกเลกิสญัญำ 1. บรษิทัฯ ยืน่หนงัสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึ กฟภ. แสดงควำมประสงคท์ีจ่ะยุตกิำรซื้อขำย

ไฟฟ้ำโดยกำรยกเลกิสญัญำ  

2. หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสอื

แจง้ใหฝ้ำ่ยนัน้ด ำเนินกำรแกไ้ข หำกไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝำ่ยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำได ้

 

8.1.2 สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์น
ประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ซึง่ยงัมผีลบงัคบัใชจ้ ำนวนทัง้หมด 9 สญัญำ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

8.1.2.1 สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะท่ี 1 

(1)  สญัญำรบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็กบั Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บริษทั โซลำร์
ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ 
บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 บรษิทัฯ บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 5 ส.ค. 53 

2 บรษิทัฯ บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 8 ต.ค. 53 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูร้บัจำ้ง Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ 

บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

กำรรบัประกนัผลงำน ผู้รบัจ้ำงรบัประกนังำนตำมสญัญำ 12 เดอืน นับจำกวนัที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสอืรบัมอบงำน 

(Certificate of Acceptance) เวน้แต่  

1. งำนเกีย่วกบักำรทำส ี(Paint Work) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 36 เดอืน นับจำกวนัแรกที่

เริม่ใชง้ำน (commissioning) 

2. งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน 

นบัจำกวนัแรกทีเ่ริม่ใชง้ำน (commissioning) 

3. งำนเกีย่วกบัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน นับ

จำกวนัแรกทีเ่ริม่ใชง้ำน (commissioning) 

กำรรบัประกนัจ ำนวน

พลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่

สำมำรถผลติได ้(Warranty 

Energy Output) 

ผูร้บัจำ้งรบัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีผ่ลติไดต่้อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนั 

COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต ่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้ร ับจ้ำง

รบัประกนั ผูร้บัจำ้งจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้ง ตำมเงือ่นไขทีต่กลงไวใ้นสญัญำ  

ทัง้นี้หำกในปีใดจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดสู้งกว่ำทีผู่ร้บัจำ้งรบัประกนั ผูร้บัจำ้งสำมำรถน ำ

พลงังำนไฟฟ้ำส่วนทีเ่กนิกว่ำทีผู่ร้บัจำ้งรบัประกนันัน้ (“พลงังำนไฟฟ้ำส่วนเกนิ”) ไปหกัออกจำก

พลงังำนไฟฟ้ำทีผู่ร้บัจำ้งตอ้งชดเชยในปีถดัไป หำกในปีถดัไปพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดต้ ่ำกว่ำที่

รบัประกนั โดยพลงังำนไฟฟ้ำส่วนเกนิดงักล่ำวสำมำรถยกยอดสะสมไดเ้พยีง 1 ปีเท่ำนัน้ 

กำรเลกิสญัญำ กำรบอกเลกิสญัญำตำมควำมตอ้งกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมเีหตุผลอนัสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิธบิอกเลกิสญัญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก

กล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบุวนัเลกิสญัญำใหแ้ก่ผูร้บัจำ้ง 

กำรบอกเลกิสญัญำเมือ่มเีหตุผดินดัผดิสญัญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลกิสญัญำทัว่ไป   

8.1.2.2 สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะท่ี 2 

(1) สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Wuxi Suntech Power Co., Ltd. บริษทั โซลำรต์รอน 
จ ำกดั (มหำชน) และ GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. 

BSE มกีำรเขำ้ท ำสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Wuxi Suntech Power Co., Ltd. บรษิทั 
โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) และ GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. รวมจ ำนวน 2 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE  บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 18 ม.ิย. 55 

2 BSE  บำงปะหนั พระนครศรอียุธยำ 24 ส.ค. 55 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้  

ผูร้บัจำ้ง Wuxi Suntech Power Co., Ltd. 

บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) และ  

GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

กำรรบัประกนัผลงำน ผู้รบัจ้ำงรบัประกนังำนตำมสญัญำ 12 เดอืน นับจำกวนัที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสอืรบัมอบงำน 

(Certificate of Acceptance) เวน้แต่  

1. งำนเกีย่วกบักำรทำส ี(Paint Work) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 36 เดอืน นบัจำกวนั COD 

2. งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน 

นบัจำกวนั COD 

3. งำนเกีย่วกบัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน นับ

จำกวนั COD 

4. วสัดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์

แสงอำทติย ์(PV Module) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 120 เดอืน นบัจำกวนั COD 

กำรรบัประกนัจ ำนวน

พลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่

สำมำรถผลติได ้(Warranty 

Energy Output) 

ผูร้บัจำ้งรบัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีผ่ลติไดต่้อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนั 

COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต ่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้ร ับจ้ำง

รบัประกนั ผูร้บัจำ้งจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้ง ตำมเงือ่นไขทีต่กลงไวใ้นสญัญำ  

กำรเลกิสญัญำ กำรบอกเลกิสญัญำตำมควำมตอ้งกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมเีหตุผลอนัสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิธบิอกเลกิสญัญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก

กล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบุวนัเลกิสญัญำใหแ้ก่ผูร้บัจำ้ง 

กำรบอกเลกิสญัญำเมือ่มเีหตุผดินดัผดิสญัญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลกิสญัญำทัว่ไป   

8.1.2.3 สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะท่ี 3 

(1) สัญญำรบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสรจ็กับ China Triumph International Engineering Co., 
Ltd. และ บริษทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

BSE-BRM BSE-BRM 1 และ BSE-PRI มกีำรเขำ้ท ำสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั China 
Triumph International Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 3 
สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-BRM ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 3 ต.ค. 56 

2 BSE-BRM 1 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 3 ต.ค. 56 

3 BSE-PRI กบนิทรบ์ุร ี ปรำจนีบุร ี 3 ต.ค. 56 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้  

ผูร้บัจำ้ง China Triumph International Engineering Co., Ltd.และ 

บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

กำรรบัประกนัผลงำน ผู้รบัจ้ำงรบัประกนังำนตำมสญัญำ 12 เดอืน นับจำกวนัที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสอืรบัมอบงำน

โดยไมม่เีงือ่นไข (Certificate of Final Acceptance) เวน้แต่ 

1. งำนเกีย่วกบักำรทำส ี(Paint Work) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 36 เดอืน นบัจำกวนั COD 

2. งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน 

นบัจำกวนั COD 

3. งำนเกีย่วกบัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน นับ

จำกวนั COD 

4. วสัดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์

แสงอำทติย ์(PV Module) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 144 เดอืน นบัจำกวนั COD 

กำรรบัประกนัจ ำนวน

พลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่

สำมำรถผลติได ้(Warranty 

Energy Output) 

ผูร้บัจำ้งรบัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีผ่ลติไดต่้อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนั 

COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต ่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้ร ับจ้ำง

รบัประกนั ผูร้บัจำ้งจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้ง ตำมเงือ่นไขทีต่กลงไวใ้นสญัญำ 

กำรเลกิสญัญำ กำรบอกเลกิสญัญำตำมควำมตอ้งกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมเีหตุผลอนัสมควรผูว้่ำจ้ำงสำมำรถใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญำในเวลำใดกไ็ด ้โดยส่งค ำบอก

กล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบุวนัเลกิสญัญำใหแ้ก่ผูร้บัจำ้ง 

กำรบอกเลกิสญัญำเมือ่มเีหตุผดินดัผดิสญัญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลกิสญัญำทัว่ไป   

(2) สญัญำรบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)  

BSE-CPM 1 และ BSE-NMA เขำ้ท ำสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar 

Energy Development PTE Ltd. และ บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง 
ท่ีตัง้โครงกำร 

วนัท่ีลงนำม 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-CPM 1 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 31 ต.ค. 56 

2 BSE-NMA ด่ำนขนุทด นครรำชสมีำ 31 ต.ค. 56 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูร้บัจำ้ง Trina Solar Energy Development PTE Ltd. 

บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

กำรรบัประกนัผลงำน ผูร้บัจำ้งรบัประกนังำนตำมสญัญำ 12 เดอืน นบัจำกวนัทีผู่ว้่ำจำ้งไดอ้อกหนงัสอืรบัมอบงำนโดย

ไมม่เีงือ่นไข (Certificate of Final Acceptance) เวน้แต่ 

1. งำนเกีย่วกบักำรทำส ี(Paint Work) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 36 เดอืน นบัจำกวนั COD 

2. งำนเกีย่วกบัโครงสรำ้งทำงวศิวกรรม (Civil Structure) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน 

นบัจำกวนั COD 

3. งำนเกีย่วกบัเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 60 เดอืน นับ

จำกวนั COD 

4. วสัดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์

แสงอำทติย ์(PV Module) รบัประกนัเป็นระยะเวลำ 120 เดอืน นบัจำกวนั COD 

กำรรบัประกนัจ ำนวน

พลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่

สำมำรถผลติได ้(Warranty 

Energy Output) 

ผูร้บัจำ้งรบัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีผ่ลติไดต่้อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนั 

COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต ่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้ร ับจ้ำง

รบัประกนั ผูร้บัจำ้งจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้ง ตำมเงือ่นไขทีต่กลงไวใ้นสญัญำ 

กำรเลกิสญัญำ กำรบอกเลกิสญัญำตำมควำมตอ้งกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมเีหตุผลอนัสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สทิธบิอกเลกิสญัญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก

กล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบุวนัเลกิสญัญำใหแ้ก่ผูร้บัจำ้ง 

กำรบอกเลกิสญัญำเมือ่มเีหตุผดินดัผดิสญัญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลกิสญัญำทัว่ไป   
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8.1.2.4 ตำรำงเปรียบเทียบปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้ และปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ำ่ท่ีรบัประกนัโดยผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็  

โครงกำร 

ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 

2556 2557 2558 

ปริมำณท่ีผลิตได้จริง ปริมำณท่ีรบัประกนั(1) ปริมำณท่ีผลิตได้จริง ปริมำณท่ีรบัประกนั(1) ปริมำณท่ีผลิตได้จริง ปริมำณท่ีรบัประกนั(1) 

BCPG 1 13,905,338 13,877,438 14,382,453 13,983,751 14,578,080 14,234,690 

BCPG 2 51,942,992 50,218,040 54,724,512 51,208,558 52,943,739 52,279,679 

BSE-BNN     39,863,436 38,795,647 40,512,000 39,489,872 

BSE-BPH     39,694,826 38,717,789 39,650,180 39,221,777 

BSE-BRM         19,501,280 19,449,622 

BSE-BRM 1         19,889,879 19,391,312 

BSE-CPM1         20,618,400 20,360,847 

BSE-NMA         19,781,945 19,334,945 

BSE-PRI         39,440,800 38,758,772 

รวม 65,848,330 64,095,478 148,665,227 142,705,745 266,916,303 262,521,516 

 

หมำยเหตุ : (1) ประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีส่ำมำรถผลติได ้(Energy Output Warranty) และพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดจ้รงิในแต่ละปี โดยวดัตัง้แต่วนัเริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิยเ์ป็นระยะเวลำ 1 ปี 

โดยปีทีแ่สดงในตำรำง หมำยถงึ ปีของวนัสุดทำ้ยทีม่กีำรวดัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีส่ำมำรถผลติได ้(Energy Output Warranty) และพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดจ้รงิ เช่น โครงกำร BSE-PRI 

เริม่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิยใ์นวนัที ่21 เม.ย. 57 ดงันัน้ ประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำทีส่ำมำรถผลติได ้(Energy Output Warranty) จะวดัตัง้แต่วนัที ่21 เม.ย. 57 ถงึวนัที ่20 เม.ย.  58 

โดยตำรำงดงักล่ำวจะแสดงเป็นปี 2558  
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8.1.2.5 ตำรำงแสดงอตัรำกำรเส่ือมสภำพของแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(Degradation Rate) ตำมสญัญำรบัเหมำ

ก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ 

โครงกำร อตัรำกำรเส่ือมสภำพของแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์

 BCPG 1  

 BCPG 2 

อตัรำกำรเสือ่มสภำพรอ้ยละ 0.8 ต่อปี 

 BSE-BNN 

 BSE-BPH 

ณ สิน้ปีที ่5  :  อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 5.0  

ณ สิน้ปีที ่12  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 10.0 

ณ สิน้ปีที ่18  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 15.0  

ณ สิน้ปีที ่25  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 20.0  

 BSE-BRM  

 BSE-BRM 1 

 BSE-PRI 

ณ สิน้ปีที ่1  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 1.5 

ณ สิน้ปีที ่25  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพสะสมรอ้ยละ 15.9 

 BSE-CPM 1  

 BSE-NMA 

ปีที ่1  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ปีที ่2 - 25  : อตัรำกำรเสือ่มสภำพรอ้ยละ 0.7 ต่อปี 

 

8.1.3 สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(O&M Contract) 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย ทีด่ ำเนินกำร

เชงิพำณิชยแ์ลว้ ซึง่ยงัมผีลบงัคบัใชจ้ ำนวนทัง้หมด 8 สญัญำ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

8.1.3.1 สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยโ์ครงกำรระยะท่ี 1 

(1) สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยก์บั บริษทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำจ้ำงบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยก์บั บรษิัท โซลำร์ตรอน 

จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง 
ท่ีตัง้โครงกำร 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 บรษิทัฯ บำงปะอนิ พระนครศรอียุธยำ 1 ธ.ค. 2558 30 ก.ย. 60 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูร้บัจำ้ง บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั บ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ โดยผูร้บัจำ้งต้องจดัหำบุคลำกร เครื่องมอื อุปกรณ์ 

อุปกรณ์สิน้เปลอืง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภยัทีจ่ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรบ ำรุงรกัษำ

โรงไฟฟ้ำ  

ค่ำจำ้ง และกำรช ำระค่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งตกลงช ำระค่ำจำ้งตลอดอำยุสญัญำไม่เกนิวงเงนิทีร่ะบุในสญัญำ โดยจะช ำระเงนิค่ำจ้ำง

ตำมปรมิำณงำนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นรำยเดอืน 

กำรเลกิสญัญำ ในกรณีทีคู่่สญัญำฝ่ำยใดกระท ำผดิสญัญำในสำระส ำคญัและมไิด้แกไ้ขกำรผดิสญัญำดงักล่ำว

ภำยใน 15 วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง ใหคู้่สญัญำอกี

ฝำ่ยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดท้นัทโีดยแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัคู่สญัญำฝำ่ยทีก่ระท ำผดิสญัญำ 

8.1.3.2 สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยโ์ครงกำรระยะท่ี 2 

(1) สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยก์บั บริษทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

BSE มกีำรเขำ้ท ำสญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยก์บั บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั 
(มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง 
ท่ีตัง้โครงกำร 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 60 

2 BSE บำงปะหนั พระนครศรอียุธยำ 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 60 

ทัง้นี้ สญัญำทัง้ 2 สญัญำดงักล่ำวมรีำยละเอยีดทีส่ ำคญัเช่นเดยีวกนักบัสญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 (โปรดดสูำระส ำคญัของสญัญำใน 8.1.3.1 (1)) 

8.1.3.3 สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยโ์ครงกำรระยะท่ี 3 

(1) สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยก์บั บริษทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

BSE-BRM BSE-BRM 1 และ BSE-PRI มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทติยก์บั บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) รวมจ ำนวน 3 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง 
ท่ีตัง้โครงกำร 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-BRM ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 1 ก.ค. 57 30 ม.ิย. 59 

2 BSE-BRM 1 หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 1 ก.ค. 57 30 ม.ิย. 59 

3 BSE-PRI กบนิทรบ์ุร ี ปรำจนีบุร ี 1 ส.ค. 57 30 ม.ิย. 59 
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สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูร้บัจำ้ง บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั บ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ โดยผู้รบัจ้ำงต้องจดัหำบุคลำกร เครื่องมอื อุปกรณ์ 

อุปกรณ์สิ้นเปลอืง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภยัทีจ่ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรบ ำรุงรกัษำ

โรงไฟฟ้ำ  

ค่ำจำ้ง และกำรช ำระค่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งตกลงช ำระค่ำจำ้งตลอดอำยุสญัญำไม่เกนิวงเงนิทีร่ะบุในสญัญำ โดยจะช ำระเงนิค่ำจำ้ง

ตำมปรมิำณงำนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นรำยเดอืน 

กำรเลกิสญัญำ ในกรณีทีผู่ร้บัจำ้งท ำผดิสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด และผูร้บัจำ้งไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้ป็นที่

พอใจแก่ผูว้่ำจำ้งภำยใน 5 วนัหลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูว้่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งมสีทิธิ

บอกเลกิสญัญำนี้ทนัททีัง้หมดหรอืบำงส่วนกไ็ด ้โดยไมต่อ้งช ำระค่ำเสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

อื่นๆ ผูร้บัจำ้งตกลงว่ำจะไมน่ ำเหตุทีผู่ว้่ำจำ้งไมด่แูลบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และ/หรอื 

เหตุที่ผู้ว่ำจ้ำงดูแลรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ ไม่ถูกต้อง ขึ้นเป็นขอ้ต่อสู้ผูว้่ำจ้ำงเพื่อ

ปฏิเสธควำมรบัผดิในเรื่องกำรรบัประกนัผลงำนกำรผลิตไฟฟ้ำ ตำมสญัญำรบัเหมำก่อสร้ำง

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

(2) สัญญำจ้ำงบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 

(มหำชน) 

BSE-CPM 1 และ BSE-NMA มกีำรเขำ้ท ำสญัญำจำ้งบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยก์บั 

บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง 
ท่ีตัง้โครงกำร 

เร่ิมต้น ส้ินสดุ 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-CPM 1 บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 1 พ.ย. 57 31 ต.ค. 59 

2 BSE-NMA ด่ำนขนุทด นครรำชสมีำ 1 พ.ย. 57 31 ต.ค. 59 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูร้บัจำ้ง บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั บ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ โดยผู้รบัจ้ำงต้องจดัหำบุคลำกร เครื่องมอื อุปกรณ์ 

อุปกรณ์สิ้นเปลอืง กำรขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์ควำมปลอดภยัทีจ่ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรบ ำรุงรกัษำ

โรงไฟฟ้ำ  

ค่ำจำ้ง และกำรช ำระค่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งตกลงช ำระค่ำจำ้งตลอดอำยุสญัญำไม่เกนิวงเงนิทีร่ะบุในสญัญำ โดยจะช ำระเงินค่ำจำ้ง

ตำมปรมิำณงำนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นรำยเดอืน 

กำรเลกิสญัญำ ในกรณีที่คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดกระท ำผดิสญัญำในสำระส ำคญัและมไิด้แก้ไขกำรผดิสญัญำ

ดงักล่ำวภำยใน 15 วนันับแต่ไดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำย

หนึ่งนัน้มสีทิธเิลกิสญัญำไดท้นัท ีโดยไมก่ระทบสทิธใินกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำร

กระท ำผดิสญัญำ 
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8.1.4 สญัญำเช่ำทรพัยสิ์น  

ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิรวมจ ำนวนทัง้หมด 2 สญัญำ ดงันี้   

8.1.4.1 สญัญำเช่ำท่ีดิน 

ผูเ้ช่ำ บรษิทัฯ 

ผูใ้หเ้ช่ำ บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่ำ ที่ดนิจ ำนวน 6 แปลง มเีนื้อที่รวม 457 ไร่ 2 งำน 53 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียุธยำ 

วตัถุประสงคใ์นกำรเช่ำ เพือ่เป็นทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 

ระยะเวลำเช่ำ  22 ปี (1 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 80)  

กำรต่ออำยสุญัญำ หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสญัญำ ผูเ้ช่ำจะต้องแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไมน้่อยกว่ำ 180 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ - ปีที ่1-5 : ค่ำเช่ำ 5,950,000 บำท ต่อปี 
- ปีที ่6-10 : ค่ำเช่ำ 6,545,000 บำท ต่อปี 
- ปีที ่10-15 : ค่ำเช่ำ 7,199,500  บำท ต่อปี 
- ปีที ่16-20 : ค่ำเช่ำ 7,919,450  บำท ต่อปี 
- ปีที ่21-22 : ค่ำเช่ำ 8,711,395  บำท ต่อปี 

กำรสิน้สุดของสญัญำ 1. เมือ่สญัญำเช่ำครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำมไิดม้หีนังสอืแจง้ควำมประสงค์ต่อสญัญำ
เช่ำล่วงหน้ำตำมทีก่ ำหนด 

2. หำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของโครงกำรระยะที ่1 ของผูเ้ช่ำสิน้สุดลงไมว่่ำดว้ยเหตุใดๆ ผู้
เช่ำสำมำรถบอกเลกิสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได ้โดยกำรส่งค ำบอกกล่ำว
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วนั ก่อนวนัที่จะใหม้ผีลเป็นกำร
สิน้สุดของสญัญำ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยหรอืค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผูเ้ช่ำ 

3. ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยัซึง่ส่งผลใหผู้ใ้หเ้ช่ำไมส่ำมำรถใหผู้เ้ช่ำเช่ำหรอืใชป้ระโยชน์ในทรพัย์ที่
เช่ำไดต่้อไป ผูใ้หเ้ช่ำสำมำรถบอกเลกิสญัญำฉบบันี้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได ้โดย
กำรส่งค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้ช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วนั ก่อนวนัทีจ่ะ
ใหม้ผีลเป็นกำรสิน้สุดของสญัญำ โดยผูเ้ช่ำจะไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยหรอืค่ำขำดประโยชน์ใดๆ 
จำกผูใ้หเ้ช่ำ 

4. หำกคู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหนึ่งไมป่ฏบิตัติำมสญัญำ และไมด่ ำเนินกำรแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 
ภำยในระยะเวลำ 90 วนั นับจำกวนัที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผดิสญัญำนัน้หรอืวนัที่ได้รบัแจง้
เป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งมสีิทธิในกำรบอกเลกิ
สญัญำและมสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรผดิสญัญำได ้  

5. หำกคู่สญัญำฝำ่ยใดฝ่ำยหนึ่งลม้ละลำย หรอืศำลมคี ำสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขำดของคู่สญัญำฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่ง ให้คู่สญัญำอีกฝ่ำยมสีิทธิบอกเลิกสญัญำโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยงัคู่ส ัญญำที่
ลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ และมสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกรณดีงักล่ำวได ้ 

6. ในกรณีทีม่กีำรเวนคนืทรพัย์ทีเ่ช่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนซึ่งเป็นสำระส ำคญัและส่งผลใหผู้เ้ช่ำไม่
สำมำรถใชป้ระโยชน์ในทรพัย์ทีเ่ช่ำได ้ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้สิน้สุดลงโดยทีคู่่สญัญำแต่ละฝำ่ย
ไมม่สีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำย ค่ำใชจ่้ำย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญัญำอกีฝ่ำย
หนึ่งได ้
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8.1.4.2 สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร และห้องควบคมุ 

ผูเ้ช่ำ บรษิทัฯ 

ผูใ้หเ้ช่ำ บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่ำ พืน้ทีอ่ำคำร ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ ำนกังำนกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีน และพืน้ทีห่อ้งควบคุม และ

หอ้งวำงระบบไฟฟ้ำของโครงกำรระยะที ่1 เนื้อทีร่วม 377 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอบำงปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ  

วตัถุประสงคใ์นกำรเช่ำ เพื่อใชเ้ป็นพื้นทีส่ ำนักงำนของกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน และด ำเนินโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที ่1 

ระยะเวลำเช่ำ  3 ปี (1 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 61) 

กำรต่ออำยสุญัญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบ

ล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ 180 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำ 76,320 บำท ต่อเดอืน 

กำรสิน้สุดของสญัญำ 1. ในกรณีทีผู่เ้ช่ำผดินัดช ำระค่ำเช่ำงวดใดงวดหนึ่ง หรอืผดิสญัญำหรอืฝ่ำฝืนเงือ่นไขขอ้ใดขอ้

หนึ่ง หรอืปรำกฏว่ำศำลมคี ำสัง่พทิกัษ์ทรพัยผ์ูเ้ช่ำหรอืผูเ้ช่ำตกเป็นบุคคลลม้ละลำย ผูใ้หเ้ช่ำมี

สทิธบิอกเลกิสญัญำโดยทนัท ี

2. ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้หรอืเกดิภยัอื่นใด ซึ่งท ำควำมเสยีหำยใหแ้ก่สถำนที่เช่ำทัง้หมด หรอื

ส่วนหนึ่งส่วนใด ซึง่ผูใ้หเ้ช่ำ และผูเ้ช่ำเหน็ว่ำไมส่ำมำรถใชป้ระกอบกจิกำรของผูเ้ช่ำได ้ใหถ้อื

ว่ำสญัญำสิน้สุดลง 

 

8.1.5 สญัญำเงินกู้ท่ีส ำคญั 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำเงนิกูท้ีส่ ำคญัทีย่งัมผีลบงัคบัใชด้งัต่อไปน้ี  

8.1.5.1 สญัญำเงินกู้ระยะยำวส ำหรบัโครงกำรระยะท่ี 2  

BSE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเงินกู้ระยะยำวส ำหรบัพฒันำโครงกำรผลติ

ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 2 กบั สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ 2 แห่ง และธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศ 1 แห่ง โดยสำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

 สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวกบักบัสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ 

ผูกู้ ้ BSE  

คู่สญัญำ ผูกู้ ้: BSE 

ผูใ้หกู้ ้:  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่1 และสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่2  

วนัลงนำมในสญัญำ 12 ธ.ค. 55 



 บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.2.8 หน้ำ 14 
 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ ทีอ่ ำเภอบ ำเหน็จ

ณรงค์ จงัหวดัชยัภมู ิจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติจ ำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวตัต์ และ 

โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ ที่อ ำเภอบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 

จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติจ ำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวตัต์ 

วงเงนิกู ้ วงเงนิกูแ้บ่งเป็น 2 วงเงนิหลกั 

- วงเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่1  : 753,783,000 บำท  

- วงเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่2  : 12,158,000 เหรยีญสหรฐั 

อตัรำดอกเบีย้ - วงเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่1 : Fixed Rate Swap Cost + อัตรำส่วน

เพิม่ ตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ  

- วงเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่2 : รอ้ยละ 1 

 

กำรช ำระคนืเงนิกู ้ ช ำระคนืเงนิต้นทุก 6 เดอืน รวมทัง้สิ้น 34 งวด เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ส.ค. 56  และช ำระ

ดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ก.พ. 2556  

เงือ่นไขทำงกำรเงนิ ผูกู้จ้ะต้องด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น

ไตรมำสหรอืเมือ่ผูกู้จ้ะช ำระเงนิอื่นใดตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวดงักล่ำว 

 

สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งที ่1  

ผูกู้ ้ BSE  

ผูใ้หกู้ ้ ธนำคำรพำณชิยใ์นประเทศแห่งที ่1 

วนัลงนำมในสญัญำ 12 ธ.ค. 55 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ ทีอ่ ำเภอบ ำเหน็จ

ณรงค์ จงัหวดัชยัภูม ิจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำโครงกำรละ 8 เมกะ

วัตต์ และ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำโครงกำรละ 8 เมกะ

วตัต์ 

วงเงนิกู ้ วงเงนิกูร้วม 753,783,000 บำท  

อตัรำดอกเบีย้ THBFIX + รอ้ยละ 2.0 

กำรช ำระคนืเงนิกู ้ ช ำระคนืเงนิต้นทุก 6 เดอืน รวมทัง้สิ้น 20 งวด เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ส.ค. 56  และช ำระ

ดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ก.พ. 56  

เงือ่นไขทำงกำรเงนิ ผูกู้จ้ะต้องด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น

ไตรมำสหรอืเมือ่ผูกู้จ้ะช ำระเงนิอื่นใดตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวดงักล่ำว 
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8.1.5.2 สญัญำเงินกู้ระยะยำวของบริษทัฯ  

บรษิัทฯ ได้เขำ้ท ำสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวเพื่อช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดจำก BCP และเพื่อใชเ้ป็นเงนิ

ลงทุนโครงกำรในอนำคต กบัสถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ 1 แห่ง และธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 3 แห่ง โดย

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ผูกู้ ้ บรษิทัฯ 

ผูใ้หกู้ ้ สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศแห่งที ่1 ธนำคำรพำณชิยใ์นประเทศแห่งที ่1 2 และ 3 

วนัลงนำมในสญัญำ 22 ม.ิย. 59 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  1) เพือ่ช ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดจำกบรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ 

2) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรขยำยกจิกำรและลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต 

วงเงนิกู ้ วงเงนิกูแ้บ่งตำมระยะเวลำกำรเบกิเงนิกู ้

- วงเงนิกูท้ีต่อ้งเบกิเงนิกูภ้ำยใน 30 วนันบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ : 1,470,000,000 บำท  และ

   4,770,000,000 เยน 

- วงเงนิกูท้ีต่อ้งเบกิเงนิกูภ้ำยในเดอืน ธ.ค. 60 : 3,430,000,000 บำท  และ

   11,130,000,000 เยน 

วงเงนิกูแ้บ่งตำมระยะเวลำกำรช ำระคนืเงนิกู ้

- วงเงนิกูท้ีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 67   : 2,400,000,000 บำท และ 

    15,900,000,000 เยน 

- วงเงนิกูท้ีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 73  : 2,500,000,000 บำท 

อตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทตำมระยะเวลำกำรช ำระคนืเงนิกูแ้ละสกุลเงนิดงันี้ 

- วงเงนิกูส้กุลเงนิบำททีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอตัรำส่วนเพิม่ตำมสญัญำ 

- วงเงนิกูส้กุลเงนิเยนทีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่ตำมสญัญำ 

- วงเงนิกูส้กุลเงนิบำทมอีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 73  : FDR บวกอตัรำส่วนเพิม่ตำมสญัญำ 

ทัง้นี้ อตัรำส่วนเพิม่ตำมสญัญำดงักล่ำวมคี่ำตัง้แต่รอ้ยละ 1.50 – 3.00 

กำรช ำระคนืเงนิกู ้ - วงเงนิกูท้ีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 67   

ช ำระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน รวมทัง้สิน้ 17 งวด เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ธ.ค. 59  และช ำระ

ดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ม.ิย. 59 

- วงเงนิกูท้ีม่อีำยุเงนิกูส้ ิน้สุดเดอืน ธ.ค. 73 

ช ำระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน รวมทัง้สิน้ 29 งวด เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ธ.ค. 59  และช ำระ

ดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน เริม่ช ำระงวดแรกในเดอืน ม.ิย. 59 

เงือ่นไขทำงกำรเงนิ ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไมน้่อยกว่ำ 3.00 เท่ำในทุกๆ ขณะ 

และต้องด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.15 เท่ำ ทุกสิ้นไตร

มำสหรอืเมือ่ผูกู้จ้ะช ำระเงนิอื่นใดตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวดงักล่ำว 
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8.1.6 สญัญำเข้ำร่วมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส ำหรบัสหกรณ์ภำค

กำรเกษตร 

กลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสญัญำกับสหกรณ์กำรเกษตรเพื่อเป็นผู้สนับสนุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร รวมทัง้สิน้ 3 สญัญำ ดงันี้  

ล ำดบั เจ้ำของโครงกำร ผูส้นับสนุนโครงกำร วนัท่ีลงนำม 

1 สหกรณ์กำรเกษตรวเิศษชยัชำญ จ ำกดั BSE-PRI 4 ก.ค. 59 

2 สหกรณ์กำรเกษตรบำงปะอนิ จ ำกดั BSE-PRI 1 ก.ค. 59 

3 สหกรณ์กำรเกษตรพระนครศรอียุธยำ จ ำกดั BSE-PRI 30 ม.ิย. 59 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

วตัถุประสงคข์องสญัญำ เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรเข้ำร่วมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

ระยะเวลำของสญัญำ ตัง้แต่วนัทีท่ ำสญัญำไปจนถงึวนัทีส่ ิน้สุดอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

สทิธแิละหน้ำทีข่องเจำ้ของ

โครงกำร 
- จดัหำทีด่นิส ำหรบัใชด้ ำเนินโครงกำร 

- ใหค้วำมร่วมมอืกบัผูส้นบัสนุนโครงกำร 

- รบัผลประโยชน์จำกผูส้นบัสนุนโครงกำรตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

สทิธแิละหน้ำทีข่อง

ผูส้นบัสนุนโครงกำร 
- ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินโครงกำร 

- พฒันำและก่อสรำ้ง รวมถงึบ ำรุงรกัษำและด ำเนินกำรปฏบิตังิำนโครงกำร 

- จดัสรรผลประโยชน์ใหแ้ก่เจำ้ของโครงกำรตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

กำรแบ่งปนัผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนโครงกำรจะแบ่งปนัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตลอด
อำยุสญัญำใหแ้ก่เจำ้ของโครงกำรตำมอตัรำทีก่ ำหนด 
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8.2 สรปุสญัญำส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น  

 

สรุปสญัญำส ำคญัในส่วนนี้จดัท ำขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรใหข้อ้มูลโดยสงัเขปและเพื่อควำมสะดวกในกำร

พิจำรณำของนักลงทุนเท่ำนัน้ ข้อมูลทัง้หมดจดัท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรฉบบัแปลภำษำองักฤษของสญัญำที่

เกีย่วขอ้งจำกตน้ฉบบัซึง่เป็นภำษำญีปุ่น่ โดยบรษิทัฯ และทีป่รกึษำไดใ้ชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรท ำควำมเขำ้ใจ

ถงึสำระส ำคญัของสญัญำ ตลอดจนพยำยำมอย่ำงเตม็ทีท่ีจ่ะสือ่ควำมหมำยทีถู่กตอ้งของขอ้มลูดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม ที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิไม่อยู่ในวสิยัทีจ่ะสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูจำกเอกสำรต้นฉบบัทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้เป็นภำษำญีปุ่่นไดโ้ดย

อสิระ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั หรอืหำกปรำกฏว่ำขอ้ควำมหรอืรำยละเอยีดสว่นหนึ่งสว่นใดของค ำแปลภำษำไทย หรอื

ภำษำองักฤษไม่ตรงกบัต้นฉบบัภำษำญี่ปุ่นให้ยดึถือควำมถูกต้องของขอ้มูลตำมเอกสำรต้นฉบบัที่ได้จดัท ำขึน้เป็น

ภำษำญีปุ่น่ในทุกกรณี 

8.2.1 สญัญำซ้ือขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) 

คู่สญัญำ ผูซ้ื้อ : บรษิทัฯ 

ผูข้ำย :  (1) SunEdison International LLC (“SEI”) (1) 

 (2) SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) 

ทัง้นี้ ผูข้ำยมไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

วนัลงนำมในสญัญำ 29 ม.ค. 59 

วตัถุประสงคข์องสญัญำ  เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นทัง้หมดใน SunEdison Japan 

Corporation (“SEJ”)( 2) ทีถ่อืโดย SEI และหุน้ทัง้หมดใน SEDF(3) และ SETI(3) ทีถ่อืโดย SEH  

เพือ่เขำ้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่จ ำนวนทัง้สิน้ 14 โครงกำร 

(โปรดดรูำยละเอยีดโครงกำรในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต) 

ค่ำตอบแทน - ค่ำตอบแทนครัง้แรก (Upfront Purchase Price) : ผูซ้ื้อมหีน้ำทีช่ ำระค่ำตอบแทนครัง้แรก
ตำมที่ก ำหนดในสญัญำ โดยอ้ำงอิงจำกกำรประเมนิมลูค่ำของโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชงิ
พำณชิยแ์ลว้ โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง และโครงกำรทีค่ำดว่ำจะเริม่ก่อสรำ้งไดใ้น
ระยะเวลำอนัใกลบ้ำงโครงกำร รวมถงึมลูค่ำของ SEJ(2)  ซึ่งด ำเนินธุรกจิพฒันำโครงกำร
ใหม่และบรหิำรจดักำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้
ช ำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ใหแ้ก่ผูข้ำยแลว้ 

- ค่ำตอบแทนที่อำจต้องช ำระในอนำคต : ผู้ซื้อจะช ำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ตำมเงื่อนไข
ควำมส ำเรจ็ของแต่ละโครงกำร และ/หรอื ประสทิธภิำพของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์
ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ โดยมกี ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมที่
คู่สญัญำตกลงกนั 

ทัง้นี้ ส ำหรบัเงือ่นไขค่ำตอบแทนทีอ่ำจต้องช ำระในอนำคต ผูซ้ื้อมสีทิธเิสนอรำคำทีจ่ะขอ
ซื้อใหมใ่นกรณทีีเ่ง ือ่นไขควำมส ำเรจ็ของโครงกำรไมเ่ป็นไปตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนัไว ้
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ขอ้ตกลงกระท ำกำรที่

ส ำคญั 
- ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนัที่กำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขำยแต่ละรำย  และบรษิัท

ต่ำงๆ ในเครอืของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม จะไม่ด ำเนินกำรประกอบธุรกจิ

กำรขำยหรือให้บริกำรใดๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในขอบเขตกำรประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะที่เป็นกำรแข่งขนักบับริษัทเป้ำหมำย(3) โดยมรีำยละเอียดและเงื่อนไขตำมที่

คู่สญัญำตกลงกนั 

- ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นบัแต่วนัทีก่ำรซื้อขำยเสรจ็สมบรูณ์ ผูซ้ื้อและบรษิทัในเครอืสำมำรถ

เป็นเจ้ำของหลกัทรพัย์ของบุคคลใดๆ ที่ประกอบธุรกจิที่เป็นกำรแข่งขนั ก็ต่อเมื่อ (1) 

ผูข้ำยและบรษิทัในเครอืเป็นเจำ้ของกจิกำรดงักล่ำวในสดัส่วนตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนั และ 

(2) ธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขนัดังกล่ำวมีรำยได้หรือสินทรัพย์ เทียบกับรำยได้รวมหรือ

สนิทรพัยร์วมของบุคคลนัน้ในสดัส่วนตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนั 

กำรชดใชค้วำมเสยีหำย ผู้ขำยตกลงรบัผดิชดใช้ต่อผู้ซื้อจำกกำรที่ผู้ขำยปฏบิตัิผดิค ำรบัรองหรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ตำม
สญัญำ  ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ โดยควำมรบัผดิของผูข้ำยตำมสญัญำฉบบันี้ในทุกกรณี
จะไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรอ้ยละ 20 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่จ่ำย เว้นแต่สญัญำจะก ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น ทัง้นี้ ค ำรบัรองของผูข้ำยจะมผีลคงอยู่เป็นระยะเวลำทัง้สิ้น 18 เดอืนนับจำกวนัทีก่ำร
ซื้อขำยเสรจ็สมบรูณ์ ยกเวน้ค ำรบัรองในบำงเรือ่งซึ่งจะมผีลคงอยู่ตลอดไป หรอื เป็นระยะเวลำ
ทัง้สิน้ 5 ปี แลว้แต่กรณ ี

กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมำยแห่งประเทศองักฤษ 

หมำยเหตุ : (1) เมือ่วนัที ่21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถงึ SEI ไดย้ื่นค ำรอ้งต่อศำลเพื่อเขำ้สู่กระบวนกำร

ฟ้ืนฟูกจิกำรโดยสมคัรใจภำยใตส้่วนที ่11 (Chapter 11) ต่อศำลลม้ละลำยส ำหรบัเขตใตข้องเมอืงนิวยอร์ก 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Bankruptcy Court in the Southern District of New York)  

 (2) ปจัจุบนั SEJ เปลีย่นชือ่เป็น BCPGJ 

 (3) บรษิทัเป้ำหมำย หมำยถงึ SEJ SEDF (ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น Greenergy Holdings) และ SETI (ปจัจุบนั

เปลีย่นชือ่เป็น Greenergy Power) รวมถงึบรษิทัและกจิกำรในเครอืของบรษิทัขำ้งตน้  

 

8.2.2 สญัญำซ้ือขำยสินทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) 

คู่สญัญำ ผูซ้ื้อ : HMJ 

ผูข้ำย :  นิตบิุคลรำยหนึ่ง 

ทัง้นี้ ผูข้ำยมไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

วนัลงนำมในสญัญำ 1 เม.ย. 59 

วตัถุประสงคข์องสญัญำ  เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงือ่นไขเกีย่วกบักำรซื้อใบอนุญำตและที่ดนิที่เกีย่วขอ้งกบักำร

พฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำรวม 30 เมกะวตัต์ 

ค่ำตอบแทน ผูซ้ื้อมหีน้ำทีช่ ำระค่ำตอบแทนในแต่ละงวดตำมเงือ่นไขควำมส ำเรจ็ของแต่ละโครงกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมทีคู่่สญัญำตกลงกนั 
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กำรชดใชค้วำมเสยีหำย 1. คู่สญัญำตกลงรบัผดิชดใชคู้่สญัญำอกีฝ่ำยจำกกำรทีคู่่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏบิตัผิดิค ำ
รบัรองหรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ตำมสญัญำ  ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ  

2. ผู้ขำยตกลงรบัผดิชดใช้ต่อผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อถูกฟ้องร้องจำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบตัิผิดค ำ
รบัรองหรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ตำมสญัญำ  ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ  

3. ผูข้ำยตกลงรบัผดิใชต่้อผูซ้ื้อในกรณีทีค่่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำของผู้ซื้อ
เกนิกว่ำอตัรำทีก่ ำหนดในสญัญำ 

โดยควำมรบัผดิของคู่สญัญำตำมสญัญำฉบบันี้ในทุกกรณจีะมผีลคงอยู่ตลอดไป 

กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมำยแห่งประเทศญีปุ่น่ 

 

8.2.3 สญัญำกำรลงทุนทีเค 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทุนทเีคของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ รวมทัง้สิน้ 

5 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั โครงกำร คู่สญัญำ วนัท่ีลงนำม 

นักลงทุนทีเค ผูด้  ำเนินกิจกำร (Operator) 

1 โครงกำรที ่1 SEDF (ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น 

Greenergy Holdings) 

SunEdison Japan SPC 2 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nakatsugawa 

PV) 

24 ธ.ค. 57 

2 โครงกำรที ่2 SEDF (ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น 

Greenergy Holdings) 

SunEdison Japan SPC 5 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Takamori PV)   

24 ม.ีค. 58 

3 โครงกำรที ่3 SEDF (ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น 

Greenergy Holdings) 

SunEdison Japan SPC 6 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nojiri PV)  

24 ม.ีค. 58 

4 โครงกำรที ่4 SETI (ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น 

Greenergy Power) 

GKTT 20 ต.ค. 57 

5 โครงกำรที ่5 SunEdison Japan SPC 35 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ J1) 

SunEdison Japan SPC 8 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nikaho PV)  

15 ก.ย. 58 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

วตัถุประสงคข์องสญัญำ เพือ่ท ำควำมตกลงและก ำหนดเงือ่นไขเกีย่วกบักำรเขำ้ร่วมลงทุนประเภททเีค ภำยใตก้ฎหมำยของ

ประเทศญี่ปุ่น โดยนักลงทุนทีเคจะเป็นผู้สนับสนุนเงนิลงทุนในโครงกำรทเีคตำมที่ก ำหนดใน

สญัญำ และผู้ด ำเนินกิจกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ด ำเนินกิจกำรจะแบ่งผลก ำไร ขำดทุน 

รวมถงึเงนิไดต่้ำงๆ จำกโครงกำรทเีคใหแ้ก่นกัลงทุนทเีค 

สทิธแิละหน้ำทีข่องผูด้ ำเนิน

กจิกำร 
- ผูด้ ำเนินกจิกำรมสีทิธทิีจ่ะด ำเนินธุรกจิภำยใต้ชือ่ของตนเอง อกีทัง้มภีำระหน้ำที ่และควำม

รบัผดิต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรทเีค  
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- ผูด้ ำเนินกจิกำรจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะผูจ้ดักำรดว้ยควำมรบัผดิชอบ สุจรติ และใชส้ทิธิ
และอ ำนำจทีม่ภีำยใต้กฎหมำยและเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำกำรลงทุนทเีคเพื่อประโยชน์/ 
ก ำไรสงูสุด ของโครงกำรทเีค 

- ผู้ด ำเนินกิจกำรสำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติย ์เช่น  
 กำรครอบครองหรอืเช่ำทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอำทติย ์ 
 กำรติดต่อและด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรขอใบอนุญำตเชื่อมโยงกบัโครงข่ำยไฟฟ้ำ 

(Grid Connection) 
 กำรขออนุญำตกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอำทติย์ 
 กำรเขำ้ท ำสญัญำเพือ่วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึสญัญำว่ำจำ้งผูบ้รหิำร

จดักำรทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบ
เบ็ด เ ส ร็ จ  (EPC Agreement) แล ะ สัญญำด ำ เ นิ น ก ำ ร แล ะ บ ำ รุ ง ร ัก ษ ำ  
(O&M Contract) เป็นต้น โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำกำรลงทุน
ทเีค 

สทิธแิละหน้ำทีข่องนกั

ลงทุนทเีค 
- นักลงทุนทเีคจะต้องช ำระเงนิลงทุนใหแ้ก่ผูด้ ำเนินกจิกำรตำมจ ำนวนและเงือ่นไขที่ก ำหนด

ในสญัญำกำรลงทุนทเีค 

- นักลงทุนทเีคจะไม่มสีทิธใิดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิ และไม่มหีน้ำทีต่้องรบัผดิชอบต่อหนี้สนิ 
หรอืควำมรบัผดิใดๆ ในหนี้สนิ ขอ้เรยีกร้องทีเ่กดิขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกจิในจ ำนวนเงนิที่
เกนิกว่ำเงนิลงทุนในธุรกจิ 

- นกัลงทุนทเีคจะไมม่กีรรมสทิธิห์รอืสทิธอิื่นใดในทรพัยส์นิของผูด้ ำเนินกจิกำร  

กำรจดัสรรส่วนแบ่งก ำไร/

ขำดทุน 
ผูด้ ำเนินกจิกำรจะต้องจดัสรรส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนใหแ้ก่นักลงทุนทเีคในอตัรำรอ้ยละ 97.0 ของ
ก ำไร/ขำดทุน ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำกำรลงทุนทเีค 

กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมำยแห่งประเทศญีปุ่น่ 

 

8.2.4 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั Kyushu Electricity Power Company 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั Kyushu Electricity Power Company รวมทัง้สิน้ 

4 สญัญำ โดยมสีำระส ำคญัของสญัญำดงันี้ 

ล ำดบั โครงกำร ผูด้  ำเนินกิจกำร

(Operator) 

ท่ีตัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลิต

ไฟฟ้ำตำม

สญัญำ 

(กิโลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟ้ำ 

(โวลต)์ 

วนัท่ีลงนำม COD 

1 

 

โครงกำรที ่1 SunEdison 

Japan SPC 2 

Godo Kaisha 

(ปจัจุบนัชือ่ 

Nakatsugawa 

PV) 

คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

675 6,000 30 ก.ค. 57 15 ส.ค. 57 
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ล ำดบั โครงกำร ผูด้  ำเนินกิจกำร

(Operator) 

ท่ีตัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลิต

ไฟฟ้ำตำม

สญัญำ 

(กิโลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟ้ำ 

(โวลต)์ 

วนัท่ีลงนำม COD 

2 โครงกำรที ่2 SunEdison 

Japan SPC 5 

Godo Kaisha 

(ปจัจุบนัชือ่ 

Takamori PV)   

คุมำโมโตะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

1,000 6,600 28 ม.ค. 58 16 ก.พ. 58 

3 โครงกำรที ่3 SunEdison 

Japan SPC 6 

Godo Kaisha 

(ปจัจุบนัชือ่ 

Nojiri PV)  

มยิำซำก ิ 

ประเทศญีปุ่น่ 

850 6,600 9 ก.พ. 58 12 ก.พ. 58 

4 โครงกำรที ่4 GKTT คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

8,100 66,000 31 ต.ค. 57 31 ส.ค. 58 

 

สำระส ำคัญของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่บริษัทผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละ

โครงกำรเขำ้ท ำกบั Kyushu Electricity Power Company มดีงันี้ 

 

อำยุสญัญำ สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบัจำกวนัทีว่นัอ่ำนมเิตอร์ขำยไฟฟ้ำครัง้แรก  

อตัรำกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ อตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กโิลวตัต์-ชัว่โมง คงทีต่ลอดอำยุสญัญำ 

กำรจ ำกดัปรมิำณกำรรบั

ซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) 

Kyushu Electricity Power Company มสีทิธจิ ำกดัปรมิำณกำรรบัซื้อไฟฟ้ำโดยไมต่อ้งชดใชค้วำม

เสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 30 วนั ต่อรอบปีบญัชี  หรือตำมกรณีอื่นใดที่

ก ำหนดในสญัญำ  โดยกำรยื่นหนังสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อแจ้งกำรจ ำกดั

ปรมิำณกำรรบัซื้อไฟฟ้ำพรอ้มรำยละเอยีดตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

กำรยกเลกิสญัญำ 1. กลุ่มบรษิทัฯ ยื่นหนังสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึ Kyushu Electricity Company แสดงควำม

ประสงคท์ีจ่ะยุตกิำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลกิสญัญำ  

2. หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งมสีทิธิ

บอกเลกิสญัญำไดโ้ดยกำรส่งหนงัสอืไปยงัคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง 
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8.2.5 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั Tohoku Electric Power Company 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั Tohoku Electricity Power Company รวมทัง้สิน้ 

1 สญัญำ โดยมสีำระส ำคญัของสญัญำดงันี้ 

 

8.2.6 สญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำรบัเหมำก่อสรำ้งแบบเบด็เสรจ็ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ในประเทศญี่ปุ่นกับ SunEdison Construction  Company (ปจัจุบันชื่อ BCPGE) และ JFE Electrical & 

Control Systems Incorporation รวมจ ำนวน 5 สญัญำ ดงันี้ 

โครงกำร โครงกำรที ่5 

ผูด้ ำเนินกจิกำร 

(Operator) 

SunEdison Japan SPC 8 Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nikaho PV) 

ทีต่ ัง้โครงกำร อำกติะ ประเทศญีปุ่น่ 

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำม

สญัญำ (กโิลวตัต)์ 

8,833 

แรงดนัไฟฟ้ำ (โวลต์) 60,000 

วนัทีล่งนำม 25 ก.ย. 2558 

COD 15 ก.ค. 2559 

อำยุสญัญำ สญัญำมกี ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนบัจำกวนัทีว่นัอ่ำนมเิตอรข์ำยไฟฟ้ำครัง้แรก  

อตัรำกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ อัตรำรบัซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวตัต์-ชัว่โมง คงที่ตลอดอำยุ

สญัญำ 

กำรจ ำกดัปรมิำณกำรรบั

ซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) 

Tohoku Electricity Power Company มสีิทธิจ ำกดัปริมำณกำรรบัซื้อไฟฟ้ำโดยไม่ต้องชดใช้

ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 30 วนั ต่อรอบปีบญัช ี หรอืตำมกรณอีื่นใด

ทีก่ ำหนดในสญัญำ  โดยกำรยืน่หนงัสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึกลุ่มบรษิทัฯ เพือ่แจง้กำรจ ำกดั

ปรมิำณกำรรบัซื้อไฟฟ้ำพรอ้มรำยละเอยีดตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

กำรยกเลกิสญัญำ 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลำยลกัษณ์อักษรถึง Tohoku Electricity Company แสดง

ควำมประสงคท์ีจ่ะยุตกิำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลกิสญัญำ  

2. หำกคู่สญัญำฝำ่ยหนึ่งฝำ่ยใดไมป่ฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด คู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่งมสีทิธิ

บอกเลกิสญัญำไดโ้ดยกำรส่งหนงัสอืไปยงัคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง 
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ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม 

1 SunEdison Japan SPC 2 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nakatsugawa PV) 

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

คำโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 25 เม.ย. 57 

2 SunEdison Japan SPC 5 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Takamori 

PV)   

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

คุมำโมโตะ ประเทศญีปุ่น่ 1 ต.ค. 57 

3 SunEdison Japan SPC 6 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nojiri PV)  

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

มยิำซำก ิประเทศญีปุ่น่ 1 ต.ค. 57 

4 GKTT JFE Electrical & Control 

Systems Incorporation 

คำโงะชมิะ ประเทศญีปุ่น่ 29 ส.ค. 57 

5 SunEdison Japan SPC 8 Godo 

Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nikaho PV) 

Daiwa House Indutry Co., Ltd. อำกติะ ประเทศญีปุ่น่ 30 ม.ิย. 58 

หมำยเหตุ : (1) BCPGE เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ออกแบบ จดัหำอุปกรณ์ และก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

กำรรบัประกนัผลงำนโดย

ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ 

กำรรบัประกนัผลงำนโดยผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 

(1) กำรรบัประกนัคุณภำพของอุปกรณ์หลกั ภำยในระยะเวลำนบัจำกวนัทีผู่ร้บัจำ้งไดส้่งมอบ

งำนเสรจ็สิน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 แผงเซลลแ์สงอำทติย ์(PV Module) 2 – 25 ปี 

 งำนเกีย่วกบัเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 1 – 2 ปี  

 งำนเกีย่วกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 2 ปี 

 งำนอื่นๆ 2 – 10 ปี 

(2) กำรรบัประกนัประสทิธภิำพของระบบผลติไฟฟ้ำ (Performance Ratio) 

ผูร้บัจำ้งรบัประกนัว่ำในช่วงระยะเวลำ 2 ปีแรกจำกวนัทีส่่งมอบ ประสทิธภิำพของระบบ

ผลติไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จะต้องเป็นไปตำมระดบัตำมที่ก ำหนดในสญัญำ หำก

ประสทิธภิำพของระบบผลติไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต ่ำกว่ำทีผู่ร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็

รบัประกนั ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ตอ้งชดใชค้่ำชดเชยหรอืด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ก่ผูว้่ำจ้ำง 

ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำ 

กำรรบัประกนัผลงำนโดย

ผูผ้ลติอุปกรณ์หลกั 

ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ไดโ้อนสทิธกิำรเรยีกรอ้งตำมเงือ่นไขกำรรบัประกนัอุปกรณ์โดยผูผ้ลติ

อุปกรณ์หลกัใหแ้ก่ผูด้ ำเนินกจิกำร (Operator) ไดแ้ก่ ประกนัคุณภำพวสัดุและฝีมอืกำรผลติแผง

เซลล์แสงอำทติย์เป็นระยะเวลำ 10 ปี และประกนัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีส่ำมำรถผลติไดเ้ป็น

ระยะเวลำ 25 ปี และประกนัระยะยำวส ำหรบัคุณภำพของเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 

กำรรบัประกนัจ ำนวน

พลงังำนไฟฟ้ำขัน้ต ่ำที่
 โครงกำรที่ 1 – 3 : ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รบัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำ เป็น

ระยะเวลำ 25 ปี โดยหำกพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดส้ญูเสยีเกนิกว่ำรอ้ยละ 3.5 ในปีแรก และ
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สำมำรถผลติได ้(Warranty 

for Power Output) 

ร้อยละ 0.7 ในปีที่เหลอื ของก ำลงักำรผลติสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำร

รบัประกนัแผงเซลล์แสงอำทติย์ ผู้ผลติเซลล์แสงอำทติย์จะจดัหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์

เพิม่เติมให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลงังำนไฟฟ้ำที่สูญเสยีไปนัน้ หรอืเปลี่ยนแผงเซลล์

แสงอำทติยท์ีเ่สยีหำยดงักล่ำว 

 โครงกำรที ่4 : ผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอำทติยร์บัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 

25 ปี โดยหำกพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดส้ญูเสยีเกนิกว่ำรอ้ยละ 3.0 ในปีแรก และรอ้ยละ 0.7 

ในปีทีเ่หลอื ของก ำลงักำรผลติสงูสุดตำมเงือ่นไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรบัประกนัแผง

เซลล์แสงอำทติย์ ผู้ผลติเซลล์แสงอำทติย์จะจดัหำแผงเซลล์แสงอำทติย์เพิม่เตมิให้แก่ผู้

ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลงังำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนัน้ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่

เสยีหำยดงักล่ำว  

 โครงกำรที ่5 : ผูผ้ลติแผงเซลลแ์สงอำทติยร์บัประกนัจ ำนวนพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 

25 ปี โดยหำกพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดส้ญูเสยีเกนิกว่ำรอ้ยละ 2.5 ในปีแรก และรอ้ยละ 0.7 

ในปีทีเ่หลอื ของก ำลงักำรผลติสงูสุดตำมเงือ่นไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรบัประกนัแผง

เซลล์แสงอำทติย์ ผู้ผลติเซลล์แสงอำทติย์จะจดัหำแผงเซลล์แสงอำทติย์เพิม่เตมิให้แก่ผู้

ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนัน้ หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่

เสยีหำยดงักล่ำว 

กำรเลกิสญัญำ คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดห้ำกเกดิเหตุกำรณ์ตำมทีไ่ด้ระบุในสญัญำ 

รวมถึงในกรณีที่คู่สญัญำอีกฝ่ำยกระท ำผดิสญัญำในสำระส ำคญัและมไิด้แกไ้ขกำรผดิสญัญำ

ดงักล่ำวภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำ  

 

8.2.7 สญัญำจ้ำงบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(O&M Contract)  

กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำจ้ำงบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นกบั 

BCPGE รวมจ ำนวน 5 สญัญำ โดยมสีำระส ำคญัของสญัญำดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ผูร้บัจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม อำยสุญัญำ 

1 

 

SunEdison Japan SPC 2 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nakatsugawa PV) 

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

26 ธ.ค. 57 20 ปี 

2 SunEdison Japan SPC 5 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Takamori PV)   

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

(BCPGE)(1) 

คุมำโมโตะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

24 ม.ีค. 58 20 ปี 

3 SunEdison Japan SPC 6 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nojiri PV)  

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

มยิำซำก ิ 

ประเทศญีปุ่น่ 

24 ม.ีค. 58 20 ปี 

4 GKTT SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

29 ม.ิย. 58 20 ปี 
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ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ผูร้บัจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม อำยสุญัญำ 

5 SunEdison Japan SPC 8 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nikaho PV) 

SunEdison Construction  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGE)(1) 

อำกติะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

12 พ.ย. 58 5 ปี และต่อเนื่องครัง้

ละ 5 ปี โดย

อตัโนมตัจินกว่ำจะมี

กำรยุตสิญัญำ 

หมำยเหตุ : (1) BCPGE เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั ด ำเนินงำน และบ ำรุงร ักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้ร ับจ้ำงต้องตรวจสอบกำร

ด ำเนินกำร และบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ รวมถงึด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีก่ ำหนด

ในสญัญำ 

ค่ำจำ้ง และกำรช ำระค่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งตกลงช ำระค่ำตอบแทนรำยปีส ำหรบัโครงกำรที ่1 – 3 ในอตัรำปีละประมำณ 2.9 – 4.3 

ล้ำนเยน และส ำหรบัโครงกำรที่ 4 และ 5 ปีละประมำณ 28.0 – 42.0 ล้ำนเยน โดยจะช ำระเงนิ

เป็นรำยไตรมำส  และช ำระค่ำตอบแทนจำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่เติมที่นอกเหนือไปจำกแผนกำร

ให้บรกิำรที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ในกรณีที่อตัรำควำมพร้อมในกำรผลติพลงังำน (Availability 

rate) เกนิกว่ำอตัรำตำมทีร่ะบุในสญัญำ ผูว้่ำจำ้งตกลงจะช ำระส่วนแบ่งเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งในปี

ถดัไป 

กำรเลกิสญัญำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงผู้รบัจ้ำงแสดงควำม

ประสงคท์ีจ่ะยกเลกิสญัญำ 

2. ในกรณทีีผู่ว้่ำจำ้งไมช่ ำระหนี้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด และเมือ่ผูร้บัจำ้งเรยีกใหช้ ำระหนี้ ผูว้่ำจำ้ง

ยงัคงไม่ช ำระหนี้ ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัทีเ่รยีกใหช้ ำระหนี้ ผูร้บัจำ้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำ

ไดท้นัทโีดยแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูว้่ำจำ้ง 

3. ในกรณทีีคู่่สญัญำฝำ่ยใดกระท ำผดิสญัญำในสำระส ำคญัและมไิดแ้กไ้ขกำรผดิสญัญำดงักล่ำว

ภำยใน 30 วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง ใหคู้่สญัญำ

อกีฝ่ำยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดท้นัทโีดยแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัคู่สญัญำฝำ่ยทีก่ระท ำผดิ

สญัญำ 

 

8.2.8 สญัญำบริหำรจดักำรทรพัยสิ์น (Asset Management Agreement) 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำบรหิำรจดักำรทรพัย์สนิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศ

ญีปุ่น่กบั BCPGJ และ TSS รวมจ ำนวน 5 สญัญำ ดงันี้ 

ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ผูร้บัจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม อำยสุญัญำ 

1 

 

SunEdison Japan SPC 2 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nakatsugawa PV) 

SunEdison Japan  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGJ)(1) 

คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

20 ธ.ค. 57 20 ปี 
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ล ำดบั ผูว้่ำจ้ำง ผูร้บัจ้ำง ท่ีตัง้โครงกำร วนัท่ีลงนำม อำยสุญัญำ 

2 SunEdison Japan SPC 5 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Takamori PV)   

SunEdison Japan  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGJ)(1) 

คุมำโมโตะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

24 ม.ีค. 58 20 ปี 

3 SunEdison Japan SPC 6 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nojiri PV)  

SunEdison Japan  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGJ)(1) 

มยิำซำก ิ 

ประเทศญีปุ่น่ 

24 ม.ีค. 58 20 ปี 

4 GKTT TSS(2) คำโงะชมิะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

30 ม.ค. 58 20 ปี 

5 SunEdison Japan SPC 8 

Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ 

Nikaho PV) 

SunEdison Japan  

Company (ปจัจุบนัชือ่ 

BCPGJ)(1) 

อำกติะ  

ประเทศญีปุ่น่ 

10 ก.ย. 58 5 ปี และต่อเนื่อง

ครัง้ละ 5 ปี โดย

อตัโนมตัจินกว่ำจะ

มกีำรยุตสิญัญำ 

หมำยเหตุ : (1) BCPGJ เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 
 (2) TSS เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 51.0 

สำระส ำคญัของสญัญำสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงำนทีส่ ำคญั เรยีกเก็บเงนิ ช ำระเงนิ จดัท ำงบประมำณประจ ำปี จดัท ำและต่ออำยุประกนัภยั จดัท ำรำยงำน 

จดักำรกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิของผู้ว่ำจ้ำง ประสำนงำนส ำหรบักำรด ำเนินกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์จดัเตรยีมและน ำส่งเอกสำรและรำยงำนตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำกำร

ลงทุนทเีค สญัญำกูย้มืเงนิ และสญัญำอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ รวมถงึ

ดแูลกำรปฏบิตัติำมสญัญำและกฎหมำย 

ค่ำจำ้ง และกำรช ำระค่ำจำ้ง ผูว้่ำจำ้งตกลงช ำระค่ำตอบแทนรำยปีส ำหรบัโครงกำรที ่1-3 ในอตัรำปีละประมำณ 1.0 – 3.0 ลำ้น

เยน และส ำหรบัโครงกำรที ่4 และ 5 ในอตัรำปีละประมำณ 9.0 – 10.0 ลำ้นเยน ตำมเงือ่นไขที่

ระบุในสญัญำ โดยจะช ำระเงนิเป็นรำยไตรมำส 

กำรเลกิสญัญำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึผู้รบัจ้ำงแสดงควำมประสงค์ทีจ่ะยกเลกิสญัญำ

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 

2. ในกรณทีีคู่่สญัญำฝำ่ยใดกระท ำผดิสญัญำในสำระส ำคญัและมไิดแ้กไ้ขกำรผดิสญัญำดงักล่ำว

ภำยใน 30 วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่ง ใหคู้่สญัญำ

อกีฝ่ำยหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดท้นัทโีดยแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัคู่สญัญำฝำ่ยทีก่ระท ำผดิ

สญัญำ 
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8.2.9 สญัญำเงินกู้ท่ีส ำคญั  

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำสญัญำเงนิกูก้บักลุ่มสถำบนักำรเงนิในประเทศญี่ปุ่นรวมจ ำนวน 5 สญัญำ 

โดยมอีตัรำดอกเบีย้ประมำณรอ้ยละ 2.6 - 3.6 ต่อปี ดงันี้ 

8.2.9.1 สญัญำเงินกู้ส ำหรบัโครงกำรท่ี 1 

ผูกู้ ้ SunEdison Japan SPC 2 Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nakatsugawa PV) 

ผูใ้หกู้ ้ สถำบนักำรเงนิในประเทศญีปุ่น่แห่งที ่1 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ 

ประเทศญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 0.675 เมกะวตัต์ 

ระยะเวลำ  ธ.ค. 57 – ม.ค. 75 

วงเงนิกูร้วม 254 ลำ้นเยน 

8.2.9.2 สญัญำเงินกู้ส ำหรบัโครงกำรท่ี 2 

ผูกู้ ้ SunEdison Japan SPC 5 Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Takamori PV) 

ผูใ้หกู้ ้ สถำบนักำรเงนิในประเทศญีปุ่น่แห่งที ่1 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คุมำโมโตะ 

ประเทศญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 1.0 เมกะวตัต์ 

ระยะเวลำ  ม.ีค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงนิกูร้วม  355 ลำ้นเยน 

8.2.9.3 สญัญำเงินกู้ส ำหรบัโครงกำรท่ี 3 

ผูกู้ ้ SunEdison Japan SPC 6 Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nojiri PV) 

ผูใ้หกู้ ้ สถำบนักำรเงนิในประเทศญีปุ่น่แห่งที ่1 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพือ่เป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์ทีม่ยิำซำก ิประเทศ

ญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 0.85 เมกะวตัต์ 

ระยะเวลำ  ม.ีค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงนิกูร้วม  3,349 ลำ้นเยน 
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8.2.9.4 สญัญำเงินกู้ส ำหรบัโครงกำรท่ี 4 

ผูกู้ ้ GKTT  

ผูใ้หกู้ ้ สถำบนักำรเงนิในประเทศญีปุ่น่แห่งที ่2 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ 

ประเทศญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8.1 เมกะวตัต์ 

ระยะเวลำ  ม.ค. 59 – ธ.ค. 75 

วงเงนิกูร้วม  2,811 ลำ้นเยน 

8.2.9.5 สญัญำเงินกู้ส ำหรบัโครงกำรท่ี 5 

ผูกู้ ้ SPC 8 Godo Kaisha (ปจัจุบนัชือ่ Nikaho PV) 

ผูใ้หกู้ ้ กลุ่มสถำบนักำรเงนิในประเทศญีปุ่น่แห่งที ่3 

วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื  เพื่อเป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ ทีอ่ำกติะ ประเทศ

ญีปุ่น่ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 8.8 เมกะวตัต์ 

ระยะเวลำ  ก.ย. 58 – ม.ิย. 76 

วงเงนิกูร้วม  4,277 ลำ้นเยน 
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9. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

9.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ก่อนการแปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้ 3,700.0 
ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 370.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท  

ต่อมา ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2559 ไดม้มีตเิกีย่วกบัทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ ดงันี้ 

 เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิมลูค่าหุน้ละ 10.0 บาท เป็น 5.0 บาท สง่ผลใหจ้ านวนหุน้
สามญัของบรษิทัฯ เพิม่จากเดมิ 370.0 ลา้นหุน้ เป็น 740.0 ลา้นหุน้ 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนไม่เกนิ 6,300.0 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 1,260.0 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว ดงันี้ 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 660.0 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ทัง้นี้การช าระค่าหุน้สามญั
เพิม่ทุนในสว่นนี้ ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2559 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 600.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดย (ก) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 150.0 
ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ BCP ครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัที ่ 9 ตุลาคม 2558 ซึง่อนุมตัิ
ก าหนดสดัส่วนจ านวนหุน้ของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธิ
ไดร้บัจดัสรรหุน้ เป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10.0 แต่ไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ จะออกและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และ (ข) จดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 450.0 ลา้นหุน้ และหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร รวมถงึหุน้ในสว่นที่
เหลอืจากการเสนอขายตาม (ก) ทัง้หมด (ถ้าม)ี เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) 

ปจัจุบนั บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีน 10,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,000.0 ล้านหุ้น มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท และมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 7,000.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,400.0 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท  

และเมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2559 มมีตกิ าหนดจ านวนหุน้ของ
บรษิทัฯ ทีจ่ะน าไปจดัสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 590.0 ลา้นหุน้ ซึง่รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะ
จดัสรรเพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ ในอตัราสว่น 20 หุน้สามญัของ BCP ต่อ 
1 หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ หรอืคดิเป็นจ านวนไม่เกนิ 68.8 ลา้นหุน้ หรอืประมาณรอ้ยละ 11.7 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
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ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 590.0 ลา้นหุน้ในครัง้นี้แลว้ บรษิทัฯ 
จะมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้ 9,950.0 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,990.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 5.0 บาท  

9.2 ผูถ้ือหุ้น  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กอ่นและหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป สรุปไดด้งันี้ 

ผูถ้ือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. BCP(1) 1,399,999,994 99.9 1,399,999,994 70.4 

2. นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 2 0.0 1,596(3) 0.0 

3. นายวชัรพงศ ์ใสสุก 2 0.0 255(3) 0.0 

4. นางสาวเรวด ีพรพฒัน์กุล 2 0.0 850(3) 0.0 

รวม 1,400,000,000 100.0 1,400,002,695 70.4 

5. บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบนั และผูม้อุีปการ

คุณของบรษิทัฯ 
- - 

ประมาณ 

521,153,843  
ประมาณ 26.1 

6. ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บั

จดัสรรหุน้(2) 

- - ไมเ่กนิ 

68,843,462(4) 

ไมเ่กนิ 3.5 

รวมหุ้นท่ีออกและเสนอขายต่อประชาชน

ทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

- - 590,000,000 29.6 

รวมทัง้ส้ิน 1,400,000,000 100.0 1,990,000,000 100.0 

หมายเหตุ:   (1)  BCP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั ณ วนัที ่7 มนีาคม  
2559 BCP มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกดงัแสดงในตารางหน้าถดัไป 

 (2)  ในกรณทีีย่งัคงมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรรวมถงึหุน้ในส่วนทีเ่หลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ บรษิทัฯ จะน าหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวทัง้หมดไปรวมจดัสรรเพือ่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

 (3)  จ านวนหุน้ทีถ่ือภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนค านวณภายใต้สมมตฐิานว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ใชส้ทิธจิองซื้อและไดร้บัจดัสรรเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั
จดัสรร 

 (4) เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ จ านวนไม่เกนิ 68,846,157 หุน้ โดยมสีมมตฐิานว่า
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 3 ราย ซึ่งไดแ้ก่ นายบณัฑติ สะเพยีรชยั นายวชัรพงศ์ ใสสุก และนางสาวเรวด ีพรพฒัน์กุล ซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้จ านวนรวม 2,695 หุน้ ใชส้ทิธจิองซื้อและไดร้บัจดัสรรเท่ากบั
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร 
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ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้น(หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. ส านกังานประกนัสงัคม 197,084,697 14.3 

2. กระทรวงการคลงั 137,442,767 10.0 

3. กองทุนรวม วายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 107,433,200 7.8 

4. กองทุนรวม วายุภกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 107,433,200 7.8 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 87,041,074 6.3 

6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 

LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 

42,982,100 3.1 

7. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวปนัผล 42,041,500 3.1 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 38,397,543 2.8 

9. AIA Company Limited-DI-LIFE 36,272,969 2.6 

10. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ปนัผล 20,881,500 1.5 

รวมจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 817,010,550 59.3 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 1,376,923,157 100.0 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยฯ์, www.set.or.th 

 

9.3 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น  

 - ไม่ม ี– 

 

9.4 ข้อจ ากดัการโอนหุ้น  

 ไม่มขีอ้จ ากดัการโอนหุ้นของบรษิทัฯ เวน้แต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้ือหุน้ทีม่สีญัชาตต่ิางดา้วถอืหุ้นใน

บรษิทัฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 49.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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9.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

9.4.1 บริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทนุส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัภาวะเศรษฐกจิ กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และแผนการลงทนุของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืในแต่ละปี ตามความ

จ าเป็น ความเหมาะสม และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร 

9.4.2 บริษทัย่อย 

บรษิทัย่อยในประเทศไทย 

บรษิทัย่อยในประเทศไทยมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80.0 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั และตามกฎหมายแลว้ 

ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่

กรรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทัเหน็สมควร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธ ิหรอืก าไรสะสม

ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั และตาม

กฎหมายแลว้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด หลงัจากหกัขอ้ผูกพนัของบรษิทั แผนการลงทุนในแต่ละปี และขอ้พจิารณา

อื่นๆ ทีก่รรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทัเหน็สมควร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลจากบรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้อยู่ในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัฯ อาจมตี้นทุนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

จากการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรใหแ้ก่

นักลงทุนทีเค ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่

เกีย่วขอ้งในการท ารายการ และผลก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  
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10. โครงสร้างการจดัการ 

ณ ปจัจุบนั โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร และคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล ตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน

ดงันี้   

 
หมำยเหตุ:  (1) บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัหำบุคลำกร 

(2) ดร. ภำวนั สยำมชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนปฏบิตักิำรเมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2559 
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10.1 คณะกรรมการบริษทั 

10.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเขำ้

ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัปี 2558 (ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2558) และปี 2559 (ตัง้แต่ 1 

มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) ไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จ านวนครัง้

ของการประชุมทัง้หมด  

ปี 2558  

(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 

ปี 2559  

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

1. นำยพชิยั ชุณหวชริ(1) ประธำนกรรมกำร 4 / 5 4 / 4 

2. พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ(2) (3) รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

- / 1 3 / 4 

3. นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั(2) รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำร 

บรหิำรและจดักำรกำรลงทุน 

5 / 5 4 / 4 

4. นำยธรรมยศ ศรชี่วย(3) กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่งทัง้องคก์ร / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

1 / 1 3 / 4 

5. พลเอกอุทศิ สุนทร(3) กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร  

1 / 1 4 / 4 

6. ศำสตรำจำรย ์ดร. สุชชัวรี ์ 

สุวรรณสวสัดิ(์3) 

กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้

องคก์ร  

1 / 1 3 / 4 

7. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม(ี3) กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

/ กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

1 / 1 4 / 4 

8. นำยธรีะพงษ์ นลิวรสกุล(4) กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ - / - 3 / 3 

9. พลเอกคณติ สำพทิกัษ์(5) กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรบรรษทั 

ภบิำล / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน  

- / - 2 / 2 

10. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั(6) กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 

กรรมกำร บรหิำรและจดักำรกำรลงทนุ / 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร / 

กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

5 / 5 4 / 4 
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หมำยเหตุ: (1) นำยพชิยั ชุณหวชริ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมติทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อ
วนัที ่24 มนีำคม 2559  

 (2)   พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ และนำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมติ
ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 

 (3) พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ นำยธรรมยศ ศรชี่วย พลเอกอุทศิ สุนทร ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชัวรี์ สุวรรณสวสัดิ ์และ 
นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ีไดร้บัแต่งตัง้โดยมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2558 เมือ่วนัที ่30 ตุลำคม 2558 
โดยใหก้ำรแต่งตัง้มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2558 เป็นตน้ไป 

 (4)  นำยธรีะพงษ์ นิลวรสกุล ไดร้บัแต่งตัง้โดยมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 
2559 

 (5)  พลเอกคณติ สำพทิกัษ์ ไดร้บัแต่งตัง้โดยมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 
(6)  นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทั (Company Secretary) ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่

ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่21 มถุินำยน 2559 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัฯ คอื นำยพชิยั ชุณหวชริ ประธำนกรรมกำร ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั 

นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั หรอื นำยพชิยั     ชุณ

หวชริ ประธำนกรรมกำร หรอื นำยบณัฑติ  สะเพยีรชยั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำยชยัวฒัน์ โควำ

วสิำรชั หรอื พลเรอืเอก ศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ หรอื พลเอก อุทศิ สุนทร หรอื นำงวไิล ฉัททนัต์รศัม ีหรอื นำยธรรมยศ 

ศรชี่วย หรอื นำยสชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์หรอื นำยธรีะพงษ์ นิลวรสกุล หรอื พลเอกคณิต สำพทิกัษ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัิขอบเขต อ ำนำจ หน้ำทีแ่ละ

ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัไวด้งันี้ 

1. กรรมกำรใหม่ตอ้งเขำ้รบักำรปฐมนิเทศควำมรูเ้กีย่วกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม  

ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมคีวำมรบัผดิชอบเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ (Accountability to Shareholders) 

3. ก ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ (Direct) และก ำกบัควบคุมดูแล (Monitoring and 

Supervision) ใหฝ้่ำยบรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและระเบยีบของบรษิทัฯ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

และประสทิธผิล ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่อเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิกำรและควำมมัง่

คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)  
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4. ดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีำรด ำเนินธุรกจิต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้มแีผนกำรพฒันำพนักงำน และควำมต่อ เนื่อง

ของผูบ้รหิำร (Succession Plan) 

5. ตดิตำมกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ตลอดเวลำและตระหนักถงึกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดใน

สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยก ำหนดใหฝ้ำ่ยบรหิำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนเรื่องทีส่ ำคญัอื่นๆ 

ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกเดอืน เพื่อใหก้ำรด ำเนิน

กจิกำรของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิล 

6. รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงสถำนภำพขององค์กรโดยสม ่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง รวมถึง

แนวโน้มในอนำคตขององคก์รทัง้ในดำ้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอย่ำงเพยีงพอ  

7. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ มรีะบบทำงบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และ

กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอืได ้ 

8. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9. มบีทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจดัใหม้แีนวทำงและมำตรกำรบรหิำรควำม

เสีย่งทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมกีำรตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. ควบคุม ดแูลใหฝ้ำ่ยบรหิำรมกีำรปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยอย่ำงมจีรยิธรรมและมคีวำมเท่ำเทยีม 

11. กรรมกำรอสิระและกรรมกำรจำกภำยนอกอื่น มคีวำมพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่ำงเป็นอิสระในกำร

พจิำรณำก ำหนดกลยุทธ ์กำรบรหิำรงำน กำรใชท้รพัยำกร กำรแต่งตัง้กรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร

ด ำเนินกจิกำร ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคำ้นกำรกระท ำของกรรมกำรอื่นๆ หรอืฝ่ำยจดักำรในกรณีทีม่คีวำมเหน็

ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรำย 

12. ในกรณีทีจ่ ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถแสวงหำควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกทีป่รกึษำภำยนอกเกีย่วกบั

กำรด ำเนินกจิกำรดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

13. แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อท ำ

หน้ำทีจ่ดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร และกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนิน

กจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนกำรใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบรษิทัฯ ในกำรปฏบิตัตินและด ำเนินกจิกำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ดูแลให้กรรมกำรและบริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมูล

สำรสนเทศอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

14. จัดให้มีบทบญัญัติเกี่ยวกบัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทำงธุรกิจ 

จรยิธรรมของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัภิำยในองคก์ร 

15. งดซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ก่อนกำรประกำศแจง้ขำ่วงบกำรเงนิอย่ำงน้อย 1 เดอืน และหลงักำรประกำศแจง้ข่ำวงบ

กำรเงนิอย่ำงน้อย 3 วนั 
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16. รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะทีถ่อืในบรษิทัฯ และบรษิทัใน

เครอื ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกเดอืน และต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยมชิกัชำ้ เมื่อมี

กรณีดงัต่อไปนี้ 

 มสีว่นไดเ้สยีไม่ว่ำโดยตรงโดยออ้มในสญัญำใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ท ำขึน้ระหว่ำงรอบปีบญัช ี 

 ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื  

17. เขำ้รบักำรอบรมหลกัสูตรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกบักรรมกำรอย่ำง

น้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) หรอืเทยีบเท่ำเพื่อเพิม่ทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน 

18. คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมหีน้ำที่ในกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำร ใหญ่เป็น

ประจ ำทุกปี 

19. คณะกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และคณะกรรมกำรอสิระประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงน้อย 2 

ครัง้/ปี เพื่ออภปิรำยปญัหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝีำ่ยจดักำรร่วมดว้ย และแจง้

ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบถงึผลกำรประชุม  

20. กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

21. พจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและ

ควำมจ ำเป็นเพื่อสนบัสนุนกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

22. มกีลไกก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมี

หน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมกำรบรหิำร

ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

23. พจิำรณำอนุมตักิำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กำรกูย้มื 

หรอื กำรขอสนิเชื่อใดๆ จำกสถำบนักำรเงนิ กำรใหกู้ย้มื ตลอดจนกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั และกำรด ำเนินกำรใดๆ 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งของกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ 

24. พจิำรณำและหรอืให้ควำมเหน็ต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรอืกำรเขำ้ท ำรำยกำร (ในกรณีที่ขนำดของ

รำยกำรไม่ต้องได้รบักำรอนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

25. รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำน

ของผูส้อบบญัชไีวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเรื่องส ำคญัต่ำงๆ ตำมนโยบำยขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบั

กรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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26. พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยปนัผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรจ่ำยปนัผลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครำวต่อไป 

27. พจิำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิไม่ต้องหำ้มตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยต่ำงๆ รวมถึง ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ  

ในกรณีกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ และในกรณีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ รวมถงึกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

28. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรได้ ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรมอบอ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้

กรรมกำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่น

ไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เวน้

แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั

พจิำรณำอนุมตัไิวเ้ท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัเขำ้รบั

กำรอบรมหลกัสูตรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ( IOD) ที่เกี่ยวกบักรรมกำรอย่ำงน้อย 1 หลกัสูตร

เพื่อเพิม่ทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิงำน ปจัจุบนักรรมกำรบรษิัททุกท่ำนได้เขำ้รบักำรอบรมในหลกัสูตรของ

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) แลว้อย่ำงน้อย 1 หลกัสตูร  

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่มำกกว่ำ 12 คน และกรรมกำรไม่

น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ที่อยู่ในรำชอำณำจกัร และต้องมคีุณสมบตัติำมที่

กฎหมำยและขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก ำหนด โดยไม่มกีำรกดีกนัทำงเพศ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

และมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้มีควำมรอบรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำ

พลงังำนหมุนเวยีน ดำ้นธุรกจิระหว่ำงประเทศ ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ ดำ้นกำรควบคุมภำยใน ดำ้นกฎหมำย 

ดำ้นกำรพฒันำองคก์ร ดำ้นสงัคม สิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั ดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งและภำวะวกิฤต ิซึง่มี

กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มคีวำมรู้ควำมเชีย่วชำญด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ โดยให้คณะกรรมกำร

บรษิัทเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควร จะ

เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจแต่งตัง้
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กรรมกำรหรอืบุคคลใดด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบรษิทัฯ และมอี ำนำจถอดถอนบุคคลดงักล่ำว

จำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ได้ด้วย ทัง้นี้ให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เป็นเลขำนุกำรของ

คณะกรรมกำรบรษิทัโดยต ำแหน่ง 

4. ประธำนกรรมกำรต้องมใิช่บุคคลเดียวกนักบัผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ นอกจำกนี้ประธำน

กรรมกำรต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้จดัตัง้ขึ้น เพื่อให้มีควำมชดัเจนในกำร

แบ่งแยกหน้ำทีแ่ละกำรปฏบิตังิำน  

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั  

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 ซึง่กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกเขำ้

มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้แต่ทัง้นี้ ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีเ่หมำะสมไม่ควรเกนิ 3 วำระตดิต่อกนั  เวน้

แต่กรรมกำรคนใด มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำควำมเป็นอสิระและ

ประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำว และชีแ้จงเหตุผลพรอ้มผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อผูถ้อืหุน้ 

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตำมมำตรำ 76 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

5. ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

6. ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535  

 

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเขำ้

ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรบัปี 2558 (ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2558) และปี 2559 (ตัง้แต่ 1 

มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) ไดด้งันี้  
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จ านวนครัง้ของการ
ประชมุทัง้หมด  

ปี 2558  
(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 

ปี 2559 
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

1. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 / 1 6 / 6 

2. พลเอกอุทศิ สุนทร กรรมกำรตรวจสอบ 1 / 1 6 / 6 

3. นำยธรีะพงษ์ นลิวรสกุล(1) กรรมกำรตรวจสอบ - / - 2 / 2 

กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกระหว่างปี 

1. ศำสตรำจำรย ์ดร. สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ(์2) กรรมกำรตรวจสอบ - / 1 3 / 4 

หมำยเหตุ:  (1)  นำยธรีะพงษ์ นิลวรสกุล เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2559 
 (2)  ศำสตรำจำรย ์ดร. สุชชัวรี ์สุวรรณสวสัดิ ์ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2559 

 นำงวไิล ฉัททนัต์รศัม ีเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำม

น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้และนำยประสทิธิ ์สกุลเกสรวีรรณ ผูจ้ดักำรส ำนกัตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไวด้งันี้  

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง

และเพยีงพอ  

2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และสอบทำนประสทิธผิลและควำมพอเพยีงของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

4. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรได้มำและ

จ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

5. สอบทำนและพจิำรณำร่วมกบัฝ่ำยจดักำรในเรื่องขอ้บกพร่องส ำคญัที่ตรวจพบและกำรสนองตอบจำกฝ่ำย

จดักำร 
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6. มอี ำนำจในกำรตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และมอี ำนำจในกำรว่ำจำ้งหรอืน ำผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิตัติำม

ระเบยีบของบรษิทัฯ  

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

(3) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(7) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 

(8) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

8. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท เสนอ

ค่ำตอบแทน และเสนอกำรพจิำรณำถอดถอนบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มี

ฝำ่ยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อย่ำงน้อยปีละหน่ึงครัง้  

9. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชี และส ำนักตรวจสอบภำยในให้มี

ควำมสมัพนัธแ์ละเกือ้กลูกนั และลดควำมซ ้ำซอ้นในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรตรวจสอบดำ้นกำรเงนิ 

10. ให้ควำมเห็นชอบ กฎบตัร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึกอบรม และอตัรำก ำลงัของส ำนัก

ตรวจสอบภำยใน 

11. พจิำรณำ แต่งตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระของส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

12. สอบทำนควำมมีประสทิธิภำพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรควบคุม

ภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

13. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำซึง่อำจมี

ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดแ้ก่  
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(1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(2) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควรหำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุง

แก้ไขภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

14. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินหรือ

ตรวจสอบอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  

4. ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

1. กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรตรวจสอบทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อกีไดต้ำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็

ว่ำเหมำะสม 

3. กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

 ครบก ำหนดตำมวำระ 

 พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทั 

 ลำออก 

 ตำย 
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 ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทฯ หรอืตำม

หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

4. กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

พรอ้มสง่ส ำเนำหนงัสอืลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเพื่อเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนในต ำแหน่งทีว่่ำงลงนัน้

ได ้เวน้แต่ในกรณีทีป่รำกฏว่ำต ำแหน่งทีว่่ำงลงนัน้สง่ผลใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่เป็นไป

ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเพื่อเขำ้ปฏบิตัหิน้ำที่

แทนในต ำแหน่งทีว่่ำงลงนัน้โดยเรว็และจะตอ้งไม่เกนิกว่ำ 3 เดอืนภำยหลงัจำกทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ

ว่ำงลงเพื่อใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้พรอ้มแจง้ใหต้ลำด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทรำบ ทัง้นี้ บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบในกรณี

ขำ้งตน้จะอยู่ในต ำแหน่งไดต้ำมวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

10.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรร

หำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรบัปี 2559 (ตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) ไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / 

จ านวนครัง้ของการประชมุทัง้หมด 
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

1. พลเรอืเอก ศษิฐวชัร วงษ์สวุรรณ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1 / 1 

2. พลเอกคณติ สำพทิกัษ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1 / 1 

3. ศำสตรำจำรย ์ดร. สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1 / 1 

 ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน  

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันี้ 
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1. ก ำหนดวธิกีำรสรรหำและคุณสมบตัิของผูท้ี่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ

ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2. ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และผู้บริหำร

ระดบัสงู 

4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเห็นชอบและน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิำรณำอนุมตั ิ

5. พจิำรณำเสนอค่ำตอบแทน กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ

อนุมตั ิ

6. ทบทวนและสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสบืทอดงำนของ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงู ประจ ำทุก

ปีและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

7. ปฏบิตัติำมหน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวำระหนึ่ง

ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก

ตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน แทนบุคคลทีล่ำออกหรอืพน้สภำพดงักล่ำว โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเทำ่

วำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึง่ตนแทน 

 

10.2.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 24 มนีำคม 2559 ได้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรรษทัภบิำลซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน  ดงันี้   
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พลเอกคณติ สำพทิกัษ์ ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล 

2. นำยธรรมยศ ศรชี่วย กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

3. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

4. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรจดัประชุมของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลในปี 2558 และครึง่ปีแรกของปี 2559 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล ดงันี้ 

1. เสนอแนะแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและฝำ่ยจดักำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร

ทีด่แีละกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ 

3. ทบทวนแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ โดยเปรยีบเทยีบกบั

มำตรฐำนสำกลและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำปรบัปรุงใหท้นัสมยัอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ 

5. มอบนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ใหค้ณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำทีส่นบัสนุนงำน

บรรษทัภบิำลไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรรษทัภิบาล  

1. กรรมกำรบรรษทัภบิำลมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรบรรษัทภิบำลที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตัง้ต่อไปได้อีกวำระหนึ่งตำมที่

คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีที่ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้

คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำรบรรษทัภบิำลแทนบุคคลทีล่ำออกหรอื
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พ้นสภำพดงักล่ำว โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำร

บรรษทัภบิำลซึง่ตนแทน 

 

10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 24 มนีำคม 2559 ได้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งทัง้องคก์ร ส ำหรบัปี 2559 (ตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) ไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จ านวน

ครัง้ของการประชมุทัง้หมด 
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

1. นำยธรรมยศ ศรชี่วย ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 1 / 1 

2. พลเอก อุทศิ สนุทร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 1 / 1 

3. ศำตรำจำรย ์ดร. สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 1 / 1 

4. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 1 / 1 

 นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร  

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร ดงันี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตรแ์ละเป้ำหมำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รทัง้องคก์ร 

2. พฒันำระบบกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รใหม้ปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง 

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิควำมร่วมมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในทุกองคก์ร 

4. ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 

5. ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทัในครำวถดัไป 

6. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร  

1. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
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2. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวำระหนึ่ง

ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำม

วำระให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร

แทนบุคคลทีล่ำออกหรอืพ้นสภำพดงักล่ำว โดยบุคคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำวำระทีย่งั

เหลอือยู่ของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์รซึง่ตนแทน  

 

10.2.5 คณะกรรมการบริหารและจดัการการลงทุน 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 24 มนีำคม 2559 ได้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรและจดักำรกำรลงทุนซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำร 2 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร

และจดักำรกำรลงทุน ส ำหรบัปี 2559 (ตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) ไดด้งันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / 

จ านวนครัง้ของการประชมุทัง้หมด 
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

1. นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั ประธำนกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน 2 / 2 

2. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน 2 / 2 

โดยม ีดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นทีป่รกึษำอำวุโสของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน และนำย

ชำญวิทย์ ตรงัอดิสยักุล ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรกำรควบรวมกจิกำรและกำรจ ำหน่ำย สำยงำนยุทธศำสตร์

องคก์รและพฒันำธุรกจิ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจดัการการลงทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน ดงันี้  

1. ตดิตำม ประเมนิผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธอ์งคก์ร และสำมำรถพฒันำองคก์รไดอ้ย่ำงยัง่ยนืโดยค ำนึงถึง

ธุรกจิทีม่อียู่ในปจัจบุนัขอ้จ ำกดั ควำมหลำกหลำยและควำมสำมำรถในกำรขยำยธรุกจิทัง้ในและต่ำงประเทศให้

เป็นไปตำมทศิทำงเป้ำหมำยและแนวนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. พจิำรณำกลัน่กรอง ตดิตำมโครงกำรและโอกำสลงทุนต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ก่อนน ำเสนอ

พรอ้มควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 
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3. ใหข้อ้เสนอแนะโครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมของบรษิทัฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธด์งักล่ำวขำ้งต้น แลว้

น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

4. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารและจดัการลงทุน  

1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง ลงทุนส ำหรับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแผนงำนและ

งบประมำณจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ ในวงเงนิไม่เกนิ 300 ลำ้นบำท 

2. พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรจดัหำ จดัซือ้ จดัจำ้ง รวมถงึกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำ ส ำหรบัโครงกำรธุรกจิใหม่ทีย่งั

ไม่ไดร้บัอนุมตัแิผนงำนและงบประมำณจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 100 ลำ้นบำท 

3. พจิำรณำแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน 

4. สัง่กำรและเรยีกขอ้มลูจำกฝำ่ยจดักำรตำมทีเ่หน็ควร 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารและจดัการการลงทุน  

1. กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุนทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวำระหนึ่ง

ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำม

วำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน

แทนบุคคลทีล่ำออกหรอืซึง่พน้สภำพดงักล่ำว โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งั

เหลอือยู่ของกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุนซึง่ตนแทน 

 

10.3 ผูบ้ริหาร 

ณ ปจัจุบนั ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มจี ำนวน 8 ท่ำน ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยงำน
ยุทธศำสตรอ์งคก์รและพฒันำธุรกจิ 

2. นำยพจน์ หะรณิสุต รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี

3. นำยวชัรพงศ ์ใสสุก รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนปฏบิตักิำร 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

4. นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบรหิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
เลขำนุกำรบรษิทั 

5. นำงสำวสตัยำ มหตัถนำพำณชิ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี

6. ดร. ภำวนั สยำมชยั ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนปฏบิตักิำร 

7. นำยกอ้งเกยีรต ิกำญจนพนัธุ ์ ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยกำรเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

8. นำยนพพร สุภำพผล ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยบญัชอีงคก์ร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่14 ตุลำคม 2558 ไดม้มีตอินุมตัขิอบเขต อ ำนำจ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดงันี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์กลยุทธ ์แผนธุรกจิ และงบประมำณร่วมกบัคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ก ำกบัดูแล บรหิำร จดักำร และปฏบิตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำม

นโยบำย วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์กลยุทธ ์แผนธุรกจิ และงบประมำณตำมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบและอนุมตัจิำก

คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. บรหิำรจดักำรธุรกจิของบรษิทัฯ ตำมวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดและเป็นไปตำมแผน

ธุรกจิ งบประมำณ และกลยุทธท์ำงธุรกจิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบและอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

4. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่งของ

บรษิทัฯ เป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิ กำรตลำด ทรพัยำกรบุคคล และดำ้นกำรปฏบิตังิำนอื่นๆ โดยรวม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เจรจำและเขำ้ท ำสญัญำ และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ภำยในก ำหนดวงเงนิของธุรกรรม

ตำมทีก่ ำหนดในตำรำงอ ำนำจอนุมตัริำยจ่ำยซึง่ไดร้บัมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. สัง่กำร ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกำศ และบนัทึกภำยในส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมทัง้รกัษำระเบยีบอนัดงีำมภำยใน

องคก์ร 
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8. ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ บรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วม เพื่อให้มผีล

ประกอบกำรทีด่ตีำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส รวมถงึหำโอกำสปรบัปรุงและ

พฒันำใหม้ผีลประกอบกำรทีด่ขี ึน้ 

9. พฒันำองคก์รใหม้ผีลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรทีด่ ีและมกีำรปรบัปรุงพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเน่ือง

เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

10. ด ำเนินกำรใหม้กีำรศกึษำโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ทีด่ ีโดยท ำกำรศกึษำทำงดำ้นเทคนิคและด้ำน

กำรเงนิอย่ำงเหมำะสมและครบถว้นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ 

11. กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรก ำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตดัเงนิเดอืน หรอื ค่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย 

กำรพน้สภำพและอื่นๆ ยกเวน้พนกังำนตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ขึน้ไป ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

12. กำรโยกย้ำยพนักงำนระดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ยกเว้น กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำร

ก ำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตดัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้งกำรพน้สภำพ และอื่นๆ ต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก

คณะกรรมกำรบรษิทั 

13. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิตลอดจนกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิ

ปกตขิองบรษิทัฯ ซึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป  ในวงเงนิไม่เกนิงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร

บรษิทั  

14. ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

รวมถงึตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกีย่วกบักำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่

สนิทรพัย์ รวมตลอดจนตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิรำยจ่ำยซึ่งได้รบัมติอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทั 

15. พจิำรณำแต่งตัง้ทีป่รกึษำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ  

16. มอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏบิตังิำนทีก่ ำหนดในนำมของกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอ ำนำจของบรษิทัฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์

หรอืมติของคณะกรรมกำรบรษิทั และไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืควำมขดัแย้งไม่ว่ำใน

รปูแบบใดๆ กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ ตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำร

ของบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่ำว

เป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (arm's length)  

17. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มอี ำนำจในกำรสัง่จ่ำยเงนิเพื่อกจิกำรของบรษิทัฯ นอกเหนือจำกตำมสญัญำ หรอื

ขอ้ผกูพนัใดๆ รวมถงึมอี ำนำจในกำรด ำเนินกำร หรอืก ำหนดและอนุมตัวิธิกีำรจดัหำพสัดุ ครัง้ละไม่เกนิ 50.0 ลำ้นบำท 
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10.4 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 ได้มีมติแต่งตัง้ นำงสำวเรวดี 

พรพฒัน์กุล ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ โดย 

นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล มคีุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั ตำมรำยละเอยีดในเอกสำรแนบ 1 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

1. ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกฎเกณฑต่์ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรควรทรำบ 

2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ก่กรรมกำรปจัจุบนั และกรรมกำรที่

ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่  

3. ดูแล และประสำนงำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร

บรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี ไดอ้ย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง 

4. ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยฯ์ และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

5. จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ใหก้บั

ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รบั

รำยงำนนัน้ และเกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำว 

6. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้ 

 ทะเบยีนกรรมกำร  

 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมถึงกำรจดัท ำข้อมูลและ

เอกสำรประกอบกำรประชุม  

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรจัดท ำข้อมูลและเอกสำร

ประกอบกำรประชุม  

 รำยงำนประจ ำปี  

7. ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีข่ำ้งตน้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ 
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10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

10.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2559 ไดม้มีตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมี

รำยละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน) ค่าเบีย้ประชมุ (บาท / ครัง้) 

คณะกรรมกำรบรษิทั   

ประธำนกรรมกำร 31,250 31,250 

รองประธำนกรรมกำร 28,125 28,125 

กรรมกำร 25,000 25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ประธำนกรรมกำร 12,500 15,625 

กรรมกำร 

 

10,000 

 

12,500 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

ประธำนกรรมกำร - 15,625 

กรรมกำร - 12,500 

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล   

ประธำนกรรมกำร - 15,625 

กรรมกำร - 12,500 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร   

ประธำนกรรมกำร - 15,625 

กรรมกำร - 12,500 

คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน   

ประธำนกรรมกำร - 15,625 

กรรมกำร - 12,500 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัเงนิโบนัสประจ ำปีในอตัรำร้อยละ 0.75 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไม่เกนิ 2,000,000 บำท

ต่อกรรมกำร 1 ท่ำน โดยจะค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง  และให้ประธำนกรรมกำรและรองประธำน

กรรมกำรไดร้บัเงนิโบนสัประจ ำปีสงูกว่ำกรรมกำรในอตัรำรอ้ยละ 25.0 และ 12.5 ตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ กรณีพนกังำน BCP เป็นกรรมกำรผูแ้ทน จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ 

รวมถงึกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้
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ส ำหรบัปี 2558 (ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2558) กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยได้รบัค่ำตอบแทนในอตัรำที่ระบุไว้ขำ้งต้นตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวำคม 2558 โดยมี

รำยละเอยีดเป็นดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงทัง้องคก์ร 

คณะกรรมการ
บริหารและ
จดัการการ
ลงทุน 

รวม 

1. นำยพชิยั ชุณหวชริ(1) ประธำนกรรมกำร 50,000 - - - - - 50,000 

2. พลเรอืเอกศษิฐวชัร  
วงษ์สุวรรณ(2) 

รองประธำนกรรมกำร /  
กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

25,000 - - - - - 25,000 

3. นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั(2) 

(3) 

รองประธำนกรรมกำร /  
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและจดักำร
กำรลงทุน 

- - - - - - - 

4. นำยธรรมยศ ศรชี่วย 
กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้
องคก์ร / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

50,000 - - - - - 50,000 

5. พลเอกอุทศิ สุนทร 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร  

50,000 22,500 - - - - 72,500 

6. ศำสตรำจำรย ์ดร.  
สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์

กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้
องคก์ร  

50,000 10,000 - - - - 60,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงทัง้องคก์ร 

คณะกรรมการ
บริหารและ
จดัการการ
ลงทุน 

รวม 

7. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี
กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

50,000 28,125 - - - - 78,125 

8. นำยธรีะพงษ์ นลิวรสกุล 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

- - - - - - - 

9. พลเอกคณติ สำพทิกัษ์  

กรรมกำรอสิระ /  
ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

- - - - - - - 

10. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั(3) 

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำร
ลงทุน / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ทัง้องคก์ร / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

- - - - - - - 

รวม  275,000 60,625 - - - - 335,625 

หมำยเหตุ: (1)  นำยพชิยั ชุณหวชริ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 
(2)   พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ และนำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมตทิีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 

(3) กรรมกำรดงักล่ำวเป็นพนักงำนของ BCP ซึ่งจะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ รวมถงึกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบี ยนใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้  
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รำยละเอยีดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรบัปี 2559 (ตัง้แต่ 1 มกรำคม – 30 มถุินำยน 2559) เป็นดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงทัง้องคก์ร 

คณะกรรมการ
บริหารและ
จดัการการ
ลงทุน 

รวม 

1. นำยพชิยั ชุณหวชริ(1) ประธำนกรรมกำร 293,750 - - - - - 293,750 

2. พลเรอืเอกศษิฐวชัร  
วงษ์สุวรรณ(2) 

รองประธำนกรรมกำร /  
กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

237,500 - 15,625 - - - 253,125 

 

3. นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั(2) 

(3) 

รองประธำนกรรมกำร /  
ประธำนกรรมกำร บรหิำรและ
จดักำรกำรลงทุน 

- - - - - - - 

4. นำยธรรมยศ ศรชี่วย 
กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้
องคก์ร / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

225,000 - - - 15,625 - 240,625 

5. พลเอกอุทศิ สุนทร 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร  

250,000 135,000 - - 12,500 - 397,500 

6. ศำสตรำจำรย ์ดร.  
สุชชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์

กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้
องคก์ร  

225,000 67,500 12,500 - 12,500 - 317,500 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงทัง้องคก์ร 

คณะกรรมการ
บริหารและ
จดัการการ
ลงทุน 

รวม 

7. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี
กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

250,000 168,750 - - - - 418,750 

8. นำยธรีะพงษ์ นลิวรสกุล 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

200,000 55,000 - - - - 255,000 

9. พลเอกคณติ สำพทิกัษ์  

กรรมกำรอสิระ /  
ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

125,000 - 12,500 - - - 137,500 

10. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั(3) 

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
/ กรรมกำร บรหิำรและจดักำรกำร
ลงทุน / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ทัง้องคก์ร / กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

- - - - - - - 

รวม  1,806,250 426,250 40,625 - 40,625 - 2,313,750 

หมำยเหตุ: (1)  นำยพชิยั ชุณหวชริ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 
(2)   พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ และนำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2559 

(3) กรรมกำรดงักล่ำวเป็นพนักงำนของ BCP ซึ่งจะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ รวมถงึกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
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ทัง้นี้ ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2559 มมีตปิรบัอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ของบรษิทัฯ รวมถงึกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ โดยใหม้ผีลภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน) ค่าเบีย้ประชมุ (บาท / ครัง้) 

คณะกรรมกำรบรษิทั   

ประธำนกรรมกำร 37,500 37,500 

รองประธำนกรรมกำร 33,750 33,750 

กรรมกำร 30,000 30,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ประธำนกรรมกำร 12,500 18,750 

กรรมกำร 10,000 15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

ประธำนกรรมกำร - 18,750 

กรรมกำร - 15,000 

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล   

ประธำนกรรมกำร - 18,750 

กรรมกำร - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร   

ประธำนกรรมกำร - 18,750 

กรรมกำร - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน   

ประธำนกรรมกำร - 18,750 

กรรมกำร - 15,000 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้รบัเงนิโบนัสประจ ำปีในอตัรำร้อยละ 0.75 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไม่เกนิ 3,000,000 บำท

ต่อกรรมกำร 1 ท่ำน  และใหค้ ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยประธำนกรรมกำรบรษิทัและรองประธำน

กรรมกำรบรษิทั จะไดร้บัค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิโบนสั สงูกว่ำกรรมกำรในอตัรำรอ้ยละ 25 และ 12.5 ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้กรณีพนักงำน BCP เป็นกรรมกำรผูแ้ทน มสีทิธไิดร้บัโบนสัไม่เกนิ 12 เดอืนของเบีย้ประชุมทีไ่ดร้บั หำก

ไดร้บัโบนสัเกนิ 12 เดอืน ใหส้ง่สว่นทีเ่กนิแก่ BCP ต่อไป 

(ข) ค่ำตอบแทนอื่น 

- ไม่ม ี– 
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10.5.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสั ส ำหรบัปี 2558 (ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 

ธนัวำคม 2558) และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 เป็นดงันี้  

 ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 
งวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

จ ำนวนผูบ้รหิำร (คน) 5 8 

ค่ำตอบแทน (ลำ้นบำท) 4.3  18.8 (1) 

หมำยเหตุ: (1)  ดร. ภำวนั สยำมชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2559 และไดร้บัมอบหมำยใหไ้ปปฏบิตัหิน้ำทีท่ีป่ระเทศญีปุ่น่ ทัง้นี้ 

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2559 BCPGJ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศญีปุ่น่ เป็นผูจ่้ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ ดร. 

ภำวนั สยำมชยั 

(ข) ค่ำตอบแทนอื่น 

ค่ำตอบแทนอื่นของผูบ้รหิำรซึง่ประกอบดว้ย เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่นๆ ส ำหรบัปี 2558 

(ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2558) และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 เป็นดงันี้  

 ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 
งวดหกเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

จ ำนวนผูบ้รหิำร (คน) 5 8 

ค่ำตอบแทน (ลำ้นบำท) 0.2 1.8 (1) 

หมำยเหตุ: (1)  ดร. ภำวนั สยำมชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2559 และไดร้บัมอบหมำยใหไ้ปปฏบิตัหิน้ำทีท่ีป่ระเทศญีปุ่น่ ทัง้นี้ 

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2559 BCPGJ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศญีปุ่น่ เป็นผูจ่้ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ ดร. 

ภำวนั สยำมชยั 

เนื่องจำกบรษิทัฯ จดัตัง้เมื่อ 17 กรกฎำคม 2558 และทยอยแต่งตัง้ผูบ้รหิำรเพิม่เตมิในระหว่ำงปี 2558 จนถงึ

ปจัจุบนั ส่งผลให้ค่ำตอบแทนผู้บรหิำร ส ำหรบัปี 2558 นัน้อยู่ในระดบัต ่ำ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559  
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10.6 บุคลากร 

10.6.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 2559 บรษิทัฯ มจี ำนวนบุคลำกรทัง้หมด (ไม่รวมผูบ้รหิำร) เท่ำกบั 35 คนโดยมี

รำยละเอยีดดงันี้ 

ฝ่ายงาน 
 

จ านวนบคุลากร (คน) 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

1. สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี 5 9 

2. สำยงำนยุทธศำสตรอ์งคก์รและพฒันำธุรกจิ 5 7 

3. สำยงำนปฏบิตักิำร 5 4 

4. สำยงำนบรหิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 8 11 

5. ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 2 2 

6. ส่วนบรหิำรควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั และชวีอนำมยั(1) - - 

7. ส่วนสือ่สำรองคก์ร - 1 

8. เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ - 1 

รวม 25 35 

หมำยเหตุ: (1) บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัหำบุคลำกร 

ส ำหรบัปี 2558 (ตัง้แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2558) และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 

ค่ำตอบแทนบุคลำกรทัง้หมด (ไม่รวมผู้บรหิำร)  ซึ่งประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี

เท่ำกบั 3.5 ล้ำนบำท และ 20.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  เนื่องจำกบรษิัทฯ จดัตัง้เมื่อ 17 กรกฎำคม 2558 และทยอย

ว่ำจำ้งบุคลำกรเพิม่เตมิในระหว่ำงปี 2558 จนถงึปจัจุบนั ส่งผลใหค้่ำตอบแทนบุคลำกร ส ำหรบัปี 2558 นัน้อยู่ในระดบั

ต ่ำ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนบุคลำกรส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 

 

10.6.2 สวสัดิการพนักงาน  

นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนและโบนสัแลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีลประโยชน์ตอบแทนใหก้บั

พนกังำนในรปูอื่น โดยสวสัดกิำรของพนกังำนของบรษิทั มดีงันี้ 

1. การตรวจสุขภาพประจ าปี บรษิัทฯ จะจดัให้พนักงำนประจ ำของบรษิทัฯ ได้รบักำรตรวจสุขภำพจำกแพทยท์ี่

บรษิทัฯ ก ำหนดเป็นประจ ำ ทุกปี และในกรณีทีบ่รษิทัฯ เหน็ว่ำจ ำเป็นตำมค ำแนะน ำของแพทย ์บรษิทัฯ กอ็ำจจดั

ใหพ้นกังำนคนใดคนหนึ่งไดร้บักำรตรวจสขุภำพเพิม่เตมิได ้
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2. การป้องกนัโรคระบาด บรษิทัฯ อำจจดัใหม้กีำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคเป็นครัง้ครำวตำมค ำแนะน ำของแพทย ์

3. การรกัษาพยาบาลในระดบัคลินิกหรอืในฐานะผูป่้วยนอก เมื่อพนกังำนและครอบครวัเจบ็ปว่ยกะทนัหนั และ

ไม่สำมำรถรับกำรรักษำพยำบำล ณ สถำนพยำบำลบริษัทฯหรือได้รับค ำแนะน ำจำกแพทย์ให้ไปท ำกำร

รกัษำพยำบำลกบัแพทย์เฉพำะโรค พนักงำนอำจขอเบกิค่ำรกัษำพยำบำลในระดบัคลนิิกได้ ในวงเงนิทีก่ ำหนด 

โดยใหค้รอบคลุมถงึ บดิำ-มำรดำ (ผูใ้หก้ ำเนิด) คู่สมรส และบุตรทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยของพนกังำนดว้ย 

4. การรกัษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน พนักงำนและครอบครวัจะได้เลอืก “แผนประกนัสุขภำพหมู่” หำกเจบ็ป่วย

ต้องเขำ้รบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำล และ/หรอืผ่ำตดั มสีทิธขิอเบกิค่ำรกัษำพยำบำลตำมเกณฑท์ีบ่รษิทัประกนั

ก ำหนด โดยผ่ำนเจำ้หน้ำทีบุ่คคล พนักงำนผู้เป็นสมำชกิของแผนประกนัสุขภำพหมู่ จะจ่ำยเบีย้ประกนั 1 ส่วน 

และบรษิทัฯ สมทบใหอ้กี 2 สว่นตำมอตัรำทีบ่รษิทัฯ ประกำศใหท้รำบเป็นครำวๆ ไป 

5. ผลประโยชน์ด้านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังำนมสีทิธสิมคัรเขำ้เป็นสมำชกิ “กองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนกังำน

บรษิทัฯ” ภำยหลงัจำกผ่ำนทดลองงำน โดยบรษิทัฯ จะจ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงำนที่

เป็นสมำชกิองทุนส ำรองเลีย้งชพีในอตัรำเดยีวกนั 

6. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต พนกังำนทุกคนจะไดร้บัควำมคุม้ครองกำรประกนัชวีติตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขำ้ท ำงำน และ

เพื่อเป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระให้กบัครอบครวัหรอืผูร้บัประโยชน์ของพนักงำน บรษิทัฯ จงึมเีงนิช่วยเหลอืกรณี

พนักงำนเสยีชวีติเพื่อช่วยในเรื่องค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อำทเิช่น กำรจดังำนศพตำมประเพณี เงนิประกนัชวีติ ทัง้นี้ 

เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์ในเงนิผลประโยชน์ทัง้หลำยทีท่ำยำทของพนักงำนพงึไดร้บั ในกรณีทีพ่นักงำนถงึแก่กรรม

ลงในระหว่ำงที่เป็นพนักงำนของบริษัทฯ เช่น เงินบ ำเหน็จ เงินประกนัชีวิต โบนัสวินัยกำรปฏิบตัิงำน ฯลฯ    

บริษัทฯ จะช่วยด ำเนินกำรให้ทำยำทตำมกฎหมำยที่ระบุใน “หนังสอืก ำหนดผู้รบัผลประโยชน์” เป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ตัง้แต่จดัตัง้บรษิทัฯ เมื่อวนัที ่17 กรกฎำคม 2558 จนถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 

 

10.6.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พูนควำมรู้ ทกัษะ และ

ควำมช ำนำญ รวมทัง้ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนของพนักงำนในทุกระดบั ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้บุคลำกร

สำมำรถพฒันำควำมรู้ควำมช ำนำญจำกกำรปฏบิตัิงำนจรงิ (On the Job Training) รวมทัง้จะมกีำรจดัอบรมภำยใน

บรษิทัฯ เพื่อใหม้กีำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และใหค้วำมรูเ้พิม่เตมิแก่พนักงำนอยู่เป็นประจ ำ และบรษิทัฯ จะพจิำรณำ

จดัส่งพนักงำนและผูบ้รหิำรในสำยงำนต่ำงๆ เขำ้ร่วมกำรอบรมและสมัมนำในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนของแต่

ละฝำ่ยเป็นกำรเพิม่เตมิ เพื่อน ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัมำปรบัปรุงกำรด ำเนินของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ 
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11. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

11.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน (The Principles of Good 

Corporate Governance of Listed Companies, 2012) ตำมแนวทำงทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก ำหนด เพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และควำมโปร่งใสต่อนักลงทุน อนัจะ

ท ำให้เกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

ผู้ถือหุ้นมีสทิธิในควำมเป็นเจ้ำของโดยใช้สทิธิผ่ำนกำรแต่งตัง้กรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่แทนตนและมีสิทธิ

ตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักและใหค้วำมส ำคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดย

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธแิละจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น โดยบรษิัทฯ ได้

ก ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึหน้ำทีใ่นกำรสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรำยไดร้บัสทิธพิืน้ฐำน อนั

ไดแ้ก่  

 สทิธซิือ้ขำยและโอนหุน้ และสทิธใินสว่นแบ่งก ำไร 

 สทิธไิดร้บัสำรสนเทศทีเ่พยีงพอ ทนัเวลำในรปูแบบทีเ่หมำะสมต่อกำรตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 

และตนเอง 

 สทิธเิขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง

ทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ตำมทีก่ฎหมำยหรอืนโยบำยฯ ก ำหนด โดยอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสรมิใหผู้้

ถอืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถำบนัเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 สทิธปิระกำรอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บัตำมกฎหมำย 

2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัหนงัสอืเชญิประชุมและสำรสนเทศเกีย่วกบัวนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัประชุม ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัไว้

อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนวำระกำรประชุม และขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งพจิำรณำ ซึง่ในวำระกำร

จ่ำยเงนิปนัผลนัน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยจรงิเปรยีบเทยีบกบันโยบำย โดยจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้และ

นำยทะเบยีนทรำบไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำรประชุมและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ ์3 

วนั ติดต่อกนัและไม่น้อยกว่ำ 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวล่วงหน้ำไว้ในเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ มำกกว่ำ 30 วนัก่อนกำรประชุม เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็นหรอืสมควรประกำรอื่นใด ซึง่ในกรณีนี้บรษิัทฯ 
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จะยงัคงปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมำยหรอืประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งและด ำเนินกำรอย่ำงเตม็ที่

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มลูล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมโดยเรว็ทีส่ดุ  

3. ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร ผูถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนน

เสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

4. ภำยใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สำมำรถขอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเพิม่เรื่อง

ในวำระกำรประชุมและสำมำรถตัง้ค ำถำม ขอค ำอธบิำย และแสดงควำมเหน็ของตนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

5. ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้บรหิำรทีเ่กี่ยวขอ้ง มคีวำมรบัผดิชอบในกำรเขำ้ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อตอบ

ค ำถำมแก่ผูถ้อืหุน้ 

6. หลงักำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเผยแพร่สำรสนเทศเกีย่วกบัผลกำรพจิำรณำและมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทรำบขอ้มลูโดยทัว่กนั 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)  

คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำกบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยพงึไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม  โดย

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. ผู้ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกนัในสำรสนเทศเกี่ยวกับ   

บรษิทัฯ 

2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นอย่ำงเพยีงพอ ยุตธิรรม และทนัเวลำ จำกบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะไม่ให้

ข้อมูลสำรสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกบัผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่ำงจำกผู้ถือหุ้นอื่นของ   

บรษิทัฯ   

3. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั 

4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมแนวทำงทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  

5. ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อกบักรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัสทิธิของตนได้โดยตรงผ่ำนทำง Email: 

ico@bcpggroup.com 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมสทิธทิีม่ตีำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัจะ

พจิำรณำใหม้กีระบวนกำรส่งเสรมิใหเ้กดิควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในกำรสรำ้งควำมมัง่คัง่ ควำม

มัน่คงทำงกำรเงนิและควำมยัง่ยนืของกจิกำรต่อไป โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 
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1. คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึกำรเคำรพหลกั

สทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม และสนบัสนุนใหม้กีำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผู้

มสี่วนไดเ้สยีในกำรสรำ้งควำมมัง่คัง่ สรำ้งงำนและกจิกำรใหม้ฐีำนะกำรเงนิทีม่ ัน่คงอย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำร

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็นและสมควรเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บักำรคุม้ครองและ

ไดร้บักำรปฏบิตัดิว้ยด ี

2. คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อบทบำทของผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมถึงจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรขอ้มลู

กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม   

3. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้มีำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรกระท ำผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ 

หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ ของบุคคลในองคก์ร ทัง้จำกพนักงำนและผูม้สี่วนไดเ้สยี

อื่น รวมถงึรำยงำนทำงกำรเงนิทีไ่ม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง รวมไปถงึจะจดัใหม้กีลไกใน

กำรคุ้มครองผู้แจง้เบำะแส เพื่อใหผู้้มสี่วนได้เสยีมสี่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency)  

บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญัทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและมใิช่ทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ 

โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงทีเ่ขำ้ถงึขอ้มลูไดง้่ำย มคีวำมเท่ำเทยีมและน่ำเชื่อถอื โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content) 

ภำยหลงัจำกกำรเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมนโยบำยกำร

เปิดเผยขอ้มลูนี้ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรใหข้อ้มลูทำงกำรเงนิและ

มใิช่ทำงกำรเงนิอย่ำงเท่ำเทยีมกนัแก่ผู้ถือหุ้น สถำบนักำรเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องกำรใช้

ขอ้มูลและสำธำรณชนทัว่ไป โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรสื่อสำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 

เกี่ยวกบัขอ้มูลในอดตีและกำรสร้ำงมูลค่ำในอนำคต ไม่เลอืกปฏบิตัิต่อขอ้มูลทัง้ในด้ำนบวกหรอืด้ำนลบ แต่บรษิัทฯ 

ยังคงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรเก็บควำมลับทำงธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทำงธุรกิจที่ส ำคัญและกลยุทธ์ในกำร

ด ำเนินงำน ทัง้นี้นโยบำยนี้จะสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลนี้ครอบคลุมถงึทุกวธิทีีบ่รษิทัฯ ใชใ้นกำรสื่อสำร เช่น รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยไตรมำส ขำ่ว เอกสำรแถลงขำ่ว จดหมำยถงึผูถ้อืหุน้ เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ นอกจำกนี้ยงัรวมไปถงึกำรพดู

โดยวำจำทัง้กำรประชุมหรอืโทรศพัท์กบันกัวเิครำะหแ์ละนักลงทุน  กำรใหข้อ้มูลผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ หรอืสื่ออื่นๆ กำรให้

สมัภำษณ์กบัสื่อมวลชน และกำรแถลงข่ำว เป็นควำมมุ่งมัน่ของบรษิัทฯ ที่จะให้นโยบำยนี้ใชก้บับุคคลที่มผีลต่อกำร

บรหิำรงำนของบรษิทัฯ (ตำมทีร่ะบุในกฎหมำย) และสนบัสนุนใหบุ้คคลเหล่ำนัน้ใชน้โยบำยนี้ 
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ผูมี้หน้าท่ีให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) 

บรษิทัฯ จะสือ่สำรกบันกัลงทุน นกัวเิครำะห ์ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรลงทุน และผูถ้อืหุน้ผ่ำนผูแ้ทนบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรทีดู่แลหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยมหีน้ำที่หลกัในกำรตดิต่อประสำนงำนกับนักวเิครำะห ์นัก

ลงทุน และบุคคลอื่นๆ ทีต่อ้งกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะของบรษิทัฯ และธุรกรรมใดๆ ทีม่ผีลกระทบ

ต่อบรษิทัฯ   

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และ/หรือรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่สำยงำนกำรเงินและบญัช ีอำจมอบหมำยให้ผู้บริหำร

ระดบัสงู และ/หรอืเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหส้มัภำษณ์และสื่อสำรขอ้มูลกบัสื่อสำรมวลชนโดยมี

ขอบเขตอยู่ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำน รวมไปถงึกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มูลทัว่ๆ ไป และขอ้มูลดำ้นกำรเงนิใน

อดตี และเรื่องเกี่ยวกบักจิกรรมกำรประชำสมัพนัธ์ อย่ำงไรกต็ำม หน้ำที่ขำ้งต้นไม่รวมถงึกำรสื่อสำรกบันักวเิครำะห ์

หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกำรลงทุน  ทัง้นี้พนักงำนอื่นจะไม่ไดร้บัอนุญำตให้สื่อสำรขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกจิหรอืขอ้มูลบรษิัทฯ 

เป็นกำรส่วนตวั ยกเวน้ผ่ำนหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีเ่ปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืเป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงค์

ทำงธุรกจิภำยใตส้ญัญำกำรไม่เปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลอื่น 

สารสนเทศท่ีเปิดเผยอย่างสม า่เสมอ (Regular Information) 

สำรสนเทศทีบ่รษิทัฯ เปิดเผยอย่ำงสม ่ำเสมอ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ฐำนะทำงกำรเงนิและรำยงำนของประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และกำรวเิครำะห ์โครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำร ปจัจยัเสีย่ง 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเป็นต้น รวมถงึคณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีจ่ดัท ำรำยงำนเชงิอภิปรำยประกอบใน

รำยงำนประจ ำปี เพื่อขยำยควำมเรื่องทีส่ ำคญัและยำกทีจ่ะเขำ้ใจและชีแ้จงนโยบำยที่ส ำคญัของบรษิทัฯ เกีย่วกบักำร

จดักำรควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนและกำรเงนิเพิม่เตมิ อกีทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรเปิดเผยจ ำนวนครัง้ที่

กรรมกำรและ/หรอื กรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยไวด้ว้ย 

สารสนเทศท่ีมีนัยส าคญั (Material Information) 

บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูทีม่นีัยส ำคญัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนใหแ้ก่พนกังำนทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำต กลุ่มบุคคล 

หรอื บุคคลอื่นใด (รวมถงึนกัลงทุน สือ่มวลชนและนกัวเิครำะห)์ จนกว่ำขอ้มลูนัน้จะไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ กรณี

ทีม่คีวำมจ ำเป็นทำงธุรกจิต้องเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง ผูต้รวจสอบบญัช ีUnderwriter ธนำคำร ทีป่รกึษำกฎหมำย 

หรือที่ปรึกษำอื่นๆ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำบุคคลดงักล่ำวได้ใช้ควำมระมดัระวงัเพื่อเกบ็รกัษำขอ้มูล

ควำมลบัไว ้หำกมขีอ้มลูใดทีไ่ม่ควรถูกเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวต่อสำธำรณชนโดย

ทนัท ีโดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกีย่วกบักำรออกข่ำว และขอ้ก ำหนด

อื่นๆ หรอืหำกจ ำเป็นบรษิทัฯ จะแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์เป็นกำร

ชัว่ครำว 
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ในบำงสถำนกำรณ์ บรษิทัฯ อำจจะต้องชะลอกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนดว้ยเหตุผลทำงธุรกจิ (เช่น ถ้ำเปิดเผย

ข้อมูลออกไปจะมีผลต่อกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่ำจะถึงเวลำที่เหมำะสมที่จะเปิดเผยต่อ

สำธำรณชน 

ช่วงเวลาก่อนจดัส่งงบการเงิน (Quiet Period) 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหุน้ หรอื เป็นประโยชน์

ต่อผู้หนึ่งผูใ้ดโดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมกีำรจดัส่งงบกำรเงนิใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเริม่

ตัง้แต่วนัสิน้สดุไตรมำสจนกระทัง่บรษิทัฯ จะไดแ้จง้ผลประกอบกำรอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำนระบบกำรจดัสง่ขำ่วของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ปีระเดน็หรอืเหตุกำรณ์ทีท่ ำใหผ้ลประกอบกำรของ

บรษิัทฯ ถูกคำดกำรณ์คลำดเคลื่อนอย่ำงมนีัยส ำคญัจนส่งผลให้ผู้ที่น ำขอ้มูลไปใช้เกดิควำมเขำ้ใจผดิได้ บรษิัทฯ จะ

ด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บทวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Models and Reports) 

บรษิัทฯ จะไม่ประเมนิความเหมาะสมต่อตวัเลขประมาณการของนักวเิคราะห์ เนื่องจากโมเดล วธิปีร ะมาณค่า และ

สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนั แต่จะมุ่งเน้นท าความเขา้ใจต่อนักวเิคราะหใ์นกรณีทีพ่บว่ามคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนจนอาจมี

ผลต่อประมาณการอย่างมนียัส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบในวงกวา้งต่อนกัลงทุนทีอ่่านบทวเิคราะหด์งักล่าว 

เวบ็เพจนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR Webpage) 

บรษิัทฯ จดัให้มหีน้ำนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) อยู่บนเวบ็ไซต์หลกัของบรษิทัฯ (www.bcpggroup.com) 

เพื่อเป็นช่องทำงหนึ่งใหผู้ล้งทุน และบุคคลทัว่ไป สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูต่ำงๆ ได ้เช่นเดยีวกบันกัวเิครำะหห์รอืนกัลงทุน

สถำบนั โดยบรษิทัฯ จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ทีใ่หเ้วบ็ไซต์มคีวำมพรอ้มใชง้ำน และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั

อยู่เสมอ กำรบรรจุขอ้มลูบนเวบ็ไซตอ์ำจมรีปูแบบหรอืลกัษณะแตกต่ำงจำกขอ้มลูทีไ่ดเ้ผยแพร่ไปแลว้ขึน้อยู่กบัขอ้จ ำกดั

ของเวบ็ไซต ์อย่ำงไรกต็ำมเน้ือหำหลกัจะไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส ำคญั 

ทรรศนะต่อธรุกิจและข้อมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีทีม่กีำรแจง้ประมำณกำรผลประกอบกำรระยะสัน้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ อำจจดัใหม้ี

กำรเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงต่ำงๆ ได ้รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เพิม่เตมิทัง้แผนงำนปจัจุบนั 

แผนกลยุทธแ์ละกำรประมำณกำรในอนำคต ในส่วนทีเ่ป็นขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัอนำคตและไม่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลในอดตีที่

ผ่ำนมำ กำรประมำณกำรที่เกิดขึ้นจะถูกก ำหนดโดยใช้สมมติฐำนหลกัของผู้บริหำรโดยเทยีบเคยีงกบัสถำนกำรณ์

ปจัจุบนับนพืน้ฐำนขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะนัน้ๆ ดว้ยหลกักำรด ำเนินงำนทีต่่อเนื่อง ดงันัน้ผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มูลขำ่วสำรจงึควรใช้

วจิำรณญำณในกำรพจิำรณำ และเขำ้ใจว่ำผลกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิอำจแตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญัจำกผลกำรประมำณ

กำรได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยอย่ำง 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  

 กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตคิณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึมบีทบำทในกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ อนัน ำไปสูค่วำมเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยรบัผดิชอบผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อผู้

มสี่วนไดเ้สยีอื่น รวมถงึเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยท ำหน้ำทีเ่ฉพำะดำ้นช่วยศกึษำกลัน่กรองงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัอกีดว้ย 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และตำมควำมจ ำเป็น 

โดยมกีำรก ำหนดวำระกำรประชุมไวล่้วงหน้ำตลอดทัง้ปี  

2. ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดใหม้หีนังสอืนัดประชุมส่งมอบใหแ้ก่กรรมกำรหรอืผูแ้ทนของ

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสทิธหิรอืประโยชน์ของ

บรษิทัฯ อำจแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้ โดยฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีต่อ้งให้

สำรสนเทศที่เหมำะสมและทันเวลำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มัน่ใจว่ำ

กรรมกำรทัง้หลำยได้รบัสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เพื่อให้มเีวลำเพียงพอที่จะศกึษำ 

พจิำรณำและตดัสนิใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ดูแลใหร้ำยงำน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัแต่ละครัง้แลว้เสรจ็ภำยใน 7 วนัหลงักำรประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั

ไดส้อบทำนควำมถูกตอ้งของรำยละเอยีดก่อนกำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครัง้ถดัไป 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัแต่ละครัง้ควรมกีรรมกำรเขำ้ร่วมในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมด ในกำรลงมตคิวรมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

4. กรรมกำรบรษิทัควรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมทัง้หมดในแต่ละปี  

5. ประธำนกรรมกำรเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรจดัเรื่องทีจ่ะเขำ้วำระกำรประชุม โดยกำรปรกึษำหำรอืกบัฝ่ำย

บริหำร ทัง้น้ีฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรบำงท่ำนที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส ำคญัเป็นวำระกำร

พจิำรณำในกำรประชุมครัง้ต่อไป 

6. ประธำนกรรมกำรมหีน้ำทีจ่ดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยบรหิำรจะเสนอเอกสำรขอ้มูลเพื่อกำรอภปิรำย

และเพยีงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ะอภปิรำยในประเดน็ทีส่ ำคญั 

7. ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็นผู้กล่ำวสรุปประเดน็ส ำคญัของวำระกำรประชุมเพื่อกำรพจิำรณำของ

กรรมกำร พร้อมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิดเห็น เพื่อประมวลควำม

คดิเหน็และสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม 
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8. ในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่

อยู่ในทีป่ระชุมในวำระดงักล่ำว 

9. กรรมกำรสำมำรถเขำ้ถงึและขอสำรสนเทศ ค ำปรกึษำและบรกิำรต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ จำกฝำ่ยบรหิำร และสำมำรถขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำภำยนอกได ้

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ในรปูแบบ

ของกำรประเมนิตนเองรำยบุคคล (โดยตนเอง) หรอืรำยบุคคล (แบบไขว)้ และกำรประเมนิตนเองรำยคณะ 

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบและแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั โดยผล

กำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรนัน้ ฝ่ำยบริหำรจะสรุปผลให้คณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ และ

เผยแพร่ผลสรุปกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้บีรรทดัฐำนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงมหีลกัเกณฑ ์และท ำ

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนเปรยีบเทยีบกบับรรทดัฐำนเป็นระยะๆ ตำมทีก่ ำหนด 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมาย และสามารถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม

และธุรกจิที่มขีนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพยีงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการมคีุณภาพและ

สามารถปฏบิตัิหน้าที่ใหบ้รรลุเป้าหมายและทศิทางธุรกจิทีบ่รษิัทฯ ก าหนด โดยมกีระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัค่ำตอบแทนตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวไดม้ี

กำรก ำหนดใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัทีป่ฏบิตักินัในอุตสำหกรรม และมลีกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกบัผล

ปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ และของกรรมกำรแต่ละคน 

2. กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้เป็นพเิศษ (เช่น เป็นกรรมกำรชุดย่อย) จะ

ไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ โดยเชื่อมโยงกบัระดบัควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยนัน้ 

3. คณะกรรมกำรบรษิัทได้จดัให้มรีำยงำนเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลและค่ำตอบแทนของ

ผูบ้รหิำร ซึง่รวมถงึกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรและ/หรอืผู้บรหิำรไดร้บัในกรณีทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหไ้ป

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัย่อยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร

ทีด่ ี
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11.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

11.2.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บรษิัทฯ จะให้ควำมส ำคญักบั

บุคคลที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มปีระวตัิกำรท ำงำนที่ด ีและมภีำวะผู้น ำ วสิยัทศัน์กว้ำงไกล รวมทัง้มี

คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สำมำรถอุทศิเวลำใหไ้ด้อย่ำงเพยีงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ ยงัค ำนึงถงึควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) 

และจดัท ำ Board Skill Matrix  เพื่อก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรรหำ โดยพจิำรณำจำกทกัษะจ ำเป็นที่

ยงัขำด รวมถงึคุณสมบตัทิีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิ

ของบรษิัทฯ และจะใช้ฐำนขอ้มูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) เป็น

ส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใส สรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้

ก ำหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัไวด้งันี้ 

1. มคีุณสมบตัทิีไ่ม่ขดัต่อมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/3 แห่ง

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

2. มภีำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์กวำ้งไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม และมปีระวตักิำรท ำงำนทีด่ี 

3. เป็นผูท้ีม่คีวำมสนใจในกจิกำรของบรษิทัฯ และสำมำรถอุทศิเวลำใหไ้ดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

4. ต้องเป็นผูท้ีไ่ม่ประกอบกจิกำรหรอืเขำ้ร่วมในกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำร

ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนที่

จะมมีตแิต่งตัง้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดโอกำสใหก้รรมกำรและผู้ถือหุน้มสี่วนร่ วมในกำร

เสนอชื่อกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม โดยใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรโดยใชเ้สยีงขำ้งมำก ใหผู้้

ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง โดยบุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้

ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำร

เลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็น

ประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกเหตุอื่นนอกจำกกำรถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั

พจิำรณำแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีร่ะบุขำ้งต้นเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบรษิทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่

เขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน ทัง้นี้ มตกิำร

แต่งตัง้บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงั

เหลอือยู่ 
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11.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิัทฯ และมจี ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบรษิัทหรือที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรอสิระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำรบรษิทั 

บุคคลที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม

พระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยกำรพจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจะพจิำรณำจำกคุณวุฒกิำรศกึษำ ควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป 

ทัง้นี้ หำกมกีรรมกำรอสิระคนหนึ่งคนใดพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ

ที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ใน

ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรอสิระทีต่นแทน 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ ดงันี้ 

ก. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี

อ ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืของผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำ ของส่วน

รำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

ค. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี

อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผู้บรหิำรหรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อย 

ง. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี

อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
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ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร

กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอื

ทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่น

ท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีทีต่้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธขิองบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำร

ค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั โดยอ นุโลม แต่ในกำร

พจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั

บุคคลเดยีวกนั 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัช ี 

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ

บรษิทัฯ สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ฉ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ

ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วน

ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ช. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

ซ. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำ

ที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่ง

ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเ ป็นอิ สระเกี่ยวกับกำรด ำ เนินงำนของ 

บรษิทัฯ 

ภำยหลงัได้รบักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระที่มลีกัษณะเป็นไปตำม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมกำรอสิระอำจ

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำรตดัสนิใจ

ในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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11.2.3 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง  

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรสรรหำต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่ ว่ำหำกมคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสม บุคคลภำยนอกหรอืบุคคลภำยในสำมำรถเขำ้รบักำรคดัเลอืกในต ำแหน่งต่ำงๆ นี้ได้ 

ซึง่วตัถุประสงคข์องกำรก ำหนดเช่นนี้ เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลำหนึ่งๆ และเพื่อจดัเตรยีม

บุคลำกรภำยในองคก์รใหป้ฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนในกรณีทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรอืรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไม่สำมำรถ

ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรอืต ำแหน่งว่ำงลงดว้ยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดควำมเสีย่งหรอืผลกระทบ

จำกกำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจดักำร บริษัทฯ  จึงได้มีกำรจดัท ำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง ทัง้นี้บุคคลที่

เหมำะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  (ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรแต่งตัง้

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว) หรือโดยฝ่ำยบริหำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ

คดัเลอืกของบรษิทัฯ ทีไ่ดม้กีำรก ำหนดไว ้ 

นอกจำกนี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในกำรคดัเลอืกผูด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหฝ้่ำยบรหิำรท ำหน้ำทีดู่แลกำรอบรมและพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ

ของผู้บรหิำรระดบัสูง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัทยงัได้วำงแนวทำงกำรพฒันำเพิม่เตมิ โดยให้มกีำรหมุนเวยีน

หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรระดบัสูง เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจ มปีระสบกำรณ์ และควำมพรอ้มในกำรบรหิำรองค์กร

โดยรวม ทัง้นี้ พนักงำนตัง้แต่ระดบัผู้อ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถสมคัรเข้ำรบักำรคดัเลือกในต ำแหน่งกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ได ้หำกมคีุณสมบตัติำมเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้

 

11.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  

บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ รวมถึงบรษิทัที่

บรษิทัฯ ถอืหุน้ (รวมเรยีกว่ำ “บรษิทัร่วมทุน”)  โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้  

1. บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะมอบหมำยใหผู้แ้ทนของบรษิทัฯ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัร่วมทุนตำม

สดัส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบรษิทั (“กรรมกำรผู้แทนของบรษิทัฯ”) เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหบ้รษิัทร่วมทุน

ด ำเนินกำรสอดคลอ้งตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัร่วมทุน รวมถงึนโยบำยอื่นของบรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำเหน็ชอบ

บุคคลเป็นกรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัร่วมทุน 

2. ในกรณีทีน่โยบำยฉบบันี้ไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึง่มนีัยส ำคญัหรอืมผีลต่อฐำนะ

ทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของ

บรษิัทฯ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมกำรของบรษิทัฯ จดัให้มกีำรประชุม

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืกำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัเิรื่องดงักล่ำวก่อนที่

บริษัทร่วมทุนจะจดัประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำ
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รำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ๆ ในกำรน้ี ใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

ขัน้ตอนและวธิกีำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนุมตันิัน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยบรษิัทมหำชน ประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลกัทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประกำศขอ้บงัคบัและ

หลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด

หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลม (เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่ำงครบถ้วนและ

ถูกตอ้ง 

3. กำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัร่วมทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ กรรมกำรผู้แทนของบรษิัทฯ ในบรษิัทร่วมทุนแต่ละ

บรษิัท จะต้องได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ก่อนออกเสยีงลงมตใินกำรประชุมคณะกรรมกำร

ของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้ำข่ำยเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ  

บรษิทัฯ ใหก้รรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัฯ ออกเสยีงลงมตใินกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัร่วมทุนในเรื่อง

ดงักล่ำวต่อเมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบรษิทัฯ ก่อน) 

3.1 กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของ

บรษิทัในบรษิทัร่วมทุนดงักล่ำว 

 เวน้แต่นโยบำยฉบบันี้หรอืคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหก้รรมกำรผูแ้ทน

ของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุม

คณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกิจ

ตำมปกติของบรษิทัร่วมทุนไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรรำยดงักล่ำวจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิทัฯ และบรษิทัร่วมทุน (แลว้แต่กรณี)  

3.2 กำรจดัตัง้นิตบิุคคล ร่วมทุนหรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใด 

3.3 กำรซือ้หรอืขำยหุน้ กจิกำรหรอืทรพัยส์นิทีเ่ป็นสำระส ำคญั  

3.4 กำรก่อภำระผูกพนัในลกัษณะใดๆ ทีจ่ะมผีลผูกพนัหรอืส่งผลกระทบต่อบรษิทัร่วมทุนหรอืบรษิทัฯ ใน

ระยะยำวหรอือย่ำงมนียัส ำคญั 

3.5 กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัร่วมทุนทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

3.6 กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทัร่วมทุน 

3.7 กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัร่วมทนุทัง้หมด หรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 

กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทัร่วมทุน หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

3.8 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัร่วมทุน ซึง่มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทัฯ 

3.9 กำรเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัร่วมทุน หรอืกำรออกหุน้กู ้
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3.10 กำรควบหรอืเลกิบรษิทัร่วมทุน 

3.11 กำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงไปจำก

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 

3.12 กำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีของบรษิทัร่วมทุนซึง่มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีแ่ตกต่ำงไปจำก

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลทีบ่รษิทัร่วมทุนแต่ละบรษิทัก ำหนดไว ้

3.13  กำรอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัร่วมทุนซึง่มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เวน้แต่ เป็น

กรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบรษิทัฯ 

3.14 กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัร่วมทุนซึง่มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ เฉพำะกรณีทีผู่ส้อบ

บญัชดีงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส ำนกังำนสอบบญัชทีีเ่ป็นสมำชกิประเภทเตม็รปูแบบ (full member) ใน

เครอืขำ่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

4. กำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิัทร่วมทุนซึ่งมสีถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (“บรษิัท

ย่อย”) ที่ระบุไว้ภำยใต้ขอ้ 4 นี้ หรอืกำรด ำเนินกำรในกรณีอื่นใดของบรษิทัย่อยที่เขำ้ข่ำยหรอืเป็นกำรไดม้ำ

หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่จะส่งผลให้บรษิทัฯ มหีน้ำที่ต้องขออนุมตัทิีป่ระชุม

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มหีนังสอืเวยีน

ถงึผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  หรอืขออนุมตัติลท. ตำมกฎหมำย  บรษิทัย่อย

จะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำรนัน้ได้เมื่อได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื ตลท. (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

4.1 กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วกบักำร

ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อควำมเสยีหำย

แก่บรษิทัย่อย 

(ข) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ค) กำรซือ้หรอืกำรรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัย่อย 

(ง) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงสว่น

ที่ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิัทย่อย หรอืกำรรวมกจิกำรของ

บรษิทัย่อยกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรเช่ำ หรอืใหเ้ช่ำซือ้กจิกำรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีำระส ำคญั 

4.2 กำรกู้ยมืเงนิ กำรให้กู้ยมืเงนิ กำรให้สนิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิติกรรมผูกพนับรษิทัย่อยใหต้้อง

รบัภำระทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน

จ ำนวนทีม่นียัส ำคญัและมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิัทย่อย 
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4.3 กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย 

4.4 รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย

อย่ำงมนียัส ำคญั 

5. กำรท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมสีถำนะเป็นบริษัทย่อยของบรษิัทฯ 

(“บรษิทัย่อย”)  อำจท ำใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ดงันัน้ กรรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีน้ำทีแ่จง้มำยงัฝำ่ยก ำกบัองคก์รของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่รำบ

ว่ำบรษิทัย่อยมแีผนจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืเกดิเหตุกำรณ์ภำยใตข้อ้ 5 นี้ 

5.1 บรษิทัย่อยมกีำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย เช่น ซือ้ขำย ลงทุนหรอืยกเลกิกำร

ลงทุน กำรโอนหรือกำรรบัโอน กำรได้หรือสละสทิธิซึ่งสทิธิกำรเช่ำ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ กิจกำร 

หลกัทรพัยอ์ื่นๆ เป็นตน้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสนิคำ้หรอืวตัถุดบิในกำรประกอบธุรกจิ  

5.2 บรษิทัย่อยมกีำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั เช่น กำรท ำรำยกำรกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้ี

อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งและญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว เป็นตน้ 

5.3 บรษิทัย่อยมกีำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัอื่นนัน้มสีภำพหรอื

สิน้สภำพในกำรเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยนัน้ 

5.4 บรษิทัย่อยมกีำรเขำ้ร่วมทุนหรอืยกเลกิกำรเขำ้ร่วมทุนกบับรษิทัอื่น ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช ำระแลว้

ของบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมทุน   

5.5 บริษัทย่อยมีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส ำคัญ กำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกร เ ทคโนโลยี 

ผลติภณัฑ ์และตลำด หรอืกำรคน้พบทีส่ ำคญัเกีย่วกบัทรพัยำกรธรรมชำติ 

5.6 บรษิทัย่อยมกีำรกูย้มืเงนิหรอืมกีำรออกตรำสำรหนี้เป็นจ ำนวนทีม่นียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำร

ด ำเนินงำน  

5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพำทที่ส ำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพำท

เกีย่วกบัแรงงำน ผูร้บัเหมำช่วง หรอืผูข้ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทัฯ 

5.8 บรษิทัย่อยมขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีส่ ำคญั 

5.9 บรษิทัย่อยมกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในโครงกำรจ่ำยลงทุน 

5.10 บรษิัทย่อยมกีำรจดทะเบยีนหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยอ์ื่นหรอืมกีำรเปิดเผยสำรสนเทศเกีย่วกบั

หลกัทรพัยซ์ึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์ื่น   

5.11 บรษิทัย่อยมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

5.12 บรษิทัย่อยเลกิกจิกำร  
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5.13 บรษิทัย่อยมกีำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทัย่อยโดยผูป้ระเมินรำคำอสิระเพื่อเปิดเผยต่อ

ผูถ้อืหุน้หรอืผูล้งทุนทัว่ไป ซึง่บรษิทัฯ มหีน้ำทีแ่จง้และสง่รำยงำนกำรประเมนิรำคำใหต้ลท. ดว้ย 

5.14 บรษิทัย่อยใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่บุคคลอื่นเป็นจ ำนวนทีม่นีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผล

กำรด ำเนินงำน ซึง่มใิช่ธุรกจิปกตหิรอืแนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัย่อย ยกเวน้

เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่บรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วม หรอืตำมระเบยีบกำรสงเครำะห์

พนกังำน  

5.15 บรษิัทย่อยผดินัดช ำระหนี้หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิตำมภำระผูกพนัตำมนิติกรรมเกี่ยวกบักำรรบัควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือกำรออกตรำสำรหนี้ ซึ่งมีมูลค่ำตัง้แต่ร้อยละ 5 ของสินทรพัย์รวมของ  

บรษิัทฯ ที่ปรำกฏในงบกำรเงนิหรอืงบกำรเงนิรวมล่ำสุดของบรษิทัฯ  พร้อมทัง้แนวทำงในกำรแกไ้ข

เหตุดงักล่ำว 

5.16 กรณีใดๆ ทีม่หีรอืจะมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหลกัทรพัยห์รอืต่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน 

หรอืต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหลกัทรพัย์จดทะเบยีนของบรษิัทฯ เช่น ประสบควำมเสยีหำย

อย่ำงร้ำยแรง หยุดประกอบกจิกำรทัง้หมดหรอืบำงส่วน เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์หรอืลกัษณะกำร

ประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 

5.17 กรณีใดๆ ทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งเปิดเผยสำรสนเทศตำมกฎหมำย 

6. คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รษิทัร่วมทุนทีม่สีถำนะเป็นบรษิทัยอ่ย (“บรษิทัย่อย”) มรีะบบ

ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบป้องกนักำรทุจรติ รวมทัง้ก ำหนดให้มมีำตรกำรในกำร

ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่หมำะสม มปีระสทิธภิำพและรดักุมเพียงพอทีท่ ำให้

มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมจะเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ รวมถึง

กฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ

หลกัเกณฑต่์ำง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและต่อเนื่อง และตดิตำมใหบ้รษิทั

ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลู กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป

ซึง่ทรพัยส์นิทรพัย ์และ/หรอืรำยกำรทีม่ีนัยส ำคญัอื่นใดต่อบรษิทัฯ และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำม

หลกัเกณฑใ์นกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบั

นี้ ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง 

7. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลและด ำเนินกำรใหก้รรมกำรผูแ้ทนในบรษิัทร่วมทุนแต่ละ

บริษัทก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทร่วมทุน โดยกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบรษิัทจะมี

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ 

7.1 กรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัร่วมทุนตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัร่วมทุน ตลอดจนมตคิณะกรรมกำรของบรษิัทร่วมทุน และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำม
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ซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) มคีวำมรบัผดิชอบ (Accountability) 

และมจีรยิธรรม (Ethic) 

7.2 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องด ำเนินกำรติดตำม รวมถึงให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็น เพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมทุนเป็นไปตำมสญัญำและกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.3 กรรมกำรผู้แทนในบรษิทัร่วมทุนต้องตดิตำมและรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 

ของบรษิทัร่วมทุน ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัร่วม

ทุน ตลอดจนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิที่มีนัยส ำคญัของบริษัทร่วมทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

รวมถงึใหค้ ำแนะน ำทีจ่ ำเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมทุนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่

ก ำหนด และสำมำรถจดักำรอุปสรรคปญัหำทีอ่ำจเกดิขึน้ได้อย่ำงทนัเวลำและเหมำะสม โดยรำยงำน

เรื่องดงักล่ำวใหแ้ก่บรษิทัฯ ทรำบโดยครบถว้นถูกตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด  

7.4 ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัร่วมทุนทีม่สีถำนะเป็นบรษิทัย่อย (“บรษิทัย่อย”) กรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัย่อยตอ้ง

พิจำรณำ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่

เหมำะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ควร

จดัใหม้รีะบบกำรท ำงำนทีช่ดัเจน มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ในกำรด ำเนินธุรกจิ  เพื่อแสดงไดว้่ำ
บรษิทัย่อยมรีะบบเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มลู กำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด

ไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและน่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมกำร

ของบริษัทย่อยสำมำรถได้รบัขอ้มูลของบริษัทย่อย ในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ

กำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัฯ กบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ กำรท ำรำยกำรระหว่ำง

บรษิทัย่อยกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัของบรษิทัฯ ได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้ ตอ้งจดัใหม้กีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบรษิทัฯ โดยให้

มทีมีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้ี

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือ

กรรมกำรของบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยมกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนที่

จดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ    

7.5 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจำรณำ ติดตำม และด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรจดัให้มีกำร

ทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำนทีส่ ำคญัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัร่วม

ทุน ใหเ้ป็นปจัจุบนัและเหมำะสมกบัสภำพธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7.6 กรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัร่วมทุนตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบเกีย่วกบัสถำนกำรณ์กำร

ด ำเนินธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมทุน แผนกำรประกอบธุรกจิ กำรขยำยธุรกจิ โครงกำร

ลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ต่อบรษิทัฯ  อย่ำงสม ่ำเสมอ  

7.7 กรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัร่วมทุนต้องน ำส่งขอ้มูลหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วดว้ยกำรด ำเนินงำนใหก้บับรษิทัฯ 

เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมเหมำะสม   



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.11 หน้ำ 17 

 

7.8 กรรมกำรผูแ้ทนในบรษิทัร่วมทุนตอ้งชีแ้จงหรอืสง่เอกสำรประกอบแก บรษิทัฯ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ตรวจ

พบประเดน็ทีม่นียัส ำคญัใด ๆ 

8. คณะกรรมกำรของบรษิทัร่วมทุนอำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำร

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรกไ็ด ้ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะไม่รวมถงึกำรมอบอ ำนำจหรอืกำร

มอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหก้รรมกำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นเองหรอืบุคคล

ที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และ/หรอืบรษิทัร่วมทุน   

9. บรษิทัฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น เพื่อท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัร่วมทุนทีม่สีถำนะเป็นบรษิทั

ย่อย (“บรษิทัย่อย”) มกีำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ รวมถงึขอ้มลูต่ำงๆ ที่

ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงำนก ำกบัดูแลและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภำยนอก รวมถึง

สำธำรณชน ทีม่คีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น และน่ำเชื่อถอื 

10. ในกรณีที่บรษิัทร่วมทุนมคีวำมจ ำเป็นต้องเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บรษิัทฯ โดยผ่ำนทำงกรรมกำรผูแ้ทนในบรษิัทร่วมทุน จะติดตำมใหบ้รษิทัร่วมทุน

เขำ้ท ำรำยกำรดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถงึเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑว์่ำด้วย

กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ก ำหนดโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่

เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั  

11. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ลกูจำ้งหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย รวมถงึ

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำวใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยของ

บรษิัทฯ ทัง้ที่ได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำทีห่รอืทำงอื่นทำงใดที่มหีรอือำจจะมผีลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อ

บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บั

ผลตอบแทนหรอืไม่กต็ำม    

12. กรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งของบริษัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย จะกระท ำธุรกรรมกบั

บรษิทัฯ ไดต่้อเมื่อธุรกรรมดงักล่ำว ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

และ/หรอื บรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณไดโ้ดยน ำหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศ

รำยกำรที่เกีย่วโยงกนั และหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งของส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดมำใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำง

กำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรอง

ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง 

แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเป็นไปตำม

หลกักำรทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ อนุมตัไิวแ้ลว้  
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13. บรษิทัฯ จะต้องด ำเนินกำรให้กรรมกำรผู้แทนในบรษิทัร่วมทุนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตำมที่

บรษิัทฯ ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัร่วมทุน ในกำรพจิำรณำวำระทีม่สีำระส ำคญัต่อกำร

ประกอบธุรกจิของบรษิทัร่วมทุนทุกครัง้ 

การด าเนินการของบริษทัฯ ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

1. บรษิทัฯ ไดป้ระกำศใชน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมและด ำเนินกำรให้

ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีไ่ปปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ลงนำม

รบัทรำบหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยดงักล่ำว  

2. บริษัทย่อยทัง้หมดได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชซีึ่งอยู่ในสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชทีี่เป็นสมำชิกเต็มรูปแบบ (full 

member) ในเครอืขำ่ยเดยีวกบับรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

 

11.4 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรก ำกบัดแูลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ในกำรน ำขอ้มลูภำยใน

ของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิว้

ดงันี้  

1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรอื

กำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ เกีย่วกบัหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครอง รำยงำนกำร

เปลีย่นแปลงกำรถอืครอง และกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม

หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไข

เพิม่เตมิ)  

2. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบั

ผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำร

ถอืครองหลกัทรพัย ์รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครอง และรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์อง

บรษิัทฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส ำเนำ

รำยงำนนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ 

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบั

ผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผู้ปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ด้รบัทรำบขอ้มูลภำยในเกีย่วกบังบกำรเงนิ 

ฐำนะกำรเงนิหรือผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ รวมถึงขอ้มูลภำยในอื่นที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมผีลต่อกำร
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เปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัยจ์ะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบ

กำรเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและสถำนะของบรษิัทฯ จนกว่ำบรษิัทฯ จะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อ

สำธำรณชนแล้ว โดยบรษิทัฯ จะแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จ ัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำย

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน และควรรอ

คอยอย่ำงน้อย 3 วนั ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น

สำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำใน

ต ำแหน่งหรอืฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้หรอืขำยหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขำย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ

หรือขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลกัทรพัย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทั ้งทำงตรงหรอื

ทำงออ้มทีอ่ำจจะเกดิควำมเสยีหำยแก่บรษิทัฯ ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะ

ท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืน ำขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตน

ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม  

5. ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน เปิดเผย

ขอ้มลูภำยใน หรอืควำมลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำร

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบุ้คคลภำยนอกรบัทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ 

และคู่คำ้ของบรษิทัฯ 

6. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ หรอือดตีกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำ

ควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และมหีน้ำทีใ่นกำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์

กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ ทัง้นี้ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ น ำควำมลบั 

และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ไปแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

และไม่ว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

7. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตัง้แต่กำร

ตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน เท่ำที่กฎหมำย

อนุญำตใหท้ ำได ้ซึง่กำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ 

นอกจำกนี้  เนื่ องจำกบริษัทฯ  ได้แต่งตัง้  ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นที่ปรึกษำอำวุโสของคณะ

กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน เพื่อให้ค ำปรกึษำในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำร ซึ่งที่ปรกึษำดงักล่ำวจะเขำ้ร่วม

ประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุนเป็นประจ ำ จงึอำจท ำให้ที่ปรกึษำดงักล่ำวสำมำรถ

เขำ้ถงึขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนได ้

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรดแูลเรื่องกำรน ำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน

ไปเปิดเผยหรอืแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็
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ตำม รวมถึงกำรดูแลเรื่องกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใช้ขอ้มูลภำยใน บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรใหท้ีป่รกึษำ

อำวุโสของคณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนลงนำมรบัรองว่ำตนเองรบัทรำบและยนืยนักำรปฏบิตัติำม

ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ อย่ำงเคร่งครดั รวมถึงจะด ำเนินกำรใหท้ีป่รกึษำอำวุโสของคณะ

กรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถอื

ครองหลกัทรพัย์ รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์และรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ ต่อเลขำนุกำรบรษิทั ภำยหลังจำกที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  ทัง้นี้

เลขำนุกำรบรษิทัจะน ำเสนอรำยงำนดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ โดยหำกทีป่รกึษำอำวุโส

ของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทุน รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะมกีำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำที่ก ำหนดห้ำมซื้อขำย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ

ด ำเนินกำรต่อไป 

 

11.5 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบ

บญัชคีอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ส ำหรบักำรสอบบญัชงีบกำรเงนิ (Audit fee) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 

1.31 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ ำนวน 0.75 ล้ำนบำท และค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ ำนวน 

0.56 ลำ้นบำท และส ำหรบัค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1.58 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นค่ำบรกิำรอื่น

ของบรษิทัฯ จ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท และค่ำบรกิำรอื่นของบรษิทัย่อยจ ำนวน 0.75 ลำ้นบำท 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบ

บญัชคีอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ส ำหรบักำรสอบบญัชงีบกำรเงนิ (Audit fee) เป็นจ ำนวนเงนิรวม 

0.31 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท และค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ ำนวน 

0.11 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำย

ค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชคีอื KPMG AZSA LLC ส ำหรบักำรสอบบญัชงีบกำรเงนิ (Audit fee) ของบรษิทัย่อยของ

บรษิทัฯ ในประเทศญีปุ่น่เป็นจ ำนวน 5.00 ลำ้นเยน 
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

12.1 นโยบายภาพรวม 

12.1.1 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญั ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จะด ำเนินธุรกจิบรษิัทฯ อย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณ ตลอดจนมธีรรมำภิบำลเป็นเครื่องก ำกบัใหก้ำร

ด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนักถงึผลกระทบทำงลบทีอ่ำจ

เกดิขึน้ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึพรอ้มจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว โดยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อผลดี

ต่อควำมยัง่ยนืของกจิกำร พร้อมกบัแสดงควำมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่ำง

แทจ้รงิ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิที่สุจรติและเป็นธรรม ตำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนั ภำยใต้กฎหมำย

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม

บรษิัทฯ ต่อผู้มสี่วนได้เสยี ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ นักลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนโดยรอบ

กลุ่มบรษิทัฯ เป็นตน้ โดยก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

 ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำย ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

ตลอดจนใหค้วำมร่วมมอืกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

 ส่งเสรมิให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ 

และด ำเนินธุรกจิโดยมกีำรแขง่ขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นอย่ำงเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่สรำ้งวฒันธรรมกำรต่อต้ำนกำรกระท ำฉ้อฉล หรอืทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิกำร

ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม มจีรยิธรรม มคีวำมซื่อสตัย ์และมคีวำมแน่วแน่ทีจ่ะระงบัยบัยัง้ ป้องกนั 

และแกไ้ขกำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฉ้อฉล หรอืทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิด้วยควำมเคำรพต่อสทิธมินุษยชนโดยมกีำรส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีำพ

ตลอดจนปฏบิตัต่ิอกนัอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล โดย

ก ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

 บรษิทัฯ สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดูแลมใิหธุ้รกจิของ

ตนเขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน  

(Forced Labour) ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ (Child Labour) เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ เคำรพสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ของพนักงำน ซึง่ครอบคลุมถงึกำรมอีสิระในกำรให้

ควำมเหน็โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรไดร้บัขอ้มลูหรอืควำมคดิเหน็ผ่ำนสือ่ต่ำงๆ รวมทัง้จดัให้

มชี่องทำงกำรสือ่สำรเพื่อรบัฟงัควำมคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงเสร ี

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรพัฒนำบุคลำกรว่ำเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรบักำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยท์ีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำม

เป็นธรรม ทัง้ในด้ำนกำรสรรหำ กำรพฒันำบุคลำกร รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรู้

ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล เพื่อรกัษำไวซ้ึง่บุคลำกรทีม่คีุณภำพซึง่เป็นไปตำมนโยบำยในกำรสรรหำ

และพฒันำบุคลำกรของบริษัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมโดย

ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

4.1 การสรรหา 

บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดคุณสมบตัขิองพนักงำนอย่ำงชดัเจนตำมลกัษณะงำน ไม่น ำควำมแตกต่ำง

ดำ้นเชือ้ชำต ิสผีวิ เพศภำวะ ศำสนำ สญัชำต ิภูมหิลงัของบุคคล ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง อำยุ

หรอืควำมทุพพลภำพ มำเป็นปจัจยัในกำรพจิำรณำและตดัสนิกำรจ้ำงงำน โดยจะคดัเลอืกผู้ที่มี

คุณสมบตัเิหมำะสมตำมกระบวนกำรคดัเลอืกตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไว ้ 

4.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน 

บรษิทัฯ จดัใหม้เีงื่อนไขกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรมส ำหรบัพนกังำน และใหพ้นกังำนไดร้บัค่ำตอบแทน

ทีเ่หมำะสมตำมศกัยภำพ ต ำแหน่งหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ  
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4.3 การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของพนกังำน โดยมนีโยบำยพฒันำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทกัษะและ

เพิม่พนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมกีำรเรยีนรูแ้ละเลื่อนต ำแหน่งเมือ่มโีอกำสทีเ่หมำะสม  

4.4 สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบกำรท ำงำนทีมุ่่งเน้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัของสถำนประกอบกำร

อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรจดัให้มสีถำนที่ท ำงำนที่สะอำดเพื่อควำมปลอดภยัจำกอนัตรำยที่อำจ

เกดิขึน้ ทัง้จำกอุบตัภิยัและโรคภยั เป็นตน้ 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั โดยโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์กุโครงกำรของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนทัง้ระดบัสำกลและ

ระดบัประเทศ ไดแ้ก่ มำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2008  

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัเกี่ยวกบักำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั และมีกำร

ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขเมื่อเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บรษิัทฯ รวมทัง้พฒันำกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิให้สำมำรถลดผลกระทบ พร้อมกบัปกป้องและบูรณะ

ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยส์่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดก้ำรรบัรอง

มำตรฐำน ISO 14001:2004 อกีดว้ย  

นอกจำกนี้โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ ำบลบำงกระสัน้ อ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 

ไดร้บัมำตรฐำนมงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก เน่ืองจำกเป็น

โครงกำรทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่เป็นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรทีพ่ฒันำสะอำด

ของประเทศไทยทีเ่ทยีบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกล 

7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรร่วมมอืและกำรมสี่วนร่วมระหว่ำงกจิกำรกบัชุมชนและสงัคม โดยใหก้ำร

สนบัสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมอำสำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำชุมชนและสงัคม 
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12.1.2 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรอืสนับสนุนกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำกรณีใดๆ และจะ

ปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั รวมถงึจดัใหม้โีครงสรำ้งผูร้บัผดิชอบและระบบกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ภำยในองคก์ร 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2558 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน 2558 ได้มมีติเหน็ชอบนโยบำยกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งระบุ แนวปฏิบตัิและมำตรกำรปฏิบตัิที่เกี่ยวกบักำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปัชัน่ไว้ในหมวดที่ 2 ของ

นโยบำยดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

แนวปฏิบติั 

กำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ : กำรปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัใินต ำแหน่งหน้ำทีห่รอืใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่

โดยมชิอบ กำรฝำ่ฝืนกฎหมำย จรยิธรรม ระเบยีบหรอืนโยบำยของบรษิทัฯ เพื่อกำรแสวงหำประโยชน์อนัมคิวรได ้ทัง้น้ี 

ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รบั เสนอ หรือให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรือบุคคล 

อื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง : กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำง

กำรเมอืง เช่น กำรให้กู้เงนิ กำรสนับสนุนบุคลำกร กำรให้สิง่ของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำเพื่อส่งเสรมิหรอืสนับสนุน

พรรคกำรเมอืง กำรซือ้บตัรเขำ้ชมงำนเพื่อระดมทุนหรอืบรจิำคเงนิแก่องคก์รทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคกำรเมอืง 

เป็นตน้ 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 

 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมอืง สนับสนุนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกำร

ปกครองระบอบประชำธปิไตย บรษิทัฯ ไม่มแีนวปฏบิตัทิีจ่ะใหก้ำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงแก่พรรค

กำรเมอืงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม  

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย  แต่จะไม่

ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท ำให้บรษิทัฯ สูญเสยีควำมเป็นกลำงหรอืได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมี

สว่นเกีย่วขอ้งทำงกำรเมอืง 

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนจะไม่ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมอืงภำยในบริษัทฯ รวมถึงใช้

ทรพัยำกรใดๆ ของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรดงักล่ำว 
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2. การบริจาคเพื่อการกศุลและเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ สนับสนุนกำรพฒันำชุมชนและสงัคมเพื่อกำรพฒันำคุณภำพชวีิต สร้ำงเศรษฐกิจและควำม

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกจิหรอืกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลซึง่ต้องน ำไปใช้

ส ำหรบัสำธำรณกุศลเท่ำนัน้ รวมถงึเงนิสนับสนุนเพื่อธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำร

ทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ โดยมเีอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบยีบของบรษิทัฯ 

 

3. การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืพนักงำนไม่พงึรบัหรอืใหก้ำรเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่กนิ

ควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสมกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ หำกไดร้บัของขวญัทีม่ี

มูลค่ำเกินปกติวิสยัในโอกำสตำมประเพณีนิยม ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รบัและรำยงำนผู้บงัคบับญัชำ

ตำมล ำดบัชัน้เพื่อทรำบ 

มาตรการปฏิบติั 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมหีน้ำที่ปฏบิตัิตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหฝ้่ำยบรหิำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไป

สือ่สำรและปฏบิตั ิ 

2. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนซึ่งฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติคอร์รปัชัน่ จะมโีทษตำมกฎหมำย และ/หรอืระเบยีบของบรษิัทฯ แต่ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะไม่ลดต ำแหน่ง 

ลงโทษหรอืใหผ้ลทำงลบต่อผูท้ีป่ฏเิสธกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิทัฯ สญูเสยี

โอกำสทำงธุรกจิ 

3. บรษิทัฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแส

หรอืขอ้รอ้งเรยีนภำยในบรษิทัฯ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น หลกัสตูรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนกังำน กำร

อบรมอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทัฯ อนิทรำเน็ต กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่พบพนักงำน เป็นต้น เพื่อน ำมำตรกำรไป

ปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงัและเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝำ่ยสนบัสนุนและด ำเนินงำนมทีรพัยำกรและบุคลำกรทีม่ทีกัษะเพยีงพอ

ต่อกำรน ำมำตรกำรมำปฏบิตั ิ

4. บรษิทัฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแส

หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงัสำธำรณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัฯ มอี ำนำจควบคุม ตวัแทนทำง

ธุรกจิ คู่คำ้ทำงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น เวบ็ไซต์ รำยงำนประจ ำปี 

กรรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัฯ เพื่อทรำบและน ำมำตรกำรไปปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงั  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.12 หน้ำ 6 
 

5. พนักงำนตอบรบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ปีระจ ำปี เพื่อยนืยนัว่ำพนักงำนทุกคนรบัทรำบ เขำ้ใจ และ

พร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีป็นหลกัปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำน

ดว้ยควำมเคร่งครดัทัว่ทัง้องคก์ร  

6. พนกังำนท ำแบบทดสอบนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีระจ ำปี เพื่อประเมนิควำมเขำ้ใจของพนกังำน และ

พฒันำกำรสือ่สำรนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรต่อต้ำนกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ใหม้ปีระสทิธภิำพ

ยิง่ขึน้  

7. บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบกำรเบกิจ่ำยโดยก ำหนดวงเงนิ ตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิวตัถุประสงคแ์ละผูร้บั ซึง่ต้องมี

เอกสำรหลกัฐำนที่ชดัเจนประกอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง รวมถงึเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำร

บริจำคเพื่อกำรกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรทุจรติหรือคอร์รปัชัน่ เงินสนับสนุนเพื่อธุรกจิไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้ำง

ส ำหรบักำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ และกำรเลีย้งรบัรอง ของขวญั และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นไปตำมนโยบำย พรอ้ม

ทัง้มกีระบวนกำรตรวจสอบจำกส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

8. บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิทีส่ ำคญั รวมถงึงำนจดัซือ้และท ำสญัญำเกีย่วกบัควำม

เสีย่งต่อกำรเกดิทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกำรเบกิจ่ำยและระเบยีบจดัซือ้ 

โดยส ำนกัตรวจสอบภำยในจะใหค้วำมเหน็และตดิตำมวธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

9. บรษิัทฯ จดัให้มกีระบวนกำรบรหิำรบุคลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ของบรษิัทฯ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ ตัง้แต่กำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อน

ต ำแหน่ง 

10. บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง

กระบวนกำรอื่นภำยในบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่  

11. บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่โดยวเิครำะหค์วำม

เสีย่งของกำรด ำเนินธุรกจิ ก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง และมำตรกำรทีเ่หมำะสมกบัควำมเสีย่งที่

ประเมนิได ้พรอ้มทัง้ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของแผนจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

12. บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำม

เสีย่งทีก่ ำหนดขึน้ช่วยใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำน

ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และช่วยค้นหำขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถึงใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำ

ระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลตำมนโยบำยของบรษิทัฯ   

13. ส ำนักตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่งด่วนต่อกรรมกำรผู้จ ัดกำร ใหญ่และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

14. บรษิทัฯ จดัใหม้ำตรกำรปฏบิตันิี้ไดร้บักำรจดัท ำเป็นเอกสำรตำมหลกักำรควบคุมภำยในเพื่อใหส้อดคลอ้งตำม

นโยบำยและระเบยีบของบรษิทัฯ 
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การแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้มีำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรกระท ำผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ 

หรอืพฤติกรรมทีอ่ำจส่อถึงกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ ของบุคคลในองค์กร ทัง้จำกพนักงำนและผู้มสี่วนได้เสยีอื่น 

รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงนิที่ไม่ถูกต้อง หรอืระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในกำรสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 

เรือ่งท่ีรบัแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน 

 กำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนกังำน 

 ควำมผดิปกตขิองรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง 

 เรื่องทีม่ผีลกระทบต่อประโยชน์ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

 

กลไกการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลับของข้อมูลผู้แจ้งเบำะแส และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ผูร้บัผดิชอบขอ้มลูดงักล่ำวเมื่อขอ้มลูถูกเปิดเผย 

 กำรเขำ้ระบบฐำนขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้งสำมำรถกระท ำไดโ้ดยผูบ้รหิำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เท่ำนัน้ 

 ถอืเป็นหน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนของผูท้ีถู่กร้องเรยีนทุกคน ในกำรใชดุ้ลพนิิจสัง่กำรที่

สมควร เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พยำนและบุคคลทีใ่หข้อ้มลูในกำรสบืสวนสอบสวนมใิหต้อ้งรบัภยนัตรำยและ

ควำมเดอืดรอ้น หรอืควำมไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งเรยีน กำรเป็นพยำนหรอืกำรใหข้อ้มลู 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดล้งนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) แล้ว เมื่อวนัที่ 13 
มถุินำยน 2559 
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12.2 การด าเนินการหรอืกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกจิทีใ่สใ่จดแูลและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ยงัมกีำรด ำเนินกำร

ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมีตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษา การให้ความรู ้

1.1 การจดัตัง้ศนูยเ์รียนรูพ้ลงังานทดแทน  

 

บรษิทัฯ และบรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้หน็ควำมส ำคญัของพลงังำนทดแทน จงึได้

จดัใหม้ศีูนยเ์รยีนรูพ้ลงังำนทดแทน ในพืน้ทีโ่ครงกำรระยะที ่1 ทีอ่ ำเภอบำงปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ เพื่อเป็น

ศนูยเ์รยีนรูใ้หแ้ก่เยำวชนและผูท้ีส่นใจ โดยภำยในศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังำนทดแทน จะมกีำรใหค้วำมรูใ้นรปูแบบต่ำงๆ ดงันี้ 

 สือ่และเทคโนโลย ีทีใ่หค้วำมรูเ้กีย่วกบัพลงังำนทดแทนทีส่ะอำดและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 โรงภำพยนตร์ 4 มติิ ที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรใช้พลงังำนสะอำด เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อกำรดูแล 

รกัษำโลก 

 จุดชมววิที่สำมำรถมองเหน็พื้นที่จรงิของแผงเซลล์แสงอำทติย์กว่ำ 150,000 แผง พร้อมห้องจดัแสดง

ดนตรจีำกแสงอำทติยน์วตักรรมใหม่ 

 นิทรรศกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัพลงังำนทดแทน โดยเฉพำะพลงังำนแสงอำทติย ์ทีจ่ะบอกถงึประวตัศิำสตร์

และเหตุกำรณ์ส ำคญัของกำรคน้พบ คดิคน้ และพฒันำเซลลแ์สงอำทติยจ์นกลำยมำเป็นแหล่งพลงังำนที่

ส ำคญัในปจัจุบนั  

 นิทรรศกำรเพื่อใหท้ ำควำมรู้จกัพลงังำนทีน่่ำสนใจผ่ำนสื่อมลัตมิเีดยี โดยแสดงกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ

จำกเซลลแ์สงอำทติย ์ 
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 ภำพยนตรท์ีถ่่ำยทอดเรื่องรำวขององคก์รในกลุ่มบำงจำกฯ ผูน้ ำพลงังำนทดแทน ด ำเนินธุรกจิควบคู่ไป

กบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ห้องวจิยัสำหร่ำยส ำหรบัผลิตน ้ำมนัของบรษิัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งได้ผสมผสำน

หอ้งทดลองวจิยัสำหร่ำยจรงิกบันิทรรศกำรทีใ่หค้วำมรู ้โดยผูเ้ขำ้ชมหอ้งนี้จะไดเ้รยีนรูก้ระบวนกำรผลติ

น ้ำมนัไบโอดเีซลจำกสำหร่ำย จนไดผ้ลติภณัฑท์ีน่ ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมและชวีติประจ ำวนั 

 นิทรรศกำรกลำงแจง้ แสดงกำรตดิตัง้เซลลแ์สงอำทติย ์2 แบบ คอื แบบตดิตัง้อยู่กบัที ่และแบบตดิตัง้ให้

เคลื่อนทีต่ำมดวงอำทติย ์รวมถงึเซลลแ์สงอำทติย ์ทัง้ 2 ชนิด คอื แบบผลกึซลิคิอน และแบบอะมอรฟ์สั

ซลิคิอน 

 

1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว  

กลุ่มบรษิทัฯ  ไดจ้ดักจิกรรมโครงกำร “อ่ำนออกเขยีนไดง้่ำยนิดเดยีว” ร่วมกบับรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม 

จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั โดยมคีวำมร่วมมอืกบัโรงเรยีนในเครอืขำ่ย 6 โรงเรยีนทีเ่ขำ้ร่วม

โครงกำรในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยำ เพื่อช่วยวำงรำกฐำนทักษะวชิำภำษำไทยทีด่ใีหแ้ก่เยำวชนผ่ำนกำรอบรม 

และมอบเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และเหมำะสมกบัเยำวชนกลุ่มเป้ำหมำย ให้แก่ครู และโรงเรยีน เพื่อ

เสรมิสรำ้งใหเ้ยำวชนไทยรกักำรอ่ำนเขยีนภำษำไทย โดยมโีรงเรยีนในเครอืขำ่ยทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ดงันี้ 

1. โรงเรยีนชุมชนวดัก ำแพง 

2. โรงเรยีนวดัโบสถส์มพรชยั   

3. โรงเรยีนบำ้นบำงกระสัน้ 

4. โรงเรยีนวดัโพธิแ์ตงใต ้   
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5. โรงเรยีนวดัเชงิเลน  

6. โรงเรยีนวดับำงเคยีน  

กจิกรรมในโครงกำรนี้ ประกอบดว้ยกำรอบรมครอูำจำรย ์และผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 

เพื่อจะไดน้ ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ปถ่ำยทอดใหก้บัครอูำจำรยแ์ละนกัเรยีนในโรงเรยีนของตนต่อไป และมกีำรลงพืน้ทีต่ดิตำมและ

ประเมนิผลโครงกำรโดยพนกังำนของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นระยะๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสนับสนุนการจดักิจกรรมงานวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนต่างๆ  

ในแต่ละปี กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรจดัสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรจดักจิกรรมงำนวนัเดก็แห่งชำตขิอง
โรงเรยีนต่ำงๆ ในพื้นที่ใกล้เคยีงพื้นที่ปฏบิตัิกำรของกลุ่มบรษิัทฯ ที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ นครรำชสมีำ ชยัภูม ิ
บุรรีมัย ์และปรำจนีบุร ีเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ๆ และเยำวชนไดร้่วมสนุกสนำนกบักจิกรรมงำนวนัเดก็แห่งชำตแิละเป็นกำร
ส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนรำชกำรและโรงเรยีนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยงัมกีำรจดักจิกรรมถำม-ตอบปญัหำ และให้
ควำมรูเ้กีย่วกบัพลงังำนทดแทนแก่เดก็ๆ และเยำวชนทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมวนัเดก็แห่งชำตติำมโรงเรยีนต่ำงๆ อกีดว้ย 
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1.4 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอ่ืนๆ  

อำท ิกจิกรรมประกวดภำพวำดและเรยีงควำม กจิกรรมใหค้วำมรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรศกึษำ 

โครงกำรหอ้งสมุดเพื่อน้อง ซึง่จดัขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีในโรงเรยีนต่ำงๆ ในพืน้ทีใ่กล้ เคยีงพืน้ทีป่ฏบิตักิำร

ของกลุ่มบรษิทัฯ 

    \ 
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2. กิจกรรมยกระดบัคณุภาพชีวิต 

2.1 ปรบัปรงุถนนทางเข้าหมู่บ้านดงกระสงั อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำโครงกำรปรบัปรุงถนนทำงเขำ้หมู่บำ้นดงกระสงั หมู่ที ่9 ต ำบลตะเคยีน อ ำเภอด่ำน

ขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ จำกเดมิซึง่เป็นถนนลกูรงั มคีวำมล ำบำกในกำรสญัจร โดยเฉพำะในช่วงฤดฝูน โดยปรบัให้

เป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ระยะทำงประมำณ 600 เมตร  
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2.2 พฒันาระบบผลิตไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้สนับสนุนกำรพฒันำระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนโดยมอบแผงเซลล์แสงอำทติย์

เพื่อเป็นสำธำรณประโยชน์ในสถำนทีต่่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสถำนศกึษำและศำสนสถำน ดงัต่อไปนี้ 

1. โรงเรยีนโพธำวฒันำเสนี จงัหวดัรำชบุร ีขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 9.9 กโิลวตัต ์

2. วดัปำ่รตันวนั จงัหวดันครรำชสมีำ ขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 18 กโิลวตัต ์

3. วดัพระรำมเกำ้กำญจนำภเิษก กรุงเทพฯ ขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 12.6 กโิลวตัต ์

4. วดัพระรำม 9 จงัหวดัเพชรบุร ีขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 3 กโิลวตัต ์

5. ศนูยว์ปิสัสนำ ไร่เชญิตะวนั จงัหวดัเชยีงรำย ขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 10.5 กโิลวตัต ์

6. โรงเรยีนมชียัพฒันำ จงัหวดับุรรีมัย ์ขนำดก ำลงัผลติตดิตัง้ 147.5 กโิลวตัต ์

 

          
 

2.3 โครงการจดัท าระบบน ้าในการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั โรงเรียนบ้านแสลงโทน อ าเภอประ

โคนชยั จงัหวดับุรีรมัย ์

กลุ่มบรษิัทฯ มอบแผงเซลล์แสงอำทติยเ์พื่อผลติไฟฟ้ำใชใ้นระบบสูบน ้ำเพื่อกำรเกษตร ให้กบัโรงเรยีน

บำ้นแสลงโทน ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย ์จ ำนวน 20 แผง ขนำดแผงละ 295 วตัต ์
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นอกจำกนี้ จำกกำรรวบรวมข้อมูลและหำรือกบัหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ปฏบิตัิกำรในจงัหวดัต่ำงๆ 

พบว่ำมคีวำมต้องกำรของชุมชนที่กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสนับสนุนได ้จงึมแีผนจดัท ำโครงกำรอื่นๆ ในพืน้ทีป่ฏบิตักิำร 

อำทเิช่น 

 โครงกำรจดัซื้อเครื่องคดัเมลด็พนัธ์ขำ้วให้กบัเทศบำลต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชยั จงัหวดั

บุรรีมัย ์

 โครงกำรปรบัปรุงอำคำรอเนกประสงคส์ ำหรบักำรจดักจิกรรมใหแ้ก่ผู้สูงอำยุ  ต ำบลนำแขม อ ำเภอ

กบนิทรบ์ุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ี  

 โครงกำรต่อเตมิหลงัคำกนัสำดอำคำรเรยีน โรงเรยีนหนองประดู่วทิยำ อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดั

ชยัภูม ิ  

 โครงกำรปรบัปรุงลำนกฬีำชุมชนบำ้นหวัทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิ

 

3. กิจกรรมเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและกิจกรรมบ าเพญ็กศุล 

เพื่อเป็นกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ และสบืทอดประเพณีวฒันธรรมอนัดงีำมของไทย กลุ่มบรษิทัฯ ได้

จดักจิกรรมต่ำงๆ โดยเชญิชวนพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้สี่วนร่วมกบัประชำชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงพืน้ทีป่ฏบิตักิำร

ของกลุ่มบรษิทัฯ ดงันี้ 

3.1 กิจกรรมวนัสงกรานต ์ 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำภำพจดักิจกรรมวนัสงกรำนต์ในเดือนเมษำยนของทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ร่วม

กจิกรรมกบัชุมชนขำ้งเคยีง และเป็นกำรสบืทอดประเพณีอนัดงีำมของไทย  โดยจะเป็นกำรจดักจิกรรมร่วมกนัระหว่ำง 

กลุ่มบรษิทัฯ บรษิทั บำงจำก ไบโอฟูเอล จ ำกดั และคลงัน ้ำมนับำงปะอนิ 

  
 

3.2 ทอดผา้ป่า วดับางเคียนฯ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เ ป็นเจ้ำภำพจัดกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ที่ว ัดบำงเคียนวิเชียรฉำย จังหวัด

พระนครศรอียุธยำ เมื่อเดอืนมนีำคม 2559 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อร่วมสรำ้งเจดยีพ์ุทธชยนัตรญีำนรงัสทีีก่ ำลงัก่อสรำ้ง

อยู่ และน ำปจัจยัสว่นหน่ึงไปบรูณปฏสิงัขรณ์เสนำสนะเพื่อบ ำรุงพระพุทธศำสนำ   
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3.3 ผา้ป่าสามคัคี วดัโพธ์ิทอง 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ป็นเจำ้ภำพร่วมจดักำรทอดผำ้ป่ำสำมคัค ีทีว่ดัโพธิท์อง จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ เมื่อ

เดอืนมนีำคม 2557 เพื่อบรูณปฏสิงัขรณ์เสนำสนะเพื่อบ ำรุงพระพุทธศำสนำ  
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3.4 งานประเพณีลอยกระทง 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ป็นเจำ้ภำพจดังำนประเพณีลอยกระทง โดยใชส้ถำนทีภ่ำยในโครงกำรฯ บรเิวณอ่ำงเกบ็

น ้ำของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ อ ำเภอด่ำนขุนทด จงัหวดันครรำชสมีำ โดยมีชำวบ้ำนในชุมชน

ใกลเ้คยีงเขำ้ร่วมประมำณ 60 คน  

 

3.5 มอบเงินบริจาครว่มโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ 

บรษิัทฯ ได้ร่วมมอบเงนิบรจิำคใหก้บัสภำนิตบิญัญตัิแห่งชำต ิในโครงกำรไถ่ชวีติโค-กระบอื เพื่อถวำย

พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั เนื่องในโอกำสกำรจดังำนฉลองสริริำชสมบตัคิรบ 70 ปี และเฉลมิพระ

เกยีรต ิสมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิติิ ์พระบรมรำชนีินำถ เน่ืองในโอกำสพระรำชพธิมีหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 7 รอบ 

17 สงิหำคม 2559 

 
 

4. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของพนักงาน 

กลุ่มบรษิัทฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรส่งเสรมิเชญิชวนใหพ้นักงำนร่วมกจิกรรมอำสำสมคัร เพื่อท ำ

กจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคม รวมถงึพฒันำศกัยภำพของตนเองในกำรเป็นพลเมอืงด ี มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึ

ไดจ้ดัใหพ้นกังำนเสนอโครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ในชมุชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงพืน้ทีป่ฏบิตังิำนเป็นประจ ำ โดยทีผ่่ำนมำ ได้

จดักจิกรรมในโรงเรยีนในพืน้ทีใ่นจงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ดงันี้ 
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4.1 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ โรงเรียนวดัโพธ์ิแตงใต้  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัเลีย้งอำหำรกลำงวนัแก่นักเรยีน  และพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดบ้ ำเพญ็ประโยชน์

ร่วมกบันักเรยีนโรงเรยีนวดัโพธิแ์ตงใต ้โดยไดเ้ขำ้ร่วมบ ำเพญ็ประโยชน์ในกำรท ำควำมสะอำดลำนวดั (ลำนโพธิ)์ และ

ท ำควำมสะอำดบรเิวณโบสถ ์เมื่อเดอืนธนัวำคม 2557  

4.2 กิจกรรมทาสี โรงเรียนวดัไก่ 

กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ในกำรทำสบีริเวณรอบอำคำรเรียน และอุปกรณ์โต๊ะเก้ำอี้โรงเรียนวัดไก่ 

อ ำเภอบำงปะหนั จดัขึน้เมื่อเดอืนธนัวำคม 2558 เป็นกำรสนับสนุนหลกัเกณฑโ์ครงกำร “พลกิโฉมโรงเรยีน ป.1 อ่ำน

ออกเขยีนได้ใน 1 ปี” หรอืโครงกำร “BBL” (Brain-Base-Learning) เพื่อแก้ปญัหำเดก็นักเรยีนอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้

ตำมนโยบำยของ ส ำนกังำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน เพื่อช่วยสถำนศกึษำเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจดัท ำโครงกำร  
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4.3 กิจกรรมเลี้ยงอาหารเดก็ก าพรา้ โรงเรียนวดับางเพลิง 

กลุ่มบรษิัทฯ ร่วมกบั บรษิัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั และศูนย์จ่ำยน ้ำมนับำงปะอนิ ร่วมจดักจิกรรม

บ ำเพญ็ประโยชน์ โดยกำรเลีย้งอำหำรแก่โรงเรยีนเดก็ก ำพรำ้วดับำงเพลงิ  เมื่อเดอืนสงิหำคม 2557   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมด้านกีฬา 

บรษิัทฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนและชุมชนออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำ เพื่อเสรมิสร้ำงสุขภำพใหแ้ขง็แรง

โดยไดร้่วมกจิกรรมต่ำง ๆ อำท ิ

5.1 กิจกรรมปัน่เพื่อพ่อ 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดอ้นุเครำะหส์ถำนทีเ่พื่อจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั กจิกรรม 

“ป ัน่เพื่อพ่อ Bike for Dad” และทศันศกึษำเยี่ยมชมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ ที่อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 

จงัหวดัชยัภูม ิโดยมโีรงเรยีนทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม 2 โรงเรยีน คอืโรงเรยีนบำ้นทองค ำพงิวทิยำและโรงเรยีนบำ้นหนองกก 

โดยมอีำจำรยแ์ละนกัเรยีนเขำ้ร่วมประมำณ 100 คน 
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5.2 กิจกรรมแข่งฟตุซอล 

กลุ่มบรษิทัฯ ร่วมกบัชมรมกฬีำต ำบลแสลงโทน และเทศบำลต ำบลแสลงโทน ไดร้่วมจดักำรแขง่ขนักฬีำ

ฟุตซอล ส ำหรับเด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี “ซันนี่ บำงจำก ฟุตซอลจูเนียร์ คัพ ครัง้ที่ 1” ขึ้น ระหว่ำง เดือนตุลำคม-

พฤศจกิำยน 2557 โดยมเีป้ำหมำยผูท้ีเ่ขำ้ร่วมเป็นเดก็และเยำวชนในเขตพืน้ทีต่ ำบลแสลงโทนและต ำบลใกลเ้คยีงเขำ้

ร่วมโครงกำรประมำณ  240  คน 

 
 

6. การจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

ดว้ยหลกักำรในกำรท ำธุรกจิทีจ่ะสรำ้งสรรคธ์ุรกจิพลงังำนอย่ำงเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กลุ่มบรษิทัฯ จงึให้

ควำมส ำคญักบักำรปกป้องดูแลสิง่แวดลอ้ม โดยกำรสนับสนุนคู่คำ้ทีใ่หก้ำรดูแลสิง่แวดลอ้มดว้ยกำรใชส้นิคำ้ทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรจดัซื้อจดัหำผลติภณัฑ ์สนิค้ำและบรกิำร หรอื Green Procurement ซึ่งนอกจำกกำร

พจิำรณำควำมเหมำะสมดำ้นคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบสนิคำ้และบรกิำรตำมทีก่ ำหนดแลว้ ยงัพจิำรณำถงึกำรผลติที่

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นคู่ค้ำที่ด ำเนินกิจกำรถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัของรำชกำร และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยควำมปลอดภยั ปฏบิตัต่ิอลกูจำ้งดว้ยจรรยำบรรณและ

เคำรพในสทิธมินุษยชน ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ โดยทีผ่่ำนมำกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัซือ้สนิคำ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดงันี้  
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6.1 กระดาษถ่ายเอกสาร 

เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัเครื่องหมำยฉลำกสิง่แวดล้อม เช่น ฉลำกเขยีว ผลติจำกเยื่อเวยีนท ำใหม่ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 30 สทีี่ใช้ในกระบวนกำรผลติกระดำษ ต้องไม่มโีลหะหนักจ ำพวกตะกัว่ ปรอท แคดเมี่ยม โครเมยีม (+6) 

เป็นส่วนประกอบหรอืเป็นสทีีไ่ดร้บักำรรบัรอง หรอื เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของ

ประเทศไทย หรอืหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบของประเทศนัน้ๆ หรอืโครงกำรฉลำกเขยีวของประเทศต่ำงๆ 

6.2 นามบตัร 

ใชก้ระดำษ Green Card Paper ผลติจำกเยื่อเวยีนท ำใหม่รอ้ยละ 100 (EcoFiber 100%) เป็นกระดำษไม่

เคลอืบผวิ มสีนีวลสบำยตำ 
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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในเสมอมำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำกำรสอบทำน ประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ

ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ตลอดจนกำรควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ ใหม้คีวำมเพยีงพอและเหมำะสมกบักำร

ด ำเนินธุรกจิ มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรพัยำกร กำรดูแลรกัษำทรพัย์สนิ กำรป้องกนัหรอืลดควำม

ผดิพลำด กำรควบคุมควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ และจดัใหม้รีำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถูกต้องเชื่อถอืได ้ตลอดจน

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2559 ซึง่มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบรษิัทได้พจิำรณำและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทีใ่ช้อยู่ใน

ปจัจุบนัของกลุ่มบรษิัทฯ ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) โดยกำรซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบรหิำร และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนจำกบรษิัทฯ และอ้ำงอิงรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำร

ควบคุมภำยในที่จดัท ำโดยบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั (“PWC”) ฉบบัลงวนัที่ 27 มกรำคม 

2559 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบตดิตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีจ่ดัท ำโดย PWC ฉบบัลงวนัที ่15 มนีำคม 2559 

แลว้สำมำรถสรุปผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบ คอื 

1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 

2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

3) กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 

5) ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเพยีงพอ เหมำะสม และ

สอดคลอ้งกบัแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี

บุคลำกรอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน ในเรื่องกำร

ตดิตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ จำกกำรทีก่รรมกำร

หรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี ำนำจ รวมถงึกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และบุคคลที่

เกี่ยวโยงกนัอย่ำงเพียงพอแล้ว ส ำหรบักำรควบคุมภำยในในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำร

ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั 
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13.2 ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในอิสระท่ีว่าจา้งจากภายนอกเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง PWC เพื่อท ำหน้ำทีส่อบทำนและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ

กระบวนกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ทีค่รอบคลุมกระบวนกำรทำงธุรกจิทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะเพื่อ

ปรบัปรุง และติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปรบัปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในเพื่ อรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

PWC ได้เริ่มตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่เดือนตุลำคม ปี 2558 โดยอ้ำงองิ

หลกักำรควบคุมภำยในของ COSO Internal Control ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้ำนที่ต้องท ำกำรพจิำรณำคอื  

(1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) (2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) (3) กำรควบคุม

กำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) (4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)  

(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) เพื่อให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและ

สรำ้งควำมเชื่อมัน่ไดว้่ำระบบบรหิำรจดักำรมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ 

มคีวำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดย PWC ไดร้ำยงำนผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ

กำรควบคุมภำยใน และค ำแนะน ำในกำรปรบัปรุงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559 และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบติดตำมระบบกำรควบคุมภำยในต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2559 

ทัง้นี้ PWC ได้ท ำกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทฯ 

พร้อมทัง้ตัง้ขอ้สงัเกตและเสนอแนะแนวทำงในกำรปรบัปรุงแก้ไข ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ ได้น ำผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวมำ

ปรบัปรุง และพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
1.  บริษัทฯ มกีำรปฏิบตัิในเรื่องต่อไปนี้ ภำยใต้

กระบวนกำรดำ้นกำรบรหิำรบุคคล แต่ยงัไมไ่ด้
จดัท ำเอกสำรและขัน้ตอนกำรท ำงำนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

- กำรจัดท ำค ำบรรยำยลกัษณะงำน (Job 
Descriptions) 

- กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ ี
ผลกำรปฏบิตังิำนทีด่ ี

- กระบวนกำรพฒันำ และรกัษำผู้บริหำร
และพนกังำนทุกคน 

- กำรก ำหนดตัวชี้ว ัดผลกำรปฏิบัติงำน 
(KPI) 
 

บริษัทฯ ควรพิจำรณำจดัท ำ
เอกสำรและขั ้นตอนกำร
ท ำงำนภำยใต้กระบวนกำร
ด้ำนกำรบริหำรบุคคลเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ ได้จัดท ำเอกสำรและขัน้ตอนกำรท ำงำน
ภำยใต้กระบวนกำรดำ้นกำรบรหิำรบุคคลดงัต่อไปนี้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

- ค ำบรรยำยลักษณะงำนของต ำแหน่งที่
ส ำคญั 

- กระบวนกำรบรหิำรผลกำรปฏิบตัิงำน ซึ่ง
ประกอบดว้ยกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
กำรพิจำรณำปรับต ำแหน่ง และกำรปรบั
เงนิเดอืน  

- กระบวนกำรสรรหำ และคดัเลอืกบุคลำกร 
- เกณฑก์ำรประเมนิผลองคก์รประจ ำปี 2559  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำ 3 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
2.  บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำคู่มือบริหำร

ควำมเสีย่ง อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำ 
Risk Profile แล้วและได้ด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ผ่ำนกระบวนกำรที่ปรำกฏตำม
คู่มอืบรหิำรควำมเสี่ยงของ BCP แต่ยงัไม่ได้
รำยงำนควำมเสีย่งดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั 

บริษัทฯ ควรรำยงำนควำม
เสี่ ย ง ไปยัง ผู้ บ ริห ำ ร แล ะ
คณะกรรมกำรบริษัท เป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ ทัง้นี้หำก
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ แ ต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงแล้ว ควรรำยงำนควำม
เสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งก่อนรำยงำนไปยงั
คณะกรรมกำรบรษิทั 

ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 24 
มนีำคม 2559 ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งทัง้องคก์ร 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำคู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งแลว้ และได้
น ำเสนอคู่มอืบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึรำยงำนควำม
เสี่ย งและกำรบริหำรควำมเสี่ย ง ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กร ครัง้ที่ 
1/2559 เมือ่วนัที ่8 มถุินำยน 2559  

3.  กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิงำนตำมขัน้ตอนกำร
ท ำงำนของกระบวนกำรต่ำงๆ แลว้ อย่ำงไรกด็ ี
กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำข ัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำนของกระบวนกำรทำงธุรกจิทีส่ ำคญั
ใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กลุ่ ม บ ริษั ท ฯ  ค ว ร จัด ท ำ
ข ั ้น ต อ นก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง
กร ะบวนกำรทำงธุ รกิจที่
ส ำคญัเป็นลำยลกัษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้บรหิำรและพนักงำน
มแีนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
และ เอกสำรอ้ ำงอิง ไ ป ใน
แนวทำงเดยีวกนั 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำข ัน้ตอนกำรท ำงำนของ
กระบวนกำรทำงธุรกจิทีส่ ำคญัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
เรยีบรอ้ยแลว้ 

4.  บริษัทฯ อยู่ ระหว่ำงกำรก ำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบงบประมำณก่อนกำรอนุมตัิขอซื้อ 
ในขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน และจดัท ำหลกัฐำน
กำรตรวจสอบงบประมำณก่อนกำรอนุมตัิขอ
ซื้อ 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้ี
กำรตรวจสอบงบประมำณ
ก่อนกำรอนุมตัิกำรขอซื้อใน
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และ
ควรจัดท ำเป็นหลักฐำนให้
ชัด เ จ น  เ พื่ อ ใ ห้ ม ั น่ ใ จ ว่ ำ
ผู้ อ นุ มั ติ ก ำ ร ข อ ซื้ อ ไ ด้
ตรวจสอบงบประมำณแลว้ 

กลุ่ มบริษัทฯ  ได้ก ำหนดให้มีก ำรตรวจสอบ
งบประมำณก่อนกำรอนุมตักิำรขอซื้อในขัน้ตอนกำร
ปฏิบัติงำน  (คู่มือจัดหำพัสดุ)  และได้ปรับปรุง
แบบฟอรม์ใบขอซื้อใหร้ะบุขอ้ควำมเพือ่เป็นหลกัฐำน
กำรตรวจสอบงบประมำณในขัน้ตอนกำรขอซื้อแลว้ 

5.  บริษัทฯ ยังไม่มีกำรจัดท ำรำยงำนส ำหรับ
ผูบ้รหิำร (Management Report) เพื่อควบคุม
กำรท ำงำนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

- รำยงำนสรุปกำรซื้อของบรษิทัยอ่ย 

- รำยงำนซื้อ (Purchase Report) 

- รำยงำนกำรขอซื้อคงคำ้ง  
(PR outstanding) 

- รำยงำนกำรสัง่ซื้อคงคำ้ง  
(PO outstanding) 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้ี
กำรจัดท ำรำยงำนส ำหรับ
ผู้ บ ริ ห ำ ร  ( Management 
Report) ทีเ่กีย่วกบักำรจดัซื้อ 
ซึง่ประกอบดว้ย 
- รำยงำนสรุปกำรซื้อของ

บ ริษั ท ย่ อ ยที่ ม ำกกว่ ำ 
20,000 บำท 

- ร ำย ง ำนซื้ อ  (Purchase 
Report)  

- รำยงำนกำรขอซื้อคงค้ำง 
(PR outstanding) 

- รำยงำนกำรสัง่ซื้อคงค้ำง 
(PO outstanding)  

โดยควรก ำหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งของขัน้ตอนกำรท ำงำน
ของกระบวนกำรจดัซื้อ 
 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนส ำหรับผู้บริหำร 
(Management Report) เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของ
แต่ละบรษิัท ประกอบด้วยรำยงำนกำรซื้อ รำยงำน
ใบขอซื้อคงค้ำง และรำยงำนใบสัง่ซื้อคงค้ำงแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปจัจุบันรำยกำรซื้อของ
บริษัทย่ อยยังมีปริมำณไม่มำก บริษัทฯ   จึง
ตรวจสอบขอ้มูลจำกบรษิัทย่อยต่ำงๆ โดยยงัไม่ได้
ท ำเป็นรำยงำนสรุปกำรซื้อของบริษัทย่อย ทัง้นี้
บรษิัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรซื้อรำยเดอืนของ
บริษัทย่อยในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ทุก
บรษิทัตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2559  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำ 4 
 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
6.  กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรจดัท ำรำยงำนอำยุเจ้ำหนี้

เฉพำะเจำ้หนี้ทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืเท่ำนัน้ 
กลุ่มบรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้ี
กำรจดัท ำรำยงำนอำยุเจ้ำหนี้
ส ำหรบัเจำ้หนี้ทุกรำย 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนอำยุเจ้ำหนี้ส ำหรบั
เจำ้หนี้ทุกรำยแลว้ 

7.  กลุ่มบริษัทฯ อยู่ ระหว่ำงกำรก ำหนดกำร
ปฏบิตังิำนทีเ่หมำะสมส ำหรบักระบวนกำรเงนิ
สดย่อย เช่น กำรจดัท ำทะเบยีนคุมเงนิสดย่อย 
และกำรตรวจนับเงนิสดย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(ปจัจุบนั BSE มวีงเงนิสดย่อยจ ำนวน 25,000 
บำท และ BSE1-5 แต่ละบริษัทมีวงเงินสด
ย่อยจ ำนวน 5,000 บำทต่อบรษิทั) 

 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรก ำหนดใหผู้้
ถือเงนิสดย่อยจดัท ำทะเบยีน
คุ ม เ งิน สดย่ อ ย  แ ล ะควร
ก ำหนดให้ผู้ถือเงินสดย่อย
ตรวจนับเงินสดย่อยในมือ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงควร
ก ำหนดให้มเีจ้ำหน้ำที่ที่เป็น
อิสระสุ่มตรวจนับเงนิสดย่อย
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำข ัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวกบัเงนิสดย่อยแลว้ รวมทัง้ก ำหนดแบบฟอร์ม
ส ำหรบัทะเบยีนคุมเงนิสดย่อย และกำรตรวจนบัเงนิ
สด จำกกำรสอบทำนทะเบยีนคุมเงนิสดย่อย พบว่ำ
มกีำรบนัทึกรำยกำรเบิกเงนิสดย่อยและผู้เบิกเงนิ
ของแต่ละรำยกำร พร้อมทัง้มีผู้จ ัดกำรฝ่ำยบัญชี
ตรวจสอบควำมถูกต้องของทะเบยีนคุมเงนิสดย่อย 
ตำมขัน้ตอนทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน
แล้ว  นอกจำกนี้  ส ำนั ก ต รวจสอบภำย ใน จะ
ด ำเนินกำรสุ่มตรวจนับวงเงนิสดย่อยเป็นระยะ โดย
ไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอกีดว้ย 

8.  บ ริ ษั ท ฯ  มี ก ำ ร ก ำ ห น ด ขั ้น ต อ น ก ำ ร 
สรรหำที่ดินเพื่อพฒันำโครงกำรไว้เป็นส่วน
หนึ่งของระเบยีบบรษิทัว่ำดว้ยกำรจดัหำพสัดุ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำ
ข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนในเรือ่งกำรสรรหำทีด่นิ
เพือ่พฒันำโครงกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

บรษิัทฯ ควรก ำหนดขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนทัว่ไปดำ้นกำร
ส ร ร ห ำ ที่ ดิ น เ พื่ อ พัฒ น ำ
โครงกำรให้ชดัเจนอย่ำงเป็น
ล ำ ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  โ ด ย
ครอบคลุมเรื่องที่ส ำคญัเช่น 
กำรส ำรวจและตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมของทีด่นิ กำร
ท ำสัญญำจะซื้อจะขำยและ
สญัญำซื้อขำยทีด่นิ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำเกณฑ์กำรพจิำรณำกำรลงทุนและ
ตัวชี้ว ัดทำงกำรเงิน ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นไปไดท้ำงดำ้นเทคนิคในเรือ่งท ำเลทีต่ ัง้และ
กำรจดัหำทีด่นิไวแ้ลว้ 

9.  ก ำ ร จัด ท ำ ท ะ เ บี ย น คุ ม ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง 
กลุ่มบรษิัทฯ ยงัไม่มรีำยละเอียดที่เหมำะสม 
โดยกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไมม่กีำรจดัท ำรำยละเอยีด
ของแผงเซลล์แสงอำทติย์ทีต่ดิตัง้ในโรงไฟฟ้ำ
ท ำใหไ้ม่สำมำรถระบุตวัตนและมลูค่ำของแผง
เซลล์แสงอำทติย์แต่ละแผงได้ แมว้่ำจะมกีำร
บันทึกเป็นกลุ่มของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
รวมถึงยงัไม่มกีำรติดป้ำยรหสัทรพัย์สนิถำวร
ในส่ วนของทรัพย์ สินปร ะ เภท อุปก ร ณ์
ส ำนกังำน  

กลุ่ มบริษัทฯ  คว รบันทึก
รำยละเอียดของแผงเซลล์
แสงอำทติย ์(แผง) ทีต่ดิตัง้ใน
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ  ใ น ท ะ เ บี ย น
ทรพัยส์นิถำวร โดยอย่ำงน้อย
ควรก ำหนดหมำยเลขของ
กลุ่มแผงแต่ละกลุ่ม จ ำนวน
แผงทัง้หมดในแต่ละกลุ่มที่
บนัทกึ วนัที่ได้รบัแผง มูลค่ำ
ของแผงในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ส ำ ม ำ ร ถ ร ะ บุ ตั ว ต น ข อ ง
ทรัพย์สิน ได้  รวมถึงกลุ่ ม
บริษัทฯ ควรก ำหนดรหัส
ทรัพย์สินแต่ละรำยกำรและ
ท ำป้ำยรหัสทรัพย์สินติดที่
ทรัพย์สินเพื่อให้สะดวกใน
กำรตรวจสอบ 
 
 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยละเอยีดของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ทุกโครงกำรแล้ว ซึ่งมกีำร
ระบุว่ำแต่ละพื้นที่ของโครงกำร ติดตัง้แผงเซลล์
แสงอำทติยก์ลุ่มใดตำมทีร่ะบุในทะเบยีนทรพัยส์นิ  
บริษัทฯ ด ำเนินกำรติดป้ำยรหัสทรัพย์สินถำวร
ส ำหรับอุปกรณ์ส ำนักงำนของบริษัทฯ ในส่วน
ส ำนั ก ง ำนของ โค ร งกำ ร โ ร ง ไฟ ฟ้ ำพลัง ง ำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ที่
ด ำเนินกำรเชงิพำณชิยท์ุกโครงกำรแลว้ 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
10.  บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงจัดท ำนโยบำยเกี่ยวกบั

เทคโนโลยสีำรสนเทศใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
บรษิทัฯ ควรก ำหนดนโยบำย
และวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
ครอบคลุมเรื่องที่ส ำคญัเช่น 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ข อ ง บุ ค ล ำ ก ร ท ำ ง ด้ ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ก ำ ร จัด ห ำ  พัฒ น ำ  แ ล ะ
บ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศ 
กำรส ำรองข้อมูล และกำร
ตรวจสอบสิทธิกำรใช้งำน
ระบบ 

บริษัทฯ ได้จดัท ำนโยบำยกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
และเครอืขำ่ย และประกำศใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

11. กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึง
ขอ้มูลส ำหรบั Shared Drive และระบบต่ำงๆ 
แต่ยงัไมไ่ดจ้ดัท ำตำรำงก ำหนดสทิธกิำรเขำ้ถงึ
ขอ้มลูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรจดัท ำตำรำง
ก ำหนดสทิธกิำรเขำ้ถึงขอ้มลู
ส ำหรับ Shared Drive และ
ร ะบบ ต่ ำ งๆ  ร วมถึ ง ก ำ ร
ก ำหนดระดบักำรเขำ้ถงึขอ้มลู 
เช่นกำรบันทึกข้อมูล กำร
เรยีกดูขอ้มลู กำรแกไ้ขขอ้มลู 
เป็นตน้ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
แล ะคว รปรับปรุ ง ต ำ ร ำง
ก ำหนดสทิธกิำรเขำ้ถึงขอ้มลู
นี้ใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัท ำตำรำงก ำหนดสทิธิของระบบ 
SAP Business one โดยระบุว่ำพนักงำนคนใดใช้
บญัชผีูใ้ชง้ำนอะไร และบญัชนีัน้ๆ มสีทิธกิำรใชง้ำน
อะไรในระบบได้บ้ำง ส่วนตำรำงก ำหนดสิทธิของ 
Shared Drive จะ ร ะบุ  Folder ที่พนัก งำนแต่ละ
หน่วยงำนสำมำรถเขำ้ถงึได ้ซึง่พนกังำนทีไ่ดร้บัสทิธิ
กำรเข้ำถึง Folder ต่ำงๆ ของ Shared Drive จะ
สำมำรถอ่ำนขอ้มูลได้ ส่วนกำรแก้ไขขอ้มูลใดๆ ใน 
Shared Drive นัน้ ให้เป็นกำรพิจำรณำของระดับ
ผูจ้ดักำรขึน้ไปของสำยงำน 

12.  กลุ่ มบริษัทฯ มีกำรใช้บัญชีผู้ ใช้งำนและ
รหสัผ่ำนส่วนกลำง ซึ่งมผีูใ้ชง้ำนหลำยคน แต่
ยงัไม่ไดร้ะบุผูม้สีทิธใิชง้ำนบญัชดีงักล่ำวอย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กลุ่ มบริษัทฯ ควรก ำหนด
วธิกีำรปฏบิตัิงำนที่เกี่ยวขอ้ง
กบับญัชผีูใ้ชง้ำนและรหสัผ่ำน
ให้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและ
เน้นย ้ ำ ให้พนักงำนปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครดั 

กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัท ำตำรำงก ำหนดสทิธขิองระบบ 
SAP Business one แลว้ โดยระบุว่ำพนักงำนคนใด
ใช้บญัชผีู้ใช้งำนอะไร และบญัชนีัน้ๆ มสีทิธกิำรใช้
ง ำน อ ะ ไ ร ใน ร ะบบได้บ้ ำ ง  ทั ้ง นี้  ห ำกมีก ำ ร
เปลีย่นแปลงบุคลำกร ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศจะ
ปรับปรุงตำรำงก ำหนดสิทธิให้เป็นปจัจุบันอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 20 มกรำคม 2559 ได้อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบ

ภำยในระยะ 3 ปี (ปี 2559 – 2561) และแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี 2559 เพื่อใหม้ัน่ใจถงึควำมเพยีงพอของระบบบรหิำร

จดักำรควำมเสีย่งและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ 
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13.3 ความเหน็ของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีรำยงำนข้อสงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะทำงบญัชแีละระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 โดยรำยงำนดงักล่ำว

และควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข ณ วนัที ่9 มนีำคม 2559 สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจงของฝ่ายจดัการ และ 

การด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 

1.  กำรยนืยนัยอดระหว่ำงกนัในกลุ่มบรษิทัฯ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม กลุ่มบรษิทัฯ 

มกีระบวนกำรยนืยนัยอดระหว่ำงบรษิทั

ใหญ่และกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม

ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 

2558 นัน้ ระยะเวลำของกระบวนกำร

ยืนยนัยอดระหว่ำงบริษัทใหญ่และกลุ่ม

บรษิัทฯ แตกต่ำงจำกระยะเวลำทีบ่รษิทั

ใหญ่ และกลุ่มบรษิทัฯ ก ำหนดไว ้ 

 

ในกรณีที่ ก ลุ่ มบริษัทฯ  มีร ำยกำรปรับ

โครงสร้ำง หรอืรำยกำรที่มนีัยส ำคญั ซึ่งอำจ

ส่งผลกระทบต่อเวลำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ

ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทใหญ่นัน้ กลุ่ม

บรษิัทฯ ควรจดัให้มขี ัน้ตอนเพื่อติดตำมกำร

จดัท ำหนังสอืยนืยนัยอดระหว่ำงกนักบักลุ่ม

บรษิทัในเครอื (Internal Confirmation) อย่ำง

ใกล้ชิดเพื่อท ำให้ระยะเวลำในกำรจัดท ำ 

งบกำรเงนิเป็นไปตำมก ำหนดเวลำทีต่กลงกนั

ระหว่ำงกลุ่มบรษิทั และบรษิทัใหญ่   

 

โดยปกตกิระบวนกำรยนืยนัยอดภำยในกลุ่ม

บรษิัทฯ เป็นไปตำมก ำหนดเวลำที่ตกลงกนั 

อย่ำงไรกด็ ีในอนำคต หำกกลุ่มบรษิทัฯ คำด

ว่ำจะมีรำยกำรที่มีนัยส ำคัญซึ่งอำจส่งผล

กระทบต่อเวลำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ กลุ่ม

บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตดิตำมกำรยนืยนัยอด

ภำยในกลุ่มอย่ำงใกลช้ดิ และประสำนงำนกบั

ฝ่ำยที่ เกี่ยวข้องของบริษัทใหญ่ เพื่อ ให้

ข ัน้ตอนดงักล่ำวเป็นไปตำมก ำหนดเวลำที่ 

ตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ 

2.  กำรสือ่สำรขอ้มลูทีส่ ำคญั 

 ในปจัจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีกำรสื่อสำร

ประเด็นส ำคญัที่อำจจะมีผลกระทบต่อ

กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงหน่วยงำน

ต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยงัไม่มี

กำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรสื่อสำร

ดงักล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร  

 

 

ฝ่ ำ ย จั ด ก ำ ร ค ว ร จัด ใ ห้ มี ก ำ ร ก ำ ห น ด

กระบวนกำรในกำรสื่อสำรประเด็นส ำคญัที่

อำจจะมผีลต่อกำรจดัท ำงบกำรเงนิอย่ำงเป็น

ทำงกำร เช่น กำรสรุปประเดน็ส ำคญัของกำร

ประชุมคณะกรรมกำร โดยเฉพำะเรื่องที่มี

ผลกระทบและควำมส ำคัญในกำรเปิดเผย

ขอ้มลูในงบกำรเงนิต่อฝำ่ยบญัช ี

 

ปจัจุบนั ฝ่ำยจดักำรไดจ้ดัใหม้ปีระชุมระหว่ำง

ผู้บริหำรสำยงำนต่ำงๆ เพื่อรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน ควำมกำ้วหน้ำต่ำงๆ ของกจิกำร 

และประเดน็ต่ำงๆ ซึ่งรวมถงึประเดน็ส ำคญัที่

อำจจะมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำงบกำรเงนิให้

ที่ประชุมรับทรำบ รวมทัง้ฝ่ำยกำรเงินและ

บญัชีได้ประสำนงำนกบัฝ่ำยอื่นๆ เช่น ฝ่ำย

ก ำกบัองค์กร เพื่อรบัทรำบควำมเคลื่อนไหว

ของเหตุกำรณ์/กิจกรรมที่ส ำคัญของกลุ่ม

บรษิทัฯ 
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3.  ระบบสนิคำ้คงเหลอื – กำรตรวจนบั 

 กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนและด ำเนินกำรตรวจ

นับ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare Part) 

เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงไรกต็ำมในปีบญัชี

สิ้ น สุ ดวันที่  31 ธัน ว ำคม  2558 นั ้น   

บรษิทั ฯ ไมไ่ดม้กีำรตรวจนบัชิน้ส่วนและ

อุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ 

33.12 ล้ำนบำท ตำมแผนกำรตรวจนับ

ดงักล่ำว ซึ่งอำจท ำให้ขอ้มูลในทะเบียน

สินทรัพย์ของฝ่ำยบัญชี อำจมีข้อมูล

ต ำแหน่งทีต่ ัง้ของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไม่

เป็นปจัจุบนั หรอืแตกต่ำงจำกขอ้มลูของ

ฝำ่ยปฏบิตักิำรประจ ำโครงกำร 

 

กลุ่มบริษัทฯ ควรพิจำรณำด ำเนินกำรตรวจ

นับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare Part) หรือ

สินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ให้เป็นไปตำมแผน 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจดัให้มพีนักงำน

เขำ้ร่วมอย่ำงน้อย 3 คน คอืผูต้รวจนบั ผูต้รวจ

รำยกำรนับ และผูส้งัเกตกำรณ์ (จำกฝ่ำยอื่น) 

และจัดท ำเอกสำรกำรตรวจนับพร้อมลง

ลำยมือชื่อโดยผู้มีอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 

เพื่อให้แน่ใจว่ำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Spare 

Part) หรอืสนิทรพัย์ที่เคลื่อนที่ได้มอียู่จรงิ มี

ปริมำณคงเหลือถูกต้องตำมรำยงำนและมี

สภำพพรอ้มใชง้ำนอยู่เสมอ 

 

โดยปกติ  กลุ่ มบริษัทฯ  มีกำรตรวจนับ

สินทรัพย์โดยฝ่ำยบัญชีตำมแผนกำรตรวจ

นบัเป็นประจ ำทุกปี ซึง่จะด ำเนินกำรประมำณ

ช่วงปลำยปี นอกจำกนี้ฝ่ำยปฏบิตักิำรประจ ำ

โครงกำร มีหน้ำที่ตรวจนับชิ้นส่วนและ

อุปกรณ์เป็นประจ ำ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำ แต่ละ

โครงกำรมชีิ้นส่วนและอุปกรณ์เพยีงพอ หำก

อุปกรณ์เกิดควำมเสียหำยและผู้ร ับเหมำ

เบด็เสรจ็ (EPC) ไม่สำมำรถจดัหำอุปกรณ์มำ

เปลีย่นไดท้นัตำมระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

EPC 

อย่ำงไรกด็ ีในปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

2558 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติำมแผนกำร

ตรวจนบัโดยฝำ่ยบญัช ีเนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ 

อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำง ทัง้นี้  กลุ่ม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจนับ

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แล้วในไตรมำสที่ 2 ปี 

2559 และจะด ำเนินกำรตรวจนับตำมแผน

เป็นประจ ำทุกปี 

4.  ระบบที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - กำร

ตรวจนบั 

 กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนและด ำเนินกำรตรวจ

นับสินทรพัย์เป็นประจ ำทุกปี อย่ำงไรก็

ตำม ในปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

2558 บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจนับอุปกรณ์

ส ำนักงำน ซึ่งมมีลูค่ำตำมบญัชปีระมำณ 

88.3 ล้ำนบำท ตำมแผนกำรตรวจนับ

ประจ ำปี ซึ่งอำจท ำให้ข้อมูลอุปกรณ์

ส ำนักงำนในทะเบียนสินทรัพย์อำจไม่

เ ป็นปจั จุบัน  หำกมีกำร เคลื่อนย้ ำย

อุปกรณ์ส ำนกังำนดงักล่ำว  

 

 

กลุ่มบริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรตรวจนับและ

สงัเกตกำรณ์ตำมแผนกำรตรวจนับอุปกรณ์

ส ำนักงำน ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์อย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะเป็นกำรตรวจนับ

ทั ้ ง ห ม ด ใ น ค รั ้ ง เ ดี ย ว ห รื อ ต ร ว จ นั บ

แบบต่อเนื่องทัง้ปีเพือ่พจิำรณำควำมมอียู่จรงิ

และสภำพใช้งำนของสินทรัพย์นัน้ๆ กำร

ปรับปรุ งรำยกำรควรมีกำรจัดท ำอย่ ำง

เหมำะสมส ำหรบัสนิทรพัย์ที่สูญหำยไปหรือ

เสยีหำย 

 

 

โดยปกติกลุ่ มบริษัทฯ  มีก ำรตรวจนับ

สนิทรพัย์ตำมแผนกำรตรวจนับประจ ำปี ซึ่ง

จะด ำเนินกำรประมำณช่วงปลำยปี  อย่ำงไรก็

ดี ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

กลุ่มบรษิัทฯ ไม่ได้ปฏบิตัิตำมแผนกำรตรวจ

นับโดยฝ่ำยบญัช ีเนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ อยู่

ระหว่ำงกำรปรบัโครงสร้ำงเมือ่ปลำยปี 2558 

ทัง้นี้  กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมแผนกำร

ตรวจนับอุปกรณ์ส ำนักงำนแล้วในไตรมำสที่ 

2 ปี 2559 และจะด ำเนินกำรตรวจนับตำม

แผนเป็นประจ ำทุกปี 
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5.  ระบบทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ -ทะเบยีน

คุมสนิทรพัย ์

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบันทึก

ทะเบยีนคุมสนิทรพัย์โดยระบุแผงเซลล์

แสงอำทิตย์ เ ป็นกลุ่ ม  อย่ ำงไรตำม

ทะเบียนดังกล่ ำวยังไม่มีกำรบันทึก

รำยละเอยีดของแผงเซลลแ์สงอำทติยแ์ต่

ละแผงที่ติดตัง้ในโรงไฟฟ้ำ กรณีเกิด

ควำมเสยีหำยต่อแผง กลุ่มบรษิัทฯ อำจ

ไมส่ำมำรถตรวจสอบควำมครบถว้น ระบุ

ตัวตนของทรัพย์สิน และปรับปรุงใน

ทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นรำยแผงได้

อ ย่ ำ ง เ ห ม ำ ะ ส ม  เ นื่ อ ง จ ำ ก ไ ม่ มี

รำยละเอยีดย่อยของรำยกำรทรพัย์สนิที่

บนัทกึในทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ 

 

 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรบนัทกึรำยละเอยีดของแผง

เซลล์แสงอำทิตย์ที่ติดตัง้ ในโรงไฟฟ้ำใน

ทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยอย่ำง น้อยควร

ก ำหนดหมำยเลขของกลุ่มแผงแต่ละกลุ่ม 

หรอื ตำมควำมเหมำะสมอื่นๆ เช่น วนัทีไ่ดร้บั

แผง มลูค่ำของแผง เพือ่ใหส้ำมำรถระบุตวัตน

ของทรพัย์สนิได้ อีกทัง้เพื่อให้สะดวกในกำร

ตรวจนบัดว้ย 

 

 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยละเอยีดของแผง

เซลล์แสงอำทิตย์ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทยของกลุ่ม

บรษิทัฯ ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณชิย์ทุกโครงกำร

แลว้ โดยระบุว่ำแต่ละพืน้ทีข่องโครงกำรตดิตัง้

แผงเซลล์แสงอำทิตย์กลุ่มใด ตำมที่ระบุใน

ทะเบยีนทรพัยส์นิ  

6.  ระบบเงนิสด–กำรตรวจนบัเงนิสดย่อย 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีกำรตรวจนับเงินสด

ย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ  

 

กลุ่มบรษิัทฯ ควรก ำหนดให้ผู้ถือเงนิสดย่อย

ตรวจนบัเงนิสดย่อยในมอือย่ำงสม ่ำเสมอ โดย

มพีนกังำนอื่นร่วมสงัเกตกำรณ์ดว้ยอย่ำงน้อย

ทุกรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และก ำหนดให้มี

เจำ้หน้ำทีท่ีเ่ป็นอสิระสุ่มตรวจนับเงนิสดย่อย

ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดวงเงินสดย่อยส ำหรบั 

BSE จ ำนวน 25,000 บำท และ  BSE1-5 

จ ำนวน 5,000 บำทต่อบรษิทั โดยในปจัจุบนั

กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน

เกี่ยวกับเงินสดย่อย แบบฟอร์มส ำหรับ

ทะเบยีนคุมเงนิสดย่อย กำรตรวจนับเงนิสด

ย่อยไวเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัภิำยในองคก์ร โดย

ผู้ถือเงนิสดย่อยจะต้องตรวจนับและกระทบ

ยอดเงนิสดย่อยคงเหลอืทุกวนั และผูค้วบคุม

จะก ำหนดให้สุ่มตรวจนับเงินสดย่อยเป็น

ระยะๆ ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรปฏบิตัติำม

ขัน้ตอนปฏิบตัิงำนดงักล่ำวแล้ว นอกจำกนี้  

ส ำนกัตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรสุ่มตรวจ

นับวงเงินสดย่อยเป็นระยะ โดยไม่แจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำอกีดว้ย 
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7.  กำรสอบทำนงบกำรเงนิและข้อมูลทำง

กำรเงนิ 

กำรจดัท ำรำยละเอียดขอ้มูลบำงส่วนใน

หมำยเห ตุประกอบงบกำร เงินของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรบัปีบญัชี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 นัน้ยงัมี

ขอ้ผดิพลำดอยู่บำ้ง ซึ่งอำจส่งผลใหก้ลุ่ม

บรษิัทฯ ใช้เวลำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ

รวม อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำร

ปรบัปรุงขอ้ผดิพลำดดงักล่ำวแลว้ 

 

 

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี

กำรสอบทำนงบกำรเงินอย่ำงละเอียดและ

จดัท ำส่งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

 

กลุ่มบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้ ัน่ใจไดว้่ำจะไม่

เกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวขึ้นอกีในอนำคต โดย

เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรสอบทำนอย่ำง

ละเอียดเพื่อจัดส่งให้ตำมเวลำที่ก ำหนด 

รวมถึงกำรวำงแผนภำยในเพื่อก ำหนด

ระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

 

 

13.4 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่15 ธนัวำคม 2558 ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ให ้นำยประสทิธิ ์

สกุลเกสรีวรรณ ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้จดักำรส ำนักตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี

ควำมเหน็ว่ำนำยประสทิธิ ์สกุลเกสรีวรรณ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้จดักำรส ำนักตรวจสอบ

ภำยในของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ เนื่องจำกมวีุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำน และไดเ้ขำ้รบักำร

อบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จดักำรส ำนักตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ 

จะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรส ำนกัตรวจสอบภำยในของ

บรษิทัฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
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14. รายการระหว่างกนั 
 

14.1 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 สำมำรถสรุปได้

ดงันี้ 

14.1.1 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) 

BCP เป็นบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เนื่องจำก BCP เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 99.9 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ต่อประชำชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (IPO) และรอ้ยละ 70.4 ภำยหลงั IPO โดยมกีรรมกำรร่วมกนัสองท่ำน ได้แก่ (1) นำยพชิยั ชุณหวชริ และ (2) นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั และมผีูบ้รหิำรของ BCP ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หนึ่งท่ำน ไดแ้ก่ นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเช่ำทีด่นิ 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

 

 

0.50 

5.45 

5.95 

 

 

2.97 

2.48 

- 

บรษิทัฯ เช่ำทีด่นิที ่อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ 

เนื้อทีร่วม 457-2-53 ไร่ จำก BCP เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้ของ

โครงกำรระยะที ่1  

สญัญำเช่ำที่ดนิดงักล่ำวมอีตัรำค่ำเช่ำที่ประเมนิโดยผู้

ประเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือ

บรกิำร ซึ่งมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำ

และเงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไป  โดยอตัรำค่ำเช่ำดงักล่ำวก ำหนดตำม

รำคำทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ

จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้ตำมควำม

จ ำเป็น และมคีวำมสมเหตุสมผล  
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์

สำธำรณะ และมอีำยุสญัญำเช่ำ 22 ปี ตำมอำยุคงเหลอื

ของโครงกำรระยะที ่1 และบรษิทัฯ มไิดม้แีผนทีจ่ะน ำ

ทีด่นิดงักล่ำวไปด ำเนินธุรกจิอื่นเมือ่สิน้สุดอำยุโครงกำร

ระยะที ่1 

ค่ ำ ใช้จ่ ำยส ำหรับก ำร เช่ ำพื้ น ที่

ส ำนักงำน หอ้งควบคุม และหอ้งวำง

ระบบไฟฟ้ำ 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เงนิมดัจ ำ 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

 

 

 

 

0.08 

0.23 

0.31 

 

 

 

0.46 

0.23 

0.23 

บรษิทัฯ เช่ำพื้นทีส่ ำนักงำน หอ้งควบคุม และหอ้งวำงระบบ

ไฟฟ้ำจำก BCP พื้นที่รวม 377 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็น

ส ำนกังำนและใชใ้นกำรด ำเนินงำนของโครงกำรระยะที ่1 โดย

มอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอตัรำที่ก ำหนดภำยใต้สญัญำเช่ำ

พื้นทีอ่ำคำรและหอ้งควบคุม อำยุ 3 ปี ระหว่ำงบรษิทัฯ และ 

BCP ซึ่งเป็นอตัรำค่ำเช่ำทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ

ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำร

ประเมนิเพือ่วตัถุประสงคส์ำธำรณะ 

ทัง้นี้  กำรที่บริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำระยะสัน้อำยุ 3 ปี 
เนื่องจำกในอนำคตบริษัทฯ อำจพิจำรณำย้ำยพื้นที่
ส ำนักงำนหำกบรษิทัฯ จดัหำพื้นที่ส ำนักงำนแห่งใหม่
ได้ นอกจำกนี้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องควบคุมและห้อง
วำงระบบไฟฟ้ำสำมำรถเคลื่อนยำ้ยได ้ซึ่งบรษิทัฯ อำจ
พจิำรณำย้ำยอุปกรณ์ดงักล่ำวมำไวใ้นอำคำรซึ่งอยู่ใน
พืน้ทีข่องบรษิทัฯ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ระยะ

สัน้ ซึ่งมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและ

เงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไป  ซึง่อตัรำค่ำเช่ำดงักล่ำวก ำหนดตำมรำคำ

ที่ประเมนิโดยผู้ประเมนิรำคำอิสระที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำวเกิดขึ้นตำมควำม

จ ำเป็น และมคีวำมสมเหตุสมผล 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ค่ำใช้จ่ำยตำมสญัญำจ้ำงบรหิำรงำน

กบั BCP 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง (รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) 

 

 

6.19 

6.62 

 

 

 

21.24 

11.36 

บริษัทฯ มกีำรท ำสญัญำจ้ำงบริหำรงำนกบั BCP ซึ่ง

สญัญำดงักล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสญัญำในวนัที่ 31 ธนัวำคม 

2562 โดยตำมสญัญำดงักล่ำว  BCP จะจดัส่งพนักงำน

มำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ส ำหรับปี 2559 รวม 11 

ต ำแหน่ง ตำมขอบเขตกำรปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้

ก ำหนดโดยบุคลำกรที่ BCP จดัส่งมำจะต้องสำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 

Descriptions) ทีก่ ำหนด และมคีุณสมบตัติำมมำตรฐำน

ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในธุรกจิเดยีวกนั 

พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบัติงำนส่วนใหญ่จะเป็น

ผูบ้รหิำรระดบัสงูและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏบิตักิำรซึ่ง

มสี่วนในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินงำนธุรกจิไฟฟ้ำ

พลังงำนหมุนเวียนมำตัง้แต่เริ่มจัดตัง้ธุ รกิจไฟฟ้ำ

พลงังำนหมนุเวยีน   

ทัง้นี้  BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบตัิงำน

ดงักล่ำวจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเงนิเดือน โบนัส 

และค่ำตอบแทนอื่นๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏบิตังิำน 

จำกบริษัทฯ  ต ำม เ งื่ อ น ไขที่ ร ะบุ ใน สัญญำจ้ำง

บรหิำรงำน  

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง

เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมคี่ำบริกำรซึ่งค ำนวณมำจำก

ประมำณกำรอตัรำค่ำจำ้งที ่BCP คำดว่ำจะจ่ำยใหแ้ก่พนักงำน

ที ่BCP ส่งมำปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัฯ 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

รำยไดค้่ำไฟฟ้ำศนูยเ์รยีนรู ้

- รำยไดส้ ำหรบังวด 

- รำยไดค้ำ้งรบั 

- ลกูหนี้คงคำ้ง 

 

0.03 

- 

0.03 

 

0.24 

0.05 

0.22 

บริษัทฯ มกีำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำส ำหรบัศูนย์เรียนรู้

พลงังำนทดแทน ในพื้นที่โครงกำรระยะที ่1 ที่ อ.บำง

ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ จำก BCP เนื่ องจำก  

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของมเิตอร์ซื้อไฟฟ้ำเพื่อใช้ในพื้นที่

อำคำรศนูยเ์รยีนรู ้ซึง่เป็นอำคำรเดยีวกบัทีต่ ัง้ของพื้นที่

ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้

ไ ฟ ฟ้ ำ ข อ ง พื้ น ที่ อ ำ ค ำ ร ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ใ น ส่ ว น ที่

นอกเหนือจำกพื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้อง

วำงระบบไฟฟ้ำของบรษิทัฯ  จำก BCP ตำมจ ำนวนที่

จ่ำยจริง ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดภำยใต้สญัญำเช่ำ

พื้นทีอ่ำคำรและหอ้งควบคุม อำยุ 3 ปี ระหว่ำงบรษิทัฯ 

และ BCP 

 

 

 

 

 

 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง

เกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น และมคี่ำบรกิำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที ่

บรษิทัฯ จ่ำยจรงิ 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรใชท้ีจ่อดรถศนูย์

เอนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ์ 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง (รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) 

 

 

 

- 

- 

 

 

0.09 

0.06 

BCP มกีำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยกำรใชท้ีจ่อดรถศูนยเ์อน็

เนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ทัง้หมดของพนักงำนและผูม้ำตดิต่อ

ของบริษัทฯ ซึ่ง BCP เป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

ดงักล่ำวไปก่อน และจะน ำมำเรยีกเกบ็จำกบรษิทัฯ อกี

ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจรงิ 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ่ง

เกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น และมคี่ำบรกิำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที ่

BCP จ่ำยจรงิ 

ค่ำบรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง (รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) 

 

- 

- 

 

1.55 

1.66 

BCP มกีำรเรียกเก็บค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

ของโครงกำรระยะที่ 1 ตำมอัตรำที่ก ำหนดในสญัญำ

บรกิำรรกัษำควำมปลอดภยัที่ BCP ท ำกบัส ำนักงำน

รกัษำควำมปลอดภยั องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่ง BCP เป็นผู้ร ับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวไปก่อน และเรียกเก็บจำกบรษิัทฯ 

อกีทอดหนึ่งตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจรงิ 

ทัง้นี้ รำยกำรดงักล่ำวจะไม่เกดิขึน้ในอนำคต เนื่องจำก

สัญญำดังกล่ำวได้สิ้นสุดอำยุสัญญำเมื่อวันที่  31 

พฤษภำคม 2559 และบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำบรกิำร

รักษำควำมปลอดภัยกับส ำนักงำนรักษำควำม

ปลอดภยั องคก์ำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศกึ ในพระบรม

รำชปูถมัภเ์อง   

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ่ง

เกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น และมคี่ำบรกิำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที ่

BCP จ่ำยจรงิ  
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ค่ำใชจ้่ำยภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ และ

ภำษป้ีำย 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

2.04 

1.88 

3.92 

 

BCP มกีำรเรยีกเก็บภำษีโรงเรอืนและที่ดนิ และภำษี

ป้ำยส ำหรบัปี 2559 ของโครงกำรระยะที่ 1 เนื่องจำก

ทรพัย์สินดงักล่ำวจดทะเบียนภำยใต้ชื่อ BCP ดงันัน้ 

BCP จึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และ

ด ำเนินกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจำกบรษิทัฯ อกี

ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจรงิ ซึ่งเป็นไปตำม

ข้อก ำหนดภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน อำยุ 22 ปี และ

สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 ปี 

ระหว่ำงบรษิทัฯ และ BCP  

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิซึ่ง

เกดิขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมคี่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมจ ำนวนที่ 

BCP จ่ำยจรงิ 

เงนิกูย้มืจำก BCP  

วงเงนิไมเ่กนิ 830 ลำ้นบำท 

- ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

 

 

 

210.00 

0.16 

0.16 

 

 

 

- 

3.84 

- 

เมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
เงนิกู้วงเงนิไม่เกนิ 830.00 ล้ำนบำท และเมื่อวนัที่ 21 
ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงินกู้จ ำนวน 
210.00 ลำ้นบำท โดยสญัญำเงนิกูด้งักล่ำวเป็นสญัญำ
เงนิกู้ระยะสัน้ และมกี ำหนดช ำระคืนภำยในวนัที่ 17 
ธนัวำคม 2559 เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทีป่ระเทศญี่ปุ่น โดยมอีตัรำ
ดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำ
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงนิ  ทัง้นี้ เมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2559 บรษิทัฯ ได้
ช ำระคนืเงนิกูย้มืพรอ้มทัง้ดอกเบี้ยทัง้หมดใหแ้ก่ BCP 
แลว้  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรบัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงนิ ซึ่งเกดิขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ขยำยธุรกจิของบรษิัทฯ และอตัรำดอกเบี้ยที่บรษิัทฯ จ่ำยให้ 
BCP นัน้ไม่ท ำให้บรษิัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยทีไ่ม่สูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยทีบ่รษิทัฯ ต้องจ่ำยหำกกูย้ ืม
จำกสถำบนักำรเงนิ โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไมม่ยีอดเงนิกูย้มื
คงคำ้งกบั BCP แลว้ และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) บรษิัทฯ 
จะมคีวำมคล่องตวัทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรกู้ยืม
มำกขึ้น และสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงนิทุนทัง้ตลำดตรำสำรทุน
และตลำดตรำสำรหนี้ไดม้ำกขึน้ 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2559 บรษิัทฯ ได้ท ำกำร
เบกิเงนิกูจ้ ำนวน 620.00 ลำ้นบำทจำกวงเงนิกูข้ำ้งต้น
เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ช ำระคนืเงนิกูย้มืพรอ้มทัง้ดอกเบี้ยทัง้หมดใหแ้ก่ BCP 
แลว้เมือ่วนัที ่30 มถุินำยน 2559 

เงนิกูย้มืจำก BCP  

วงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลำ้นบำท 

- ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

16.69 

- 

เมือ่วนัที ่5 กุมภำพนัธ์ 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ

เงนิกูว้งเงนิไม่เกนิ 2,000.00 ลำ้นบำท และเมือ่วนัที ่10 

กุมภำพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงนิกู้จ ำนวน 

1,500.00 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรลงทุนในโครงกำรผลติ

ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทีป่ระเทศญี่ปุ่น สญัญำเงนิกู้

ดงักล่ำวเป็นสญัญำเงนิกูร้ะยะสัน้ และมกี ำหนดช ำระคนื

ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2560 โดยมีอัตรำดอกเบี้ย

เท่ำกบัร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่

บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงนิ  ทัง้นี้  

เมื่อวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงนิ

กูย้มืพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ทัง้หมดใหแ้ก่ BCP แลว้ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรบัควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงนิ ซึ่งเกดิขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร

ขยำยธุรกจิของบรษิัทฯ และอตัรำดอกเบี้ยที่บรษิัทฯ จ่ำยให้ 

BCP นัน้ไม่ท ำให้บรษิัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอตัรำ

ดอกเบี้ยทีไ่ม่สูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยทีบ่รษิทัฯ ต้องจ่ำยหำกกูย้มื

จำกสถำบนักำรเงนิ โดย ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไมม่ยีอดเงนิกูย้มื

คงคำ้งกบั BCP แลว้ และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอ

ขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) บรษิัทฯ 

จะมคีวำมคล่องตวัทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรกู้ยืม

มำกขึ้น และสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงนิทุนทัง้ตลำดตรำสำรทุน

และตลำดตรำสำรหนี้ไดม้ำกขึน้ 
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14.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 สำมำรถสรุปได้
ดงันี้ 

14.2.1 BCP 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

รำยได้ค่ำบริหำรและด ำเนินกำร

โครงกำรระยะที ่1 ของ BSE 

- รำยไดส้ ำหรบังวด 

- ลกูหนี้คงคำ้ง 

 

 

 

4.05 

- 

 

 

- 

- 

BCP จำ้ง BSE บรหิำรและด ำเนินกำรโครงกำรระยะที่ 

1 โดย BSE จดัหำบุคลำกร เครื่องมอืเครื่องใช้ วสัดุ

อุปกรณ์ สมัภำระ กำรขนส่ง กำรป้องกนัอุบตัเิหตุ และ

สิง่จ ำเป็นต่ำงๆ ทัง้หมดในกำรท ำงำนเพือ่สนบัสนุนกำร

ด ำเนินธุรกิจของโครงกำรระยะที่ 1 โดย BCP เป็น

ผู้ร ับผิดชอบช ำระเงินค่ำจ้ำงตำมอัตรำที่ตกลงกัน

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

ทัง้นี้ รำยกำรดงักล่ำวจะไม่เกดิขึน้ในอนำคต เนื่องจำก

ภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวียน โครงกำรระยะที่  1 จะอยู่ภำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง

เกดิขึ้นตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรคดิค่ำบรกิำรและเงือ่นไข

กำรใหบ้รกิำรเป็นไปตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
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ค่ำใช้จ่ำยตำมสญัญำจ้ำงบรหิำรงำน

กบั BCP 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE-BRM 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE-BRM1 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE-CPM1 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE-NMA 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

ค่ำใชจ้่ำยของ BSE-PRI 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

 

 

 

3.40 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

1.70 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA 

และ BSE-PRI มกีำรท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนกบั BCP 

อำยุ ค ร ำวละ  1 ปี  โ ดย  BCP จัดส่ งพนัก งำนมำ

ปฏบิตัิงำนที่แต่ละบรษิทัดงักล่ำว ภำยใต้ขอบเขตกำร

ปฏบิตังิำนตำมทีแ่ต่ละบรษิทัเป็นผูก้ ำหนด โดยบุคคลที ่

BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำ

บรรยำยลกัษณะงำน (Job Description) ทีก่ ำหนด และ

มคีุณสมบตัิตำมมำตรฐำนที่ยอมรบัโดยทัว่ไปในธุรกจิ

เดยีวกนั ทัง้นี้ พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏบิตัิงำนส่วน

ใหญ่จะเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูและกลุ่มบุคลำกรซึง่มสี่วน

ในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำ

พลังงำนหมุนเวียนมำตัง้แต่เริ่มจัดตัง้ ธุรกิจไฟฟ้ำ

พลงังำนหมนุเวยีน   

BCP จะเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว

จำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัส และ

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ของบุคลำกรทีส่่งมำปฏบิตัิงำน จำก

บรษิทันัน้ๆ ตำมทีร่ะบุในสญัญำจำ้งบรหิำรงำน อย่ำงไร

ก็ตำม ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ

พลงังำนหมนุเวยีน บรษิทัดงักล่ำวขำ้งตน้เขำ้ท ำสญัญำ

จำ้งบรหิำรงำนกบับรษิทัฯ แทน 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง

เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรซึ่งค ำนวณมำจำก

ประมำณกำรอตัรำค่ำจำ้งที ่BCP คำดว่ำจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำน

ที ่BCP ส่งมำปฏบิตังิำน 

กำรสนับสนุนวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนั

กำรเงนิส ำหรบัเงนิกู้ยืมจำกสถำบนั

กำรเงินต่ำงประเทศและธนำคำร

พำณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็นเงนิทุน

- - BSE มสีญัญำกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่ไดร้บักำร

สนับสนุนวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิโดย BCP ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  จ ำนวนไม่เกนิ 400 

ล้ำนบำท ทัง้นี้  BCP ไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำร

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรรบัควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงนิ ซึ่งเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร

ขยำยธุรกิจของ BSE ทัง้นี้รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่

เกิดขึ้นก่อนกำรปรับโครงสร้ำง เนื่องจำก ณ ขณะที่มีกำร
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติยข์อง BSE 

สนับสนุนวงเงนิกูย้มืดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ ีปจัจุบนักลุ่ม

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงิน

ดงักล่ำวใหป้ลดภำระกำรสนบัสนุนวงเงนิกูย้มืโดย BCP  

จดัหำเงนิกู้ยืมดงักล่ำว BCP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน 

BSE 

 

ค่ำด ำเนินกำรตดิตัง้ระบบชำรจ์มอืถอื 

- ค่ำใชจ่้ำยส ำหรบังวด 

- เจำ้หนี้คงคำ้ง 

 

- 

- 

 

0.39 

0.39 

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำด ำเนินกำรติดตัง้ระบบชำร์จ

โทรศัพท์มือถือด้วยแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ที่สถำนี

บริกำรอินทนิลของ BCP จ ำนวน 3 แห่ง เพื่อให้

ผู้ใช้บริกำรของสถำนีและ/หรือประชำชนสำมำรถใช้

บรกิำรได ้โดย BCP ไดร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวไป

ก่อน และด ำเนินกำรเรยีกเก็บจำก BSE อีกทอดหนึ่ง

ตำมจ ำนวนที ่BCP จ่ำยจรงิ 

รำยกำรดังกล่ ำว เ ป็นกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อ ส่ ง เสริม

ภำพลกัษณ์ขององค์กร และยงัสอดคล้องกบันโยบำยควำม

รับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย

เป็นไปตำมจ ำนวนที ่BCP จ่ำยจรงิ 
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14.3 รายการระหวา่งกนัตามแผนการปรบัโครงสรา้งของกลุม่บริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนใหม้โีครงสรำ้งที่ชดัเจน และเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัของ

บรษิทัฯ ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ประกอบดว้ย 1) รำยกำรซือ้ขำยหุน้ 2) รำยกำรซือ้ขำยสนิทรพัย ์และ 3) รำยกำรกูย้มืเงนิเพื่อ

ใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้ง โดยมรีำยละเอยีดของรำยกำรปรบัโครงสรำ้งกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ดงัต่อไปนี้ 

14.3.1 รายการซ้ือขายหุ้น 

บรษิทัฯ ซือ้หุน้สำมญัใน BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI ทีร่ำคำมูลค่ำตำมบญัชล่ีำสุดก่อนท ำรำยกำร(1) ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส ำคญัที่

เกดิขึน้ภำยหลงัวนัสิน้งวดบญัชล่ีำสดุก่อนท ำรำยกำรจนถงึวนัทีต่กลงท ำรำยกำรโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

หุ้นของ
บริษทั 

วนัท่ีท ารายการ รายการ ผูซ้ื้อ ผูข้าย 

ขนาดของรายการ 
ส าหรบังวดปีบญัชี

ส้ินสดุวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2558  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

BSE-BRM 2 พฤศจกิำยน 2558 หุน้สำมญั จ ำนวน 3,699,498 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

377.35 บรษิทัฯ ซื้อหุน้สำมญัของ BSE-BRM BSE-BRM1 

BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP ที่

รำคำมลูค่ำตำมบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ตุลำคม 2558 

ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส ำคญัทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัวนัสิน้

งวดบญัชดีงักล่ำวจนถงึวนัทีต่กลงท ำรำยกำร ซึง่เป็น

รำคำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำร 

BSE-BRM1 2 พฤศจกิำยน 2558 หุน้สำมญั จ ำนวน 3,748,498 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

382.35 

BSE-CPM1 2 พฤศจกิำยน 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 3,821,998 หุน้คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 100.0 จ ำนวน 

บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

352.58 
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หุ้นของ
บริษทั 

วนัท่ีท ารายการ รายการ ผูซ้ื้อ ผูข้าย 

ขนาดของรายการ 
ส าหรบังวดปีบญัชี

ส้ินสดุวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2558  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

146,998 หุน้ และหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 

90.0 จ ำนวน 3,675,000 หุน้  

 

BSE-NMA 2 พฤศจกิำยน 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 3,723,998 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 100.0 จ ำนวน 4,898 

หุน้ และหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 90.0 

จ ำนวน 3,719,100 หุน้ 

บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

342.61 

BSE-PRI 2 พฤศจกิำยน 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 6,859,998 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 49.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

699.72 

BSE 2 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 17,999,998 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 100.0 ของหุน้ทัง้หมด  

บรษิทัฯ 

 

BCP 

 

1,930.50 บรษิทัฯ ซื้อหุน้สำมญัของ BSE จำก BCP ทีร่ำคำ

มลูค่ำตำมบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2558 

ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส ำคญัทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัวนัสิน้

งวดบญัชดีงักล่ำวจนถงึวนัทีต่กลงท ำรำยกำร ซึง่เป็น

รำคำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำร 

BSE-BRM 3 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญั จ ำนวน 3,850,500 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 51.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BSE 

 

393.71 บรษิทัฯ ซื้อหุน้สำมญัของ BSE-BRM BSE-BRM1 

BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE ที่
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หุ้นของ
บริษทั 

วนัท่ีท ารายการ รายการ ผูซ้ื้อ ผูข้าย 

ขนาดของรายการ 
ส าหรบังวดปีบญัชี

ส้ินสดุวนัท่ี  
31 ธ.ค. 2558  
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

BSE-BRM1 3 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญั จ ำนวน 3,901,500 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 51.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BSE 

 

398.93 รำคำมลูค่ำตำมบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิำยน 

2558  ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรส ำคญัทีเ่กดิขึน้ภำยหลงั

วนัสิน้งวดบญัชดีงักล่ำวจนถงึวนัทีต่กลงท ำรำยกำร 

ซึง่เป็นรำคำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้ง

กจิกำร 

BSE-CPM1 3 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 3,978,000 หุน้คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 51.0 ของหุน้ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 100.0 จ ำนวน 

153,000 หุน้ และหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 

90.0 จ ำนวน 3,825,000 หุน้  

บรษิทัฯ 

 

BSE 

 

367.97 

BSE-NMA 3 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 3,876,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 51.0 ของหุน้ทัง้หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 100.0 จ ำนวน 5,100 

หุน้ และหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้รอ้ยละ 90.0 

จ ำนวน 3,870,900 หุน้ 

บรษิทัฯ 

 

BSE 

 

357.56 

BSE-PRI 3 ธนัวำคม 2558 หุน้สำมญัจ ำนวน 7,140,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 51.0 ของหุน้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ 

 

BSE 

 

730.07 

หมำยเหตุ : (1) รำคำมลูค่ำตำมบญัชทีีใ่ชใ้นกำรท ำรำยกำรมำจำกงบกำรเงนิภำยในของบรษิทัย่อย 
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14.3.2 รายการซ้ือขายสินทรพัย ์

บรษิทัฯ ซือ้สนิทรพัยข์องโครงกำรระยะที ่1 (ไม่รวมทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงกำรระยะที ่1 ซึง่บรษิทัฯ จะเช่ำทีด่นิและพืน้ทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของโครงกำร

ระยะที ่1 จำก BCP โดยจะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะยำวแทนกำรซือ้) โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายการ วนัท่ีท ารายการ ผูซ้ื้อ ผูข้าย 
ขนาดของรายการ 

ส าหรบังวดปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สนิทรพัยข์องโครงกำรระยะที ่1 1 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ BCP สนิทรพัย:์                      3,273.84 

เจำ้หนี้ค่ำสนิทรพัย:์             7.68 

บรษิทัฯ ซื้อสนิทรพัย์ของโครงกำรระยะที ่1 จำก BCP ที่
รำคำมูลค่ำตำมบญัชลี่ำสุดก่อนท ำรำยกำรปรบัปรุงดว้ย
รำยกำรส ำคญัที่เกิดขึ้นภำยหลงัวนัสิ้นงวดบัญชีล่ำสุด
ก่อนท ำรำยกำรจนถงึวนัทีต่กลงท ำรำยกำร ซึง่เป็นรำคำที่
เหมำะสมส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งกจิกำร 
 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช ี 1 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ BCP ค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิ: 0.22 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช:ี 25.47 
เจำ้หนี้ค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช:ี 25.69 

เพื่อใหก้ำรซื้อและรบัโอนสนิทรพัยข์องโครงกำรระยะที ่1 
เป็นไปตำมเงื่อนไขทัง้ปวงที่เกี่ยวกับกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวล
รษัฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบบัที่ 516) และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบบัลงวนัที่ 27 กนัยำยน 
2554 บรษิทัฯ ไดม้กีำรกูย้มืเงนิจำก BCP เพื่อซื้อและรบั
โอนสินทรพัย์ของโครงกำรระยะที่ 1 ดงักล่ำว ส่งผลให้
บรษิทัฯ ตอ้งรบัโอนค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัวงเงนิกูย้มืดงักล่ำว ตำมจ ำนวนยอดทีค่งคำ้ง
อยู่จรงิ 
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14.3.3 รายการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรบัโครงสรา้ง 

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจำก BCP เพื่อใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้งโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

เ งิน กู้ ยื ม เ พื่ อ ซื้ อ สิน ท รัพ ย์ ข อ ง

โครงกำรระยะที ่1 

- ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง(1) 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

- ค่ำใชจ้่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

 

 

3,028.00 

10.85 

10.85 

- 

 

 

- 

61.77 

- 

25.47 

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิำยน 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ

กูย้มืเงนิจำก BCP ในวงเงนิรวม 3,028.00 ลำ้นบำท และ

เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 2558 บรษิัทฯ ได้ท ำกำรเบกิเงนิกู้

จ ำนวน 3,028.00 ลำ้นบำท โดยสญัญำเงนิกูด้งักล่ำวเป็น

สัญญำเงินกู้ระยะยำว 10 ปี เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ของ

โครงกำรระยะที ่1 โดยจ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำประมำณรอ้ย

ละ 4.2 ต่อปี ซึ่งบรษิัทฯ จะช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย

ทุก 6 เดอืน รวมทัง้สิ้น 20 งวด โดยจะช ำระคนืเงนิกูง้วด

แรกในเดือนมนีำคม 2559 ทัง้นี้  เมื่อวนัที่ 30 มถุินำยน 

2559 บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทัง้ดอกเบี้ย

ทัง้หมดให้แก่ BCP แล้ว พร้อมทัง้ตดัจ ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชีซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ยอดเงนิกู้ยมืคงค้ำงเป็นค่ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงนิทัง้

จ ำนวน 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอื

ทำงกำรเงนิ ซึง่เกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นตำมแผนกำรปรบั

โครงสรำ้ง เพื่อใหก้ำรซื้อสนิทรพัย์ของโครงกำรระยะที ่1 

เป็นไปตำมเงื่อนไขทัง้ปวงที่เกี่ยวกับกำรโอนกิจกำร

บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวล

รษัฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบบัที่ 516) และ

ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบบัลงวนัที่ 27 กนัยำยน 

2554 และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมเีงื่อนไขที่ส ำคญัไม่

แตกต่ำงจำกสัญญำเงินกู้ที่  BCP เข้ำท ำกับสถำบัน

กำรเงนิเพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรระยะที่ 1 โดย ณ 

ปจัจุบนั บรษิัทฯ ไม่มยีอดเงนิกู้ยมืคงค้ำงกบั BCP แลว้ 

และภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญั

ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) บรษิทัฯ จะมคีวำม

คล่องตวัทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรกูย้มืมำกขึน้ 

และสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ตลำดตรำสำรทุนและ

ตลำดตรำสำรหนี้ไดม้ำกขึน้ 

หมำยเหตุ : (1) ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้งในตำรำงขำ้งตน้อำจแตกต่ำงจำกทีแ่สดงในงบกำรเงนิ เนื่องจำกงบกำรเงนิจะแสดงตวัเลขสุทธริะหว่ำงยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง และค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช ี
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

งวดหกเดือน 

ส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2559 

เงนิกูย้มืเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำร

ปรบัโครงสรำ้ง 

- ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 

- ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

 

 

2,990.00 

5.97 

5.97 

 

 

- 

17.20 

- 

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิำยน 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ

กูย้มืเงนิจำก BCP ในวงเงนิรวม 3,100.00 ลำ้นบำท และ

เมื่อวนัที่ 1 ธนัวำคม 2558 บรษิัทฯ ได้ท ำกำรเบกิเงนิกู้

จ ำนวน 2,990.00 ลำ้นบำท โดยสญัญำเงนิกูด้งักล่ำวเป็น

สญัญำเงนิกูร้ะยะสัน้ และมกี ำหนดช ำระคนืภำยในวนัที ่9 

พฤษภำคม 2560 เพื่อน ำมำใช้ด ำเนินกำรตำมแผนกำร

ปรบัโครงสรำ้ง โดยจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ซึ่งไม่สูงกว่ำอตัรำดอกเบี้ยที่บรษิัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยมื

จำกสถำบันกำรเงิน ทัง้นี้  เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 

บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงนิกู้ยมืพร้อมทัง้ดอกเบี้ยทัง้หมด

ใหแ้ก่ BCP แลว้ 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรรบัควำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเงนิ ซึง่เกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นตำมแผนกำรปรบั

โครงสรำ้ง และอตัรำดอกเบี้ยทีบ่รษิทัฯ จ่ำยให ้BCP นัน้

ไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอัตรำ

ดอกเบีย้ทีไ่มส่งูกว่ำอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ำยหำก

กู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ โดย ณ ปจัจุบนั บรษิัทฯ ไม่มี

ยอดเงนิกู้ยืมคงค้ำงกบั BCP แล้ว และภำยหลงัจำกที่

บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก ( IPO) บริษัทฯ จะมีควำมคล่องตัวทำง

กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมมำกขึ้น และ

สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทัง้ตลำดตรำสำรทุนและ

ตลำดตรำสำรหนี้ไดม้ำกขึน้ 
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14.4 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน 2558 ได้พจิำรณำอนุมตัินโยบำยกำรท ำ

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกักำรในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ซึง่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป โดย

สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลที่เกีย่วโยงกนั 

ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำ้นรำคำของรำยกำร

นัน้ๆ โดยพจิำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิปกตใินอุตสำหกรรม และ/หรอื มกีำรเปรยีบเทยีบกบั 

รำคำตลำด และ/หรอื มรีำคำหรอืเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภำยนอก และ/หรอื สำมำรถ

แสดงใหเ้หน็ไดว้่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวนัน้มกีำรก ำหนดรำคำหรอืเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บรษิัทฯ จะจดัให้ผู้เชี่ยวชำญอสิระเป็นผู้ให้

ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเท

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรำย ทัง้นี้ 

กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีในกำรท ำรำยกำรจะไม่มี

สทิธอิอกเสยีงในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำย

เหตุประกอบงบกำรเงนิที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล

ประจ ำปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-1) 

 ภำยหลงัจำกกำรเข้ำเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 

ขัน้ตอนของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำง

กนั รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิภำยใตก้ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัจดทะเบยีนอย่ำง

เคร่งครดั 

 

14.5 นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอ บรษิัทฯ จงึได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรที่

เกีย่วโยงกนัไวด้งันี้ 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำร ต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัใน

กจิกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   
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2. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรด ำเนินธุรกจิ

ตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกบัลูกค้ำทัว่ไปหรือบุคคลภำยนอก หำก

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมตัขิองที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะปฏบิตัิ

ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมขอ้ก ำหนดใน

ขอ้ 3 อย่ำงไรกด็ ีหำกเป็นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิัท 

หรือเป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันขนำดเล็กแต่มีกำรน ำเสนอเพื่อขออนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรจำก

คณะกรรมกำรบรษิัท ในกรณีที่ว่ำมำนี้ นอกจำกกำรปฏบิตัิตำมข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ตำมข้อ 3 แล้ว 

กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรจะเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดต่้อเมื่อไดร้บั

อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่

เขำ้ร่วมประชุมและไม่มสีว่นไดเ้สยีกบัเรื่องทีพ่จิำรณำ ทัง้นี้จะตอ้งไม่มกีรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีม่ผีลประโยชน์

เกีย่วขอ้งเขำ้ร่วมพจิำรณำอนุมตัริำยกำรนัน้ และรำยกำรดงักล่ำวต้องไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดพเิศษผดิไป

จำกปกต ิตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  

3.  หำกบรษิัทฯ มรีำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่เขำ้ข่ำยตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุน และส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั 

- ในกรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมตัิของฝ่ำยจัดกำร หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ตอนกำรขออนุมตัิในระเบยีบ

บรษิทัฯ ซึง่ภำยหลงัจำกทีฝ่่ำยจดักำรพจิำรณำอนุมตัแิลว้ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องน ำเสนอเพื่อให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร  

- ในกรณีทีเ่ป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิัท หรอืผู้

ถอืหุน้ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งต้องน ำเสนอรำยละเอยีด ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

เพื่อขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเข้ำท ำ

รำยกำร หรอืน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อขอควำมเหน็ชอบในกำรน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้

เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำร 

4. บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำม

หลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้

ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรอืแบบรำยงำนอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีกำร

เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ตลอดจนรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัฯ ตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำน

กำรบญัช ี

5. ก ำหนดใหม้กีำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมแผนงำนตรวจสอบ โดยส ำนกัตรวจสอบภำยใน ซึง่

ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมมีำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหม้กีำรสุม่สอบทำนกำรท ำ

รำยกำรจรงิ ถกูตอ้งตรงตำมสญัญำหรอืนโยบำยหรอืเงือ่นไขทีก่ ำหนดไว ้
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14.6 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

แมว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมนีโยบำยหลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอำจจะยงัคงตอ้งมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในอนำคต ซึง่เป็น

รำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเนื่องของสญัญำ ไดแ้ก่รำยกำรดงัต่อไปนี้ 

1. กำรเช่ำทีด่นิ พืน้ทีส่ ำนกังำน หอ้งควบคุม และหอ้งวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP 

บรษิัทฯ เช่ำที่ดนิ พื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำที ่อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยำ จำก 

BCP เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ของโครงกำรระยะที ่1 โดยมอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอตัรำทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำม

เหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมนิเพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ (โปรดดรูำยละเอยีดของกำรเช่ำทีด่นิ พืน้ที่

ส ำนักงำน หอ้งควบคุม และหอ้งวำงระบบไฟฟ้ำ ใน หวัขอ้ 14.1 รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำม

ขดัแยง้) 

2. กำรท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนกบั BCP 

บรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนกบั BCP ซึง่สญัญำดงักล่ำวจะสิน้สุดอำยุสญัญำในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

โดยตำมสญัญำดงักล่ำว BCP จะจดัส่งพนักงำนมำปฏบิตังิำนที่บรษิทัฯ ตำมขอบเขตกำรปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนด 

โดยบุคลำกรที่ BCP จดัส่งมำจะต้องสำมำรถปฏบิตัิงำนได้ตำมค ำบรรยำยลกัษณะงำน (Job Description) ที่ก ำหนด และมี

คุณสมบตัิตำมมำตรฐำนที่ยอมรบัโดยทัว่ไปในธุรกจิเดียวกนั พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบตัิงำนส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรหิำร

ระดบัสูงและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏบิตัิกำรซึ่งมสี่วนในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินงำนธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนมำ

ตัง้แต่เริม่จดัตัง้ธุรกจิไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน รำยกำรดงักล่ำวถอืเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่กดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น 

และ BCP จะเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวจำกประมำณกำรอตัรำค่ำใชจ้่ำย เงนิเดอืน โบนัส และค่ำตอบแทน

อื่นๆ ของบุคลำกรทีส่่งมำปฏบิตังิำนจำกบรษิทัฯ ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำจำ้งบรหิำรงำน (โปรดดูรำยละเอยีดของกำรท ำ

สญัญำจำ้งบรหิำรงำนกบั BCP ในหวัขอ้ 14.1 รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้)  

ในอนำคต หำกมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนันอกเหนือจำกรำยกำรดงักล่ำว บรษิัทฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์

ระหว่ำงบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่ต้องเป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผู้

ถอืหุน้ทุกรำย 

ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกต ิหรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นรำยกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อเนื่อง

ในอนำคต บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำรดงักล่ำว ซึง่จะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่

วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมี

สถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และหำกคณะกรรมกำร

บรษิทัมมีตอินุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้เป็นหลกักำรทัว่ไป ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ ย่อมสำมำรถด ำเนินกำรท ำรำยกำรที่
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มลีกัษณะเป็นไปตำมกรอบทีก่ ำหนดไวไ้ปไดใ้นทนัท ีโดยไม่ตอ้งน ำรำยกำรดงักล่ำวเสนอ ขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรอกีครัง้ 

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน 

ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีบรษิัทฯ จะให้ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบธุรกรรม

ดงักล่ำว เพื่อตรวจสอบว่ำมรีำคำทีอ่ำ้งองิไดก้บัรำคำตลำด และมเีงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปทีเ่ป็นปกตธิุรกจิ เปรยีบเทยีบได้

กบัคู่คำ้ทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ

พิจำรณำรับทรำบเป็นรำยไตรมำส ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยที ่

ก ำหนดไว ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบ และร่วมกนัหำทำงแกไ้ข 

หำกมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็

เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำม

ช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้บีุคคลที่มคีวำมรู้ ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผู้สอบ

บัญชี หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว เพื่อ

ประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะ

ไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีไ่ดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผู้

ถอืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั 
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15. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2558 และมกีารปรบัโครงสร้างธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ 

ในช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม ปี 2558 โดยไดเ้ขา้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดจาก BCP ซึง่ไดแ้ก่ 

สนิทรพัย์และกิจการโครงการระยะที่ 1 และหุ้นสามัญของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

สนิทรพัยแ์ละกจิการโครงการระยะที ่1 และเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.9 ใน BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 

BSE-NMA และ BSE-PRI  

เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business 

Combination of Entities under Common Control) ในการนี้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท างบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรบัปี

บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยตัง้แต่ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2557 ซึง่การน าเสนอ

ขอ้มูลดงักล่าวจะสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัตลอดระยะเวลาที่

เกีย่วขอ้งเสมอืนว่ากลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนัตัง้แต่ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึแมว้่า

ความสมัพนัธข์องกลุ่มบรษิทัฯ ทางกฎหมายจะเกดิขึน้ในภายหลงั นอกจากนี้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิรวมเพื่อ

วตัถุประสงค์เฉพาะส าหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้

เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และโครงสรา้งเงนิทุนในอดตีได้ 

เพื่อใหม้ขีอ้มลูเพยีงพอและครบถว้นต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุนส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และ

ฐานะทางการเงนิย้อนหลงั บรษิัทฯ จงึได้จดัท าขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของกลุ่มบรษิัทฯ โดยถือเสมอืนว่ากลุ่ม

บรษิทัฯ ภายใต้การปรบัโครงสรา้งธุรกจิไดด้ าเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดยีวกนัตัง้แต่เมื่อมกีารจดัตัง้ธุรกจิไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย ์ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

- งบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

- งบก าไรขาดทุนรวมเสมอืนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

- งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

- งบกระแสเงนิสดรวมเสมอืนส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 

โดยสามารถสรุปสมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนไดด้งันี้ 

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนัตัง้แต่มกีารจดัตัง้ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง

กลุ่มบรษิทัฯ โดย BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI เป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้แต่ละบรษิทั 
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 ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 มจี านวน 1,537.50 ลา้นบาท และ

บรษิทัฯ ได้เพิม่ทุนเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อยจนกระทัง่ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแล้วของบรษิัทฯ เท่ากบั 

3,700.00 ลา้นบาท ดงัต่อไปนี้ 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว (ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,537.50 3,236.04 3,700.00 

เพิม่ทุน 1,698.54 463.97 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,236.04 3,700.00 3,700.00 

 เมื่อบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยจนกระทัง่ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วครบจ านวน 

3,700.00 ลา้นบาท บรษิทัฯ จะท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิจาก BCP ในวงเงนิ 3,100.00 ลา้นบาท ซึง่ไดเ้บกิ

ใช้เป็นจ านวนเงนิ 2,990.00 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 ต่อปีและมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นใน

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยเริม่ช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวนัที่ 31 

มนีาคม 2557 โดยมดีอกเบีย้คา้งจ่ายคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงนิ 5.97 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ ไดเ้บกิเงนิกูย้มืจากวงเงนิดงักล่าวในระหว่างปี 2557 และ 2558 เป็นจ านวนเงนิ 2,511.46 ลา้นบาท 

และ 478.54 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 บรษิทัฯ เช่าทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสนิทรพัยโ์ครงการระยะที ่1 จาก BCP ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 ซึง่ถอื

เป็นวนัเริม่ก่อสรา้งโครงการระยะที ่1 โดยสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน มอีตัราค่าเช่าดงันี้ 

ระยะเวลา อตัราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท) 

1 มกราคม 2554 - 30 พฤศจกิายน 2558 5.41 

1 ธนัวาคม 2558 - 30 พฤศจกิายน 2563 5.95 

ทัง้นี้ อตัราค่าเช่าตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นไป เป็นอตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ

ในระหว่างปี 2558 โดยอตัราค่าเช่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.0 ทุก ๆ 5 ปี และอตัราค่าเช่าในอดตีเป็นอตัราทีค่ดิ

ลดดว้ยอตัราเดยีวกนั ทัง้นี้สญัญาเช่าทีด่นิดงักล่าวมรีะยะเวลา 22 ปีนบัจากวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 

 บรษิทัฯ เช่าพืน้ทีอ่าคารและหอ้งควบคุมจาก BCP ตัง้แต่วนัที ่5 สงิหาคม 2554 ซึง่เป็นวนัทีโ่ครงการระยะที ่

1 เริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์โดยสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน มอีตัราค่าเช่าดงันี้ 

ระยะเวลา อตัราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท) 

5 สงิหาคม 2554 - 30 พฤศจกิายน 2555 0.76 

1 ธนัวาคม 2555 - 30 พฤศจกิายน 2558 0.83 

1 ธนัวาคม 2558 - 30 พฤศจกิายน 2561 0.92 
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ทัง้นี้ อตัราค่าเช่าตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นไป เป็นอตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ

ในระหว่างปี 2558 โดยอตัราค่าเช่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.0 ทุก ๆ 3 ปี และอตัราค่าเช่าในอดตีเป็นอตัราทีค่ดิ

ลดดว้ยอตัราเดยีวกนั 

 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี โดยอา้งองิจากการจ่ายเงนิปนัผลของโครงการระยะที ่1 

และบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี ดงันี้ 

โครงการ 

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้น 
(ล้านบาท) 

2556 2557 2558 

โครงการระยะที ่1 - 550.77 592.08 

โครงการระยะที ่2 และ 3 - 1,259.38 1,959.51 

รวม - 1,810.15 2,551.59 

ทัง้นี้ สมมติฐานการจ่ายเงินปนัผลในการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมอืนดงักล่าวจะแตกต่างจากการ

จ่ายเงนิปนัผลในงบการเงนิรวมตรวจสอบทีอ่า้งองิจากการจ่ายเงนิปนัผลของ BCP ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP 

ซึง่จ่ายจากก าไรในสว่นทีม่าจากธุรกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ท่านัน้ 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนไดแ้สดงตามจ านวนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีไ่ดแ้สดงไวเ้ดมิ

ในงบการเงนิของแต่ละบรษิทั โดยไม่ไดม้กีารค านวณใหม่ 

 ในไตรมาส 4  ปี 2558 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสร้างธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันปรบัโครงสร้างธุรกิจกบัต้นทุนการปรับ

โครงสรา้งธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัจ านวน 41.03 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมไวใ้นบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจาก

การจดัโครงสรา้งธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ไม่มกีารจดัท างบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมเสมอืนในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน  

ทัง้น้ี ในการวเิคราะห์และอธบิายของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ จะมกีาร

วเิคราะหถ์งึฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด จากขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของกลุ่มบรษิทัฯ 

ตามสมมตฐิานทีก่ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ เพื่อใหน้ักลงทุนมขีอ้มูลที ่เพยีงพอ ครบถ้วน และสะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิของ

กลุ่มบรษิทัฯ ทีแ่ทจ้รงิในอดตี เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจของนกัลงทุนส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนและงบการเงนิรวมตรวจสอบของกลุ่มบรษิทัฯ ทีแ่นบไวใ้น

เอกสารแนบของเอกสารฉบบันี้ประกอบการอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ ผู้ลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวม เสมือนและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ตรวจสอบของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งมกีารอธบิายถึงความเป็นมาในการจดัท าและสมมติฐานที่ส าคญัในการจดัท าเอกสาร

ดงักล่าว ซึง่ในบางกรณีฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ จะต้องใช้ดุลยพนิิจและการตดัสนิใจในการประมาณการขอ้สมมตฐิาน
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ของรายการทางธุรกจินัน้ๆ เพื่อใหก้ารท าเอกสารดงักล่าวถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ทัง้นี้ขอ้

สมมติฐานและรายการดงักล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่ม  

บรษิทัฯ 

 

15.1 สรปุรายงานสอบบญัชี 

15.1.1 ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้  

งบการเงิน ช่ือผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 

บริษทัผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

นายไวโรจน์ จนิดามณพีทิกัษ์ 3565 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนของกลุ่ม
บรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

นายณฐัพงศ ์ตนัตจิตัตานนท ์ 8829 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

งบการเงนิระหว่างกาลของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย ส าหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

นายณฐัพงศ ์ตนัตจิตัตานนท ์ 8829 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

15.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงิน ความเหน็ผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ
กจิการของกลุ่มบรษิทัฯ และบรษิทัฯ  ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และผล
การด าเนินงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่17 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนของกลุ่ม
บรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี้ไดร้วบรวมตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนในสาระส าคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ
วนัที ่30 มถุินายน 2559 

ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 
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15.2 สรปุงบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558  

15.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์                     

สนิทรพัยห์มนุเวยีน     
 

  
 

  
 

  
 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,055.20  10.7  409.18  3.3  974.62  8.4  1,748.25  12.9  974.62  8.4  

เงนิลงทุนชัว่คราว 703.00  7.1  608.28  5.0  -  -  608.28  4.5  -  -  

ลกูหนี้การคา้ 343.87  3.5  530.58  4.3  440.80  3.8  530.58  3.9  440.80  3.8  

ลกูหนี้อืน่ 17.26  0.2  16.28  0.1  15.23  0.1  11.32  0.1  15.23  0.1  

ภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 105.24  1.1  12.46  0.1  0.29  0.0  12.46  0.1  0.29  0.0  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.16  0.0  0.04  0.0  0.02  0.0  0.04  0.0  0.02  0.0  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,224.74  22.5  1,576.82  12.9  1,430.96  12.3  2,910.94  21.4  1,430.96  12.3  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน                     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  7,629.66  77.3  10,656.37  87.0  10,219.50  87.6  10,656.37  78.4  10,219.50  87.6  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19.59  0.2  19.84  0.2  18.52  0.2  19.84  0.1  18.52  0.2  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -  -  -  -  0.54  0.0  -  -  0.54  0.0  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  0.63  0.0  1.37  0.0  1.42  0.0  1.37  0.0  1.42  0.0  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,649.87  77.5  10,677.58  87.1  10,239.99  87.7  10,677.58  78.6  10,239.99  87.7  

รวมสินทรพัย ์ 9,874.60  100.0  12,254.40  100.0  11,670.94  100.0  13,588.52  100.0  11,670.94  100.0  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น                     

หนี้สนิหมนุเวยีน     
 

  
 

  
 

  
 

  

เจา้หนี้อื่น 41.27  0.4  49.98  0.4  120.35  1.0  49.98  0.4  120.35  1.0  

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการ 237.62  2.4  -  -  -  -  -  -  -  -  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 1.93  0.0  1.61  0.0  2.17  0.0  1.61  0.0  2.17  0.0  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  -  -  -  210.00  1.8  -  -  210.00  1.8  

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 430.09  4.4  437.25  3.6  445.67  3.8  437.25  3.2  445.67  3.8  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 0.71  0.0  0.54  0.0  0.17  0.0  0.54  0.0  0.17  0.0  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.41  0.0  3.16  0.0  11.46  0.1  3.16  0.0  11.46  0.1  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 43.67  0.4  55.19  0.5  11.90  0.1  55.19  0.4  11.90  0.1  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 755.70  7.7  547.72  4.5  801.72  6.9  547.72  4.0  801.72  6.9  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     
 

  
 

  
 

  
 

  

เงนิกูย้มืระยะยาว 4,804.15  48.7  6,878.91  56.1  6,938.97  59.5  4,367.46  32.1  6,938.97  59.5  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  0.51  0.0  0.17  0.0  -  -  0.17  0.0  -  -  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 25.64  0.3  24.35  0.2  -  -  24.35  0.2  -  -  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.15  0.0  0.25  0.0  0.26  0.0  0.25  0.0  0.26  0.0  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,830.45  48.9  6,903.68  56.3  6,939.23  59.5  4,392.22  32.3  6,939.23  59.5  

รวมหน้ีสิน 5,586.15  56.6  7,451.41  60.8  7,740.95  66.3  4,939.95  36.4  7,740.95  66.3  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้                     

ทุนเรอืนหุน้     
 

  
 

  
 

  
 

  

   ทุนจดทะเบยีน 3,236.04  
 

3,700.00  
 

3,700.00  
 

6,211.46  
 

3,700.00  
 

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้     3,236.04  32.8  3,700.00  30.2  3,700.00  31.7  6,211.46  45.7  3,700.00  31.7  

ส่วนเกนิทุนจากการจดัโครงสรา้งธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั -  -  -  -  41.03  0.4  -  -  41.03  0.4  
ก าไรสะสม     

 
  

 
  

 
  

 
  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร -  -  -  -  188.97 1.6 -  -  188.97  1.6  

ก าไรสะสมกอ่นการจดัโครงสรา้งธุรกจิ     
 

  
 

  
 

  
 

  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,052.41  10.7  1,102.99  9.0  -  -  2,437.11  17.9  -  -  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   4,288.45  43.4  4,802.99  39.2  3,929.99  33.7  8,648.57  63.6  3,929.99  33.7  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 9,874.60  100.0  12,254.40  100.0  11,670.94  100.0  13,588.52  100.0  11,670.94  100.0  
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15.2.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบส าหรบัปี

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้                     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,462.79  99.3  2,692.32  99.0  3,024.23  99.5  2,692.32  99.0  3,024.23  99.5  

รายไดจ้ากการลงทุน 9.14  0.6  27.88  1.0  13.68  0.5  27.88  1.0  13.68  0.5  

รายไดอ้ื่น 1.38  0.1  0.08  0.0  0.34  0.0  0.08  0.0  0.34  0.0  

รวมรายได้ 1,473.31  100.0  2,720.27  100.0  3,038.24  100.0  2,720.27  100.0  3,038.24  100.0  

ค่าใชจ้่าย     
 

  
 

  
 

  
 

  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 350.61  23.8  555.90  20.4  629.78  20.7  549.66  20.2  624.06  20.5  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 16.62  1.1  26.78  1.0  45.44  1.5  26.78  1.0  45.44  1.5  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ -  -  -  -  1.58  0.1  -  -  1.58  0.1  

รวมค่าใช้จ่าย 367.23  24.9  582.69  21.4  676.80  22.3  576.45  21.2  671.08  22.1  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,106.08  75.1  2,137.59  78.6  2,361.44  77.7  2,143.83  78.8  2,367.16  77.9  

ตน้ทุนทางการเงนิ 219.06  14.9  272.30  10.0  266.17  8.8  221.94  8.2  208.37  6.9  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 887.02  60.2  1,865.29  68.6  2,095.27  69.0  1,921.89  70.7  2,158.79  71.1  

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้ (0.26)  (0.0)  4.56  0.2  11.42  0.4  4.56  0.2  11.42  0.4  

ก าไรส าหรบัปี 887.28  60.2  1,860.73  68.4  2,083.85  68.6  1,917.33  70.5  2,147.37  70.7  
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15.2.3 งบกระแสเงินสด 

 

 

 

งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงิน
รวมเพ่ือ 

วตัถปุระสงค์
เฉพาะ
ส าหรบั 

ปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงิน
รวม

ตรวจสอบ
ส าหรบัปี
ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         

ก าไรส าหรบัปี 1,860.73  2,083.85  1,917.33  2,147.37  

รายการปรบัปรุง         

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 430.00  477.99  430.00  477.99  

รายไดจ้ากการลงทุน (27.88)  (13.68)  (27.88)  (13.68)  

ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 0.10  0.24  0.10  0.24  

ตน้ทุนทางการเงนิ 272.30  266.17  221.94  208.37  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ -  1.58  -  1.58  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 4.56  11.42  4.56  11.42  

จ่ายภาษเีงนิได ้ (3.43)  (4.82)  (3.43)  (4.82)  

รวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,536.38  2,822.75  2,542.62  2,828.47  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน         

ลกูหนี้การคา้ (186.71)  23.30  (186.71)  23.30  

ลกูหนี้อืน่ 6.05  (0.13)  6.05  (5.09)  

ภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 92.78  9.61  92.78  9.61  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.44  0.56  0.44  0.56  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.75)  (0.05)  (0.75)  (0.05)  

เจา้หนี้อื่น 5.33  23.24  5.33  23.24  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 11.52  (0.83)  11.52  (0.83)  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน (0.32)  0.56  (0.32)  0.56  

รวมการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (71.66)  56.26  (71.66)  51.30  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  2,464.71  2,879.01  2,470.96  2,879.77  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.15 หน้า 10 
   

งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงิน
รวมเพ่ือ 

วตัถปุระสงค์
เฉพาะ
ส าหรบั 

ปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงิน
รวม

ตรวจสอบ
ส าหรบัปี
ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน         

รบัดอกเบีย้ 22.81  14.33  22.81  14.33  

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 94.72  608.28  94.72  608.28  

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,693.29)  (31.75)  (3,693.29)  (31.75)  

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.29)  -  (1.29)  -  
เงนิสดจ่ายจากการลดทุนของบรษิทัยอ่ยก่อนการปรบั
โครงสรา้งธุรกจิ -  -  -  (2,300.00)  
เงนิสดจ่ายจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  -  -  (4,085.10)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,577.05)  590.86  (3,577.05)  (5,794.25)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ         

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (268.92)  (261.89)  (218.56)  (204.09)  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  210.00  -  210.00  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,511.46  478.54  -  2,752.00  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (429.53)  (440.64)  (429.53)  (440.64)  

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (0.51)  (0.56)  (0.51)  (0.56)  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 463.97  -  -  3,700.00  

จ่ายเงนิปนัผล (1,810.15)  (2,551.59)  -  -  
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ยก่อนการปรบั
โครงสรา้งธุรกจิ -  -  2,975.42  -  
เงนิปนัผลจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ส าหรบัระยะเวลาก่อนการจดั
โครงสรา้งธุรกจิ -  -  (550.77)  (812.38)  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 466.31  (2,566.14)  1,776.05  5,204.32  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (646.03)  903.72  669.95  2,289.84  

กระแสเงนิสดจากรายการอื่น         

เงนิสดของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการจดัโครงสรา้งธุรกจิ -  (336.71)  -  (3,061.90) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ
คงเหลอืสิน้งวด -  (1.57)  -  (1.57)  
เงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) จากรายการอ่ืน -  (338.28)  -  (3,063.48)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (646.03)  565.44  669.95  (773.64)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,055.20  409.18  1,078.30  1,748.25  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 409.18  974.62  1,748.25  974.62  
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15.2.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

งบการเงิน
รวมเพ่ือ 

วตัถปุระสง
คเ์ฉพาะ
ส าหรบั 
ปีส้ินสุด
วนัท่ี 

งบการเงิน
รวม

ตรวจสอบ
ส าหรบัปี
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
2556 (1) 

31 ธนัวาคม
2557 

31 ธนัวาคม
2558 

31 ธนัวาคม
2557 (2) 

31 ธนัวาคม
2558 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) (3)           

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.9  2.9  1.8  5.3  1.8  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.8  2.8  1.8  5.3  1.8  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) (4) N/A  3.8  4.3  4.5  4.3  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 4.3  6.2  6.2  5.1  6.2  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 84.6  58.5  57.8  70.9  57.8  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)           

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 76.0  79.4  79.2  79.6  79.4  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 75.6  79.4  78.1  79.6  78.3  

อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ) (5) 0.7  1.0  0.4  1.0  0.4  

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) (4) N/A  115.3  121.9  115.3  121.7  

อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 60.2  68.4  68.6  70.5  70.7  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 20.7  40.9  47.7  22.2  34.1  

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)           

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 9.0  16.8  17.4  14.1  17.0  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 15.2  25.0  24.5  22.0  25.1  

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 14.9  24.6  25.4  20.0  24.1  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)           

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.3  1.6  2.0  0.6  2.0  

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (4) N/A  9.2  11.0  11.3  14.1  

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) (4) (6) N/A  0.4  0.9  0.5  1.9  

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) (7) -  97.3  122.4  28.7  37.8  

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากบรษิทัฯ จดัท าขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัปี 2556 2557 และ 2558 ดงันัน้ การค านวณอตัราส่วน
ทางการเงนิส าหรบัปี 2556 จงึไมม่กีารใชค้่าเฉลีย่ในการค านวณ 

 (2) เนื่องจากบรษิัทฯ จดัท างบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ส าหรบัปี 2557 และงบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรบัปี 
2558 ดงันัน้ การค านวณอตัราส่วนทางการเงนิส าหรบัปี 2557 จงึไมม่กีารใชค้่าเฉลีย่ในการค านวณ 

 (3) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มรีายการสินค้าคงเหลือ  และเจ้าหนี้การค้าคงค้างจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์ในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน งบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ และงบการเงนิรวมตรวจสอบ ดงันัน้ 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ และ 
Cash Cycle จงึไมม่กีารค านวณ เนื่องจากไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ 
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 (4) เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่มงีบกระแสเงนิสดส าหรบัปี 2556 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืน ดงันัน้อตัราส่วนทางการเงนิ
ส าหรบัปี 2556 จงึไมส่ามารถค านวณได ้

 (5) อตัราก าไรอื่น ค านวณมาจาก (รายไดจ้ากการลงทุน + รายไดอ้ื่น - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ)ิ / รายไดร้วม 
 (6) อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ค านวณมาจาก เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน / (ซื้อที่ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์ +  ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน + เงนิสดจ่ายต้นทุนทางการเงนิ + เงนิสดช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว + เงนิสดจ่าย
ช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ + เงนิสดจ่ายปนัผล + เงนิจ่ายปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ส าหรบัระยะเวลาก่อนการจดัโครงสรา้ง
ธุรกจิ) 

 (7) กลุ่มบรษิทัฯ ไมม่กีารจ่ายเงนิปนัผลในปี 2556 

 

15.3 สรปุงบการเงินส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559  

15.3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สนิทรพัยห์มนุเวยีน     
 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 974.62  8.4  2,214.74  12.8  

ลกูหนี้การคา้ 440.80  3.8  480.94  2.8  

ลกูหนี้อืน่ 15.23  0.1  436.51  2.5  

ภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 0.29  0.0  -  -  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.02  0.0  127.74  0.7  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,430.96  12.3  3,259.93  18.8  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  10,219.50  87.6  12,626.63  72.7  

ค่าความนิยม -  -  1,155.73  6.7  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18.52  0.2  168.58  1.0  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.54  0.0  4.45  0.0  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  1.42  0.0  146.23  0.8  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10,239.99  87.7  14,101.62  81.2  

รวมสินทรพัย ์ 11,670.94  100.00  17,361.55  100.00  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         

หนี้สนิหมนุเวยีน     
 

  

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโครงการ -  -  263.65  1.5  

เจา้หนี้อื่น 120.35  1.0  277.04  1.6  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 2.17  0.0  1.60  0.0  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -  -  50.42  0.3  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 210.00  1.8  -  -  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 145.48  1.2  683.72  3.9  

เงนิกูย้มืระยะยาวกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 300.20  2.6  -  -  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี 0.17  0.0  -  -  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11.46  0.1  0.31  0.0  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 11.90  0.1  24.84  0.1  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 801.72  6.9  1,301.59  7.5  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     
 

  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,246.64  10.7  7,364.34  42.4  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,692.33  48.8  -  -  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี -  -  6.83  0.0  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.26  0.0  2.96  0.0  

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว -  -  558.40  3.2  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น -  -  32.99  0.2  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,939.23  59.5  7,965.53  45.9  

รวมหน้ีสิน 7,740.95  66.33  9,267.11  53.38  

ส่วนของผูถ้อืหุน้         

ทุนเรอืนหุน้     
 

  

   ทุนจดทะเบยีน 3,700.00    10,000.00    

   ทุนทีอ่อกและช าระแลว้     3,700.00  31.7  7,000.00  40.3  

ส่วนเกนิทุนจากการจดัโครงสรา้งธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 41.03  0.4  41.03  0.2  

ก าไรสะสม         

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 188.97  1.6  1,038.64  6.0  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -  -  14.62  0.1  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -  -  0.15  0.0  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,929.99  33.7  8,094.44  46.6  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 11,670.94  100.00  17,361.55  100.00  
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หมายเหตุ: (1) จากการทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
ต้องด าเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ ซึ่งก าหนดใหบ้นัทกึ
สนิทรพัย์ หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่ะบุได ้ณ วนัที่ซื้อธุรกจิในมลูค่ายุตธิรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้าม)ี โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ ไดจ้า้งผูป้ระเมนิราคาอสิระเพือ่หามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทีไ่ดม้าจากการลงทุน อย่างไรกต็าม การ
ประเมนิราคายงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ ดงันัน้ สนิทรพัย์ทีไ่ด้มา ณ วนัซื้อกจิการจงึใช้มลูค่าประเมนิโดยฝ่ายจดัการ เมื่อผลการ
ประเมนิราคายุติธรรมจากผูป้ระเมนิราคาอิสระเสร็จสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มกีารปรบัปรุงมลูค่าสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้าตาม
มลูค่ายุตธิรรม และปรบัปรุงค่าความนิยม ตามผลการประเมนิราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ 

 

15.3.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,527.10  99.4  1,542.23  90.2  

รายไดจ้ากการลงทุน 8.74  0.6  4.01  0.2  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ -  -  145.28  8.5  

รายไดอ้ื่น 0.01  0.0  17.43  1.0  

รวมรายได้ 1,535.85  100.0  1,708.95  100.0  

ค่าใชจ้่าย     
 

  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 307.33  20.0  369.01  21.6  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 14.58  0.9  321.07  18.8  

รวมค่าใช้จ่าย 321.92  21.0  690.08  40.4  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,213.93  79.0  1,018.87  59.6  

ตน้ทุนทางการเงนิ 102.60  6.7  172.69  10.1  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,111.33  72.4  846.18  49.5  

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได ้ 1.29  0.1  (3.50)  (0.2)  

ก าไรส าหรบังวด 1,110.04  72.3  849.68  49.7  
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15.3.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     

ก าไรส าหรบังวด 1,110.04  849.68  

รายการปรบัปรุง     

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 236.93  279.07  

รายไดจ้ากการลงทุน (8.74)  (4.01)  

ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 0.06  2.82  

ตน้ทุนทางการเงนิ 102.60  172.69  

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขืน้จรงิ -  (133.65)  

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ -  0.11  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1.29  (3.50)  

จ่ายภาษเีงนิได ้ (3.42)  (13.56)  

รวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,438.76  1,149.64  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน     

ลกูหนี้การคา้ 96.89  (13.43)  

ลกูหนี้อืน่ (12.72)  41.45  

ภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 12.05  0.29  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.19  (4.13)  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.05)  (35.36)  

เจา้หนี้อื่น 63.80  (236.83)  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (27.62)  8.19  

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 0.60  (0.57)  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  (6.28)  

รวมการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 133.13  (246.67)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  1,571.89  902.96  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     

รบัดอกเบีย้ 6.88  4.20  

เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (ลดลง) 311.11  -  

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (22.18)  (619.43)  

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  (139.88)  

เงนิสดจ่ายสุทธจิ่ายเพือ่การลงทุนในบรษิทัย่อย -  (962.74)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 295.81  (1,717.84)  
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งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (134.84)  (249.25)  

จ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั (344.23)  -  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -  35.63  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  620.00  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  (830.00)  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0.97  5,345.93  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  1,500.00  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (220.86)  (170.21)  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  (7,518.00)  

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (0.27)  (0.17)  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั -  3,300.00  

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัในบรษิทัย่อย -  0.00  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (699.22)  2,033.93  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,168.48  1,219.05  

กระแสเงนิสดจากรายการอื่น     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศคงเหลอืสิน้งวด -  21.07  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,168.48  1,240.12  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,748.25  974.62  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,916.74  2,214.74  
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15.3.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 25581) 30 มิถนุายน 2559 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)(2)     
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) N/A  2.5  
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) N/A  2.1  
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)(3) N/A  1.7  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) (3) N/A  6.7  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)(3) N/A  53.8  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) N/A  N/A  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) N/A  N/A  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) N/A  N/A  
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) N/A  N/A  
Cash Cycle (วนั) N/A  N/A  
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 79.9  76.1  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 79.5  66.1  
อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ)(4) 0.6  9.8  
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) 129.5  88.6  
อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 72.3  49.7  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)(3) N/A  28.3  

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)(3) N/A  11.7  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ)(3) N/A  19.6  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า)(3) N/A  23.5  
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) N/A  1.1  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 11.7  3.6  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)(5) 2.2  0.1  
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 31.0  -  

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากบรษิทัฯ ไมไ่ดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558  ทีส่ะทอ้นเนื้อหาทางเศรษฐกจิของบรษิทั

ในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (Business Combination of Entities under Common Control) จงึไม่สามารถ

ค านวณอตัราส่วนทางการเงนิทีต่อ้งใชข้อ้มลูจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ในการค านวณได ้

 (2) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มรีายการสินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าคงค้างจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ในงบการเงนิรวม ดงันัน้ อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ อตัราส่วนหมุนเวยีน

เจา้หนี้ ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ และ Cash Cycle จงึไม่มกีารค านวณ เนื่องจากไม่แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ 

 (3) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิทีน่ ามาจากงบแสดงฐานะทางการเงนินัน้ จะใชค้่าเฉลีย่ของขอ้มลู ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่30 มถุินายน 2559 และขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราส่วนทางการเงนิทีน่ ามาจากงบก าไร
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ขาดทุนและงบกระแสเงนิสดนัน้จะน าขอ้มูลจากงบการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559 น ามา

ค านวณปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 

 (4) อตัราก าไรอื่น ค านวณมาจาก (รายไดจ้ากการลงทุน + รายไดอ้ื่น - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ)ิ / รายไดร้วม 

 (5) อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ค านวณมาจาก เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน / (ซื้อที่ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์ +  ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน + เงนิสดจ่ายต้นทุนทางการเงนิ + เงนิสดช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว + เงนิสดจ่าย

ช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ + เงนิสดจ่ายปนัผล + เงนิจ่ายปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ส าหรบัระยะเวลาก่อนการจดัโครงสรา้ง

ธุรกจิ) 

  

 

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้ำ 1 
 

16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

16.1 แนวทางการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

บรษิัทฯ จดัตัง้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎำคม 2558 และมกีำรปรบัโครงสร้ำงธุรกจิในช่วงเดอืนตุลำคม – ธนัวำคม 

2558 โดยไดเ้ขำ้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ัง้หมดจำก BCP ซึง่ไดแ้ก่ สนิทรพัยแ์ละกจิกำรโครงกำรระยะที ่

1 และหุน้สำมญัของบรษิทัย่อยอกี 6 บรษิทั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เป็นเจำ้ของสนิทรพัยแ์ละกจิกำรโครงกำรระยะที ่1 และ

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI โดยกำรปรับ

โครงสรำ้งธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  

วนัท่ี รายการปรบัโครงสร้าง 

30 ตุลำคม 2558 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 3,680.00 ลำ้นบำท เพือ่ใชใ้นกำรซื้อหุน้ของบรษิทัย่อย

ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มทีุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 20.00 ล้ำนบำท เป็น 

3,700.00 ลำ้นบำท 

2 พฤศจกิำยน 2558 บรษิทัฯ เขำ้ซื้อหุน้สำมญัรอ้ยละ 49.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 

จำก BCP 

1 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ รบัโอนสนิทรพัย์และกจิกำรของโครงกำรระยะที ่1 จำก BCP รวมถงึเช่ำทีด่นิระยะยำว ซึ่งเป็นทีต่ ัง้

สนิทรพัยข์องโครงกำรดงักล่ำว 

2 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ เขำ้ซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดของ BSE จำก BCP ภำยหลงัจำกที ่BSE ด ำเนินกำรจดทะเบยีนลดทุนจด

ทะเบยีนช ำระแลว้ จำก 4,100.00 ลำ้นบำท เป็น 1,800.00 ลำ้นบำท 

3 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ เขำ้ซื้อหุน้สำมญัรอ้ยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 

จำก BSE 

 

เพื่อใหน้ักลงทุนเขำ้ใจโครงสรำ้งเงนิทุน และแนวโน้มกำรท ำธุรกจิ รวมทัง้สำมำรถวเิครำะหแ์ละเปรยีบเทยีบ

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีได ้กำรวเิครำะหผ์ลด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ จะอำ้งองิจำกขอ้มูลทำง

กำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 ซึง่จดัท ำโดยเสมอืนว่ำกลุ่มบรษิัทฯ 

ไดด้ ำเนินธุรกจิเป็นหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนั ตัง้แต่เริม่ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ และ

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทัง้หมดตัง้แต่บรษิทัย่อยมกีำรจดัตัง้ (โปรดดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้น

กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ในสว่นที ่2.4 หวัขอ้ 15 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั)  

ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิัทฯ ได้เขำ้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 164 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 200 เมกะวตัต์) จำก
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กลุ่ม SunEdison ผ่ำนกำรลงทุนโดย BCPGI และ BSEH บริษัทย่อยซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดย ณ 

ปจัจุบนั โครงกำรดงักล่ำวสำมำรถแบ่งเป็นโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม

ประมำณ 20 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 26 เมกะวตัต์) และโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงั

กำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 144 เมกะวตัต์ (ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมประมำณ 174 เมกะวตัต์) (โปรดดู

รำยละเอียดเกี่ยวกบัโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และ

โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงกำรในอนำคต)   

ในกำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นดงักล่ำว กลุ่มบรษิทัฯ ได้

เขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยหุ้น (Puchase and Sale Agreement) กบักลุ่ม SunEdison เพื่อซื้อกจิกำร โดยตกลงกนัว่ำกลุ่ม

บริษัทฯ ในฐำนะผู้ซื้อจะช ำระค่ำซื้อกิจกำรดงักล่ำว โดยด ำเนินกำรให้ BCPGJ (เดิมชื่อ SEJ ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น 

BCPGJ  ภำยหลงักลุ่มบรษิทัฯ เขำ้ซือ้กจิกำรจำกกลุ่ม SunEdison) ในฐำนะบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัฯ ช ำระคนืเงนิ

กูย้มืทีม่อียู่กบักลุ่ม SunEdison (ในฐำนะผูข้ำยกจิกำรในครง้นี้)  

กลุ่มบรษิทัฯ จงึช ำระค่ำตอบแทนงวดแรกรวมจ ำนวน 4,256 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,275 ลำ้นบำท)1 โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่นดงันี้  

(1) เงินลงทุนจ ำนวน 898 ล้ำนเยน โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนใน BCPGJ จ ำนวน 31 ล้ำนเยน และเงินลงทุนใน 

Greenergy Holdings (เดิมชื่อ SEDF) และ Greenergy Power (เดิมชื่อ SETI) ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคของ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 867 ล้ำนเยน  โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะได้รบัสิง่

ตอบแทนเป็นสนิทรพัย์ซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสีุทธขิองกจิกำรที่ถูกซื้อ จ ำนวนประมำณ ติดลบ 845 ล้ำนเยน 

(ประมำณตดิลบ 253 ลำ้นบำท)1  และ 

(2) เงนิให้กูย้มืแก่บรษิัทย่อย (BSEH ให ้BCPGJ กู้) เพื่อช ำระคนืเจำ้หนี้เงนิกูเ้ดมิ (เงนิกู้จำกกลุ่ม SunEdison) 

จ ำนวน 3,358 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,006 ลำ้นบำท)1 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เป็นเจำ้หนี้แทนกลุ่ม SunEdison 

ซึง่เป็นเจำ้หนี้เดมิ  

ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดแ้สดงรำยละเอยีดสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ และหนี้สนิทีไ่ดม้ำ ประกอบกบัรำยกำรเงนิใหกู้ย้มื

แก่บรษิทัย่อยเพื่อช ำระคนืเจำ้หนี้เงนิกูเ้ดมิ จ ำนวน 3,358 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,006 ลำ้นบำท)1 ตำมทีป่รำกฏในหมำย

เหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรรวมธุรกิจ ซึ่งก ำหนดให้รับรู้และวดัมูลค่ำ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุได ้หนี้สนิทีร่บัมำ และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูท้ี่ถูกซือ้ ทัง้นี้กำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ให ้

BCPGJ กู้ยืมเพื่อช ำระคืนเงินกู้ที่มีกับกลุ่ม SunEdison จ ำนวน  3,358 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,006 ล้ำนบำท)1 นัน้

เปรยีบเสมอืนกำรทีก่ลุ่ม SunEdison ขำยเงนิใหกู้ย้มืใหก้บั BSEH 

                                           
1 ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
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นอกจำกนี้ ณ วนัทีบ่รษิทัฯ ลงนำมในสญัญำดงักล่ำว ภำยใตเ้งื่อนไขสญัญำซือ้ขำยหุน้ กลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่ม 

SunEdison ตกลงที่จะท ำกำรปรบัปรุงรำคำซื้อขำยธุรกจิ ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงนิที่จดัท ำโดย

ผูบ้รหิำรกลุ่ม SunEdison และขอ้มลูทำงกำรเงนิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีื่น (“Audit Adjust Amount”) 

จำกผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ พบว่ำมรีำยกำรปรบัปรุงเป็นจ ำนวนเงนิ 70.61 ลำ้นเยน (ประมำณ 21.15 ลำ้น

บำท)1 โดยกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ในฐำนะผูไ้ดร้บัคนืมลูค่ำจำกกำรปรบัปรุง อย่ำงไรกต็ำมรำยกำรดงักล่ำวยงัอยู่ในขัน้ตอนกำร

พจิำรณำเหน็ชอบจำกทำงกลุ่ม SunEdison 

ในช่วงปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศ

ญี่ปุ่นจำกผูถ้อืหุน้เดมิ และต่อมำในไตรมำสที ่2 ปี 2559 HMJ ไดล้งนำมในสญัญำซือ้ขำยสนิทรพัย ์(Asset Purchase 

Agreement) กบันิตบิุคคลรำยหนึ่ง2 เพื่อซือ้ใบอนุญำตและทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ซึง่ตัง้อยู่ทีป่ระเทศญีปุ่น่จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 30 เมกะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม

ประมำณ 36 เมกะวตัต)์  

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ที่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 324 เมกะวตัต์ 

(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 418 เมกะวตัต)์  

 

16.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน  โดยมี

รำยได้หลกัจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ มรีำยละเอยีดดงันี้ (โปรดดูรำยละเอยีดวนัเริม่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ) 

(1) ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดห้ลกัจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์หแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. 

ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำรวมทัง้หมด 12 สญัญำ ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมทัง้สิน้ 118 เมกะวตัต์ 

แบ่งเป็นสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำประเภท SPP กบั กฟผ. จ ำนวน 1 สญัญำ ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ 30 เมกะ

วตัต ์และ สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำประเภท VSPP กบั กฟภ. จ ำนวน 11 สญัญำ ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวม 

88 เมกะวตัต ์ 

                                           
2 นิตบิุคคลดงักล่ำวมไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์น
กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
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(2) ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

ณ ปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์โดยไดท้ ำสญัญำซือ้

ขำยไฟฟ้ำทัง้สิน้ 5 สญัญำ แบ่งเป็น (1) สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั Kyushu Electric Power Company จ ำนวน 4 สญัญำ 

ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำประมำณ 11 เมกะวตัต ์และ (2) สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบั Tohoku Electric Power 

Company จ ำนวน 1 สญัญำ ขนำดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำประมำณ 9 เมกะวตัต ์ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 1,473.31 

ล้ำนบำท 2,720.27 ล้ำนบำท และ 3,038.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,246.96 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 84.6 ในปี 

2557 และเพิม่ขึน้ 317.97 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11.7 ในปี 2558 โดยรำยไดส้ว่นใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกในปี 2557 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำรระยะที่ 3 เปิดด ำเนินกำรเชงิ

พำณิชยค์รบทุกโครงกำรในเดอืนเมษำยน และโครงกำรระยะที ่2 ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรก และในปี 2558 

โครงกำรระยะที ่3 ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรก 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 1,535.85 

ลำ้นบำท และ 1,708.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 173.11 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร

เพิม่ขึน้ทัง้จ ำนวนจำกกำรบนัทกึก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธิทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกเงนิทีบ่รษิทัฯ ใหกู้ย้มืแก่บรษิทั

ย่อยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 145.28 ล้ำนบำท  และกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 4 โครงกำร ที่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์แล้วในไตรมำสที่ 1 โดยกลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้

รำยไดด้งักล่ำวตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2559 ตำมเงื่อนไขในสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement)  

ทัง้นี้ ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 จะมกี ำลงักำรผลติ

ไฟฟ้ำตำมสญัญำทีท่ยอยครบก ำหนดกำรไดร้บักำรสนับสนุนส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ซึง่เมื่อเทยีบกบัก ำลงั

กำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ย

ละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และรอ้ยละ 40.7 ตำมล ำดบั โดยส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทั

ฯ มรีำยไดจ้ำก Adder คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 60.8 ของรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 887.28 ลำ้น

บำท 1,860.73 ลำ้นบำท และ 2,083.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั รอ้ยละ 60.2 รอ้ยละ 68.4 

และ ร้อยละ 68.6 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปี 2557 เนื่องจำกรำยได้รวมเพิม่ขึน้ใน

อตัรำทีส่งูกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยรวม อนัเป็นผลมำจำกรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่สงูขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเชงิ

พำณิชยเ์ตม็ปีของโครงกำรระยะที ่2 และกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรระยะที ่3  ในขณะทีค่่ำเสือ่ม

รำคำซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยคงทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสทุธเิท่ำกบั 1,110.04 ลำ้น

บำท และ 849.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 260.36 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23.5 และมอีตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดหก
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เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 เท่ำกบั ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 49.7 ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของ

ก ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสุทธมิสีำเหตุหลกัมำจำก (1) กำรลดลงของก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรลดลงของ

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย จำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ

พืน้ฐำนปรบัตวัลดลง และปรมิำณไฟฟ้ำทีผ่ลติไดล้ดลง (2) กำรรบัรูผ้ลประกอบกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำแสงอำทติย์

ในประเทศญี่ปุ่นซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีต่ ่ำกว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย (3) กำรเพิม่ขึน้

ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร จำกจ ำนวนพนักงำนและผูบ้รหิำรเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรบั

กำรขยำยกจิกำร และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ซือ้กจิกำรในประเทศญีปุ่่น และ (4) กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทำง

กำรเงนิจำกเงนิกูย้มืเพื่อเขำ้ซือ้กจิกำรในประเทศญีปุ่น่ และเงนิกูย้มืเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรในประเทศญีปุ่น่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมตำมขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน

เท่ำกบั 9,874.60 ลำ้นบำท 12,254.40 ลำ้นบำท และ 11,670.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 2,379.79 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เพิม่ขึน้เน่ืองจำกในปี 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะ

ที ่3 สง่ผลใหท้ีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ ในขณะทีส่นิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 

ธนัวำคม 2558  มมีลูค่ำลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 11,670.94 ลำ้นบำท 

และ  17,361.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 5,690.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 48.8 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเขำ้ซือ้

ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ ซึง่สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ รวมถงึค่ำควำม

นิยมเพิม่ขึน้จำกกำรบนัทกึบญัชตีำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สนิรวมตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมอืน

เท่ำกบั 5,586.15 ลำ้นบำท 7,451.41 ลำ้นบำท และ 7,740.95  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,865.25 ลำ้นบำท หรอื

รอ้ยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิม่ขึน้ 289.55 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เพิม่ขึน้เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรกูย้มืเงนิระยะยำวจำก BCP เพื่อน ำเงนิมำใช้

ในกำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3  ในขณะทีห่นี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 

2558 เพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรกูย้มืเงนิระยะสัน้จำก BCP เพื่อใชล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์น

ประเทศญีปุ่น่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 7,740.95 ลำ้นบำท และ 

9,267.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,526.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 19.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) เงนิกูย้มืระยะ

ยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้จำกกำรบนัทกึเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรของ

บรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่น่ และกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่เตมิของบรษิทัฯ เพื่อใชช้ ำระคนืเงนิกูย้มืจำก BCP 

(2) กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิระยะยำวทัง้จ ำนวน ซึง่เป็นประมำณกำรเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คำดว่ำจะตอ้ง

จ่ำยเพิม่เตมิในอนำคตตำมเงื่อนไขของสญัญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ส ำหรบักำรเขำ้ซือ้ธุรกจิ
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โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (โปรดดรูำยละเอยีดสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) 

ในส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูลส ำคญัอื่น) (3) กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรของโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสรำ้งในประเทศญีปุ่น่ และ (4) กำรบนัทกึเจำ้หน้ีอื่นของโครงกำรในประเทศญีปุ่่น สทุธกิบักำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะ

ยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่2 และกำรช ำระคนืเงนิ

กูย้มืจำก BCP ทัง้จ ำนวน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน

เท่ำกบั 4,288.45 ลำ้นบำท 4,802.99 ลำ้นบำท และ 3,929.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เพิม่ขึน้ 514.54 ลำ้นบำท หรอืรอ้ย

ละ 12.0 ในปี 2557 และลดลง 873.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.2 ในปี 2558  โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรเรยีกช ำระทุนจดทะเบยีนเพิม่จำก 

BCP เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำรระยะที่ 3 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2558 ลดลงเนื่องจำก (1) กำรจ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ และ (2) กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมส่วนทีเ่ป็นของผู้

ถอืหุน้เดมิก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ ตำมแนวทำงกำรปฏบิตัสิ ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 3,929.99 ล้ำน

บำท และ 8,094.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 4,164.45 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 106.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร

เพิม่ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 3,300 ล้ำนบำท ส่งผลให้ทุนช ำระแล้วของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้จำก 3,700 ล้ำนบำท เป็น 7,000 

ลำ้นบำท และบรษิทัฯ มกี ำไรสะสมเพิม่ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกจิ 

 

16.3 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรบัปี 2556 2557 และ 2558  

16.3.1. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

16.3.1.1 รายได้ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวม เท่ำกบั 1,473.31 

ล้ำนบำท 2,720.27 ล้ำนบำท และ 3,038.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,246.96 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 84.6 ในปี 

2557 และเพิม่ขึน้ 317.97 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11.7 ในปี 2558 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำร

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
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ตำรำงแสดงรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ 

รายได้ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       

รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 454.70  30.9 847.46  31.2 912.95  30.0 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 1,008.10  68.4 1,844.86  67.8 2,111.27  69.5 

รวมรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 1,462.79  99.3 2,692.32  99.0 3,024.23  99.5 

2. รำยไดจ้ำกกำรลงทุน(1) 9.14  0.6 27.88  1.0 13.68  0.5 

3. รำยไดอ้ืน่(2) 1.38  0.1 0.08  0.0 0.34  0.0 

รวมรายได้ 1,473.31  100.0 2,720.27  100.0 3,038.24  100.0 

หมำยเหตุ :  (1)  รำยไดจ้ำกกำรลงทุน ไดแ้ก่ รำยไดด้อกเบีย้รบั 

 (2) รำยไดอ้ื่น เช่น เบีย้ปรบัค่ำส่งงำนล่ำชำ้ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำประกอบดว้ย 

1.  รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำตำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   

 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำตำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน ไดแ้ก่ รำยไดท้ีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

ตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดบัแรงดนั 11-33 กโิลโวลต์ ที ่กฟผ. ขำยใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย รวมกบั

ค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมตัิขำยส่งเฉลี่ย (“อัตรำค่ำ Ft”) (รวมเรียก “อัตรำค่ำ

พลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน”)  

2.  รำยไดส้ว่นเพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Adder)  

 รำยได้จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ที่อัตรำ 8.0 บำท/

กิโลวัตต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ โดยในปี 2564-2567 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 จะมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำทีท่ยอย

ครบก ำหนดกำรได้รบักำรสนับสนุน Adder ซึ่งเมื่อเทยีบกบัก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของโครงกำรที่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และ  รอ้ย

ละ 40.7 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 สดัส่วนรำยไดส้่วน

เพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ต่อรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 68.4 รอ้ยละ 67.8 และ  รอ้ยละ 

69.5 ตำมล ำดบั  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

เท่ำกบั 1,462.79 ลำ้นบำท 2,692.32 ลำ้นบำท และ 3,024.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,229.52 ลำ้นบำท หรอื
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รอ้ยละ 84.1 ในปี 2557 และเพิม่ขึน้ 331.91 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.3 ในปี 2558 โดยมรีำยละเอยีดรำยไดแ้บ่งตำม

โครงกำรดงันี้  

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแยกตำมโครงกำร  

โครงการ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่1
 BCPG 1 และ BCPG 2             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 244.24  16.7 257.78  9.6 245.44  8.1 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 534.10  36.5 560.52  20.8 567.27  18.8 

รวมโครงกำรระยะที ่1 778.34  53.2 818.30  30.4 812.72  26.9 

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่2
 BNN และ BPH             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 210.46  14.4 289.72  10.8 269.05  8.9 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 473.99  32.4 629.16  23.4 620.48  20.5 

รวมโครงกำรระยะที ่2 684.45  46.8 918.88  34.1 889.53  29.4 

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่3
 

BSE-BRM             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   -      -    54.19  2.0 66.65  2.2 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder)   -      -    118.61  4.4 154.46  5.1 

BSE-BRM 1             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   -      -    50.10  1.9 66.08  2.2 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder)   -      -    109.93  4.1 153.25  5.1 

BSE-CPM 1             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   -      -    49.86  1.9 68.37  2.3 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder)   -      -    108.60  4.0 158.21  5.2 

BSE-NMA             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   -      -    50.39  1.9 65.96  2.2 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder)   -      -    109.82  4.1 152.87  5.1 

BSE-PRI             

รำยไดจ้ำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน   -      -    95.42  3.5 131.40  4.3 

รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder)   -      -    208.22  7.7 304.73  10.1 

รวมโครงกำรระยะที ่3   -      -    955.13  35.5 1,321.98  43.7 

รวม 1,462.79  100.0 2,692.32    100.0 3,024.23  100.0 
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ตำรำงแสดงปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำยแยกตำมโครงกำร 

โครงการ 
ก าลงัการผลิต 

ไฟฟ้าตามสญัญา 
 (เมกะวตัต)์ 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย 
(เมกะวตัต-์ชัว่โมง) 

2556 2557 2558 

โครงกำรระยะที ่1 BCPG 1 และ BCPG 2 38 67,341 70,124 69,717 

โครงกำรระยะที ่2 BNN และ BPH 32 59,488  78,974  77,812  

โครงกำรระยะที ่3 BSE-BRM 8   -    14,914  19,414  

  BSE-BRM 1 8   -    13,819  19,170  

  BSE-CPM 1 8   -    13,655  19,899  

  BSE-NMA 8   -    13,806  19,244  

  BSE-PRI 16   -    26,022  38,487  

 รวมโครงกำรระยะที ่3 48 - 82,216  116,214  

รวม 118 126,829  231,314  263,743  

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐานเฉล่ีย (บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 3.59 3.66 3.46 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกบั 1,462.79 ลำ้นบำท และ 2,692.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,229.52 ลำ้น

บำท หรอื รอ้ยละ 84.1 โดยมสีำเหตุหลกัดงันี้  

- โครงกำรระยะที ่3 ทยอยเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ในช่วงเดอืน มนีำคม – เมษำยน 2557 และโครงกำร

ระยะที ่2 ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2557 (ในปี 2556 โรงไฟฟ้ำดงักล่ำวเปิดด ำเนินกำร

เชงิพำณิชยเ์พยีงประมำณ 8 - 9 เดอืน) ส่งผลใหป้รมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวมเพิม่ขึน้ 104,485 

เมกะวตัต-์ชัว่โมง หรอื รอ้ยละ 82.4 จำก 126,829 เมกะวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2556 เป็น 231,314 เมกะวตัต-์

ชัว่โมง ในปี 2557 และ 

- ในปี 2557 อตัรำค่ำ Ft สงูขึน้ สง่ผลใหอ้ตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำนเฉลีย่เพิม่ขึน้ 0.07 บำทต่อกโิลวตัต-์

ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 2.2 จำก 3.59 บำทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2556 เป็น 3.66 บำทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง 

ในปี 2557  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกบั 2,692.32 ลำ้นบำท และ 3,024.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 331.91 ลำ้นบำท 

หรอื   รอ้ยละ 12.3 โดยมสีำเหตุดงันี้ 
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- โครงกำรระยะที ่3 ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2558 (ในปี 2557 โรงไฟฟ้ำดงักล่ำวเปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เพยีงประมำณ 8 เดอืน) ส่งผลให้ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำที่จ ำหน่ำยรวมเพิม่ขึน้  

32,429 เมกะวตัต์-ชัว่โมง หรอืร้อยละ 14.0 จำก 231,314 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2557  เป็น 263,743 

เมกะวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2558 แม้ว่ำอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพื้นฐำนเฉลี่ยในปี 2558 ลดลง 0.20 บำทต่อ

กิโลวัตต์-ชัว่โมง หรือร้อยละ 5.5 จำก 3.66 บำทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ในปี 2557 เป็น 3.46 บำทต่อ

กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมำจำกอตัรำค่ำ Ft ที่ลดลง ทัง้นี้ เนื่องจำกอตัรำกำรเพิม่ขึน้ของ

ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำยสงูกว่ำอตัรำกำรลดลงของอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำนเฉลีย่ สง่ผลให้

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในปี 2558 เพิม่ขึน้ 

16.3.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยและบรกิำร เท่ำกบั 

350.61 ลำ้นบำท 555.90 ลำ้นบำท และ 629.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 205.29 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 58.6 ในปี 

2557 และเพิม่ขึน้ 73.88 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13.3 ในปี 2558  

ตำรำงแสดงตน้ทุนขำยและบรกิำร 

ต้นทุนขายและบริการ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 274.40  78.3 428.44  77.1 470.80  74.8 

ค่ำจำ้งดแูลและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์  26.09  7.4 41.32 7.4 54.94  8.7 

อื่นๆ(1) 50.12 14.3  86.13  15.5 104.04  16.5 

รวม 350.61  100.0   555.90  100.0  629.78  100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำเบีย้ประกนัภยั ค่ำด ำเนินกำรโครงกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจ่ำยให ้กฟภ. ค่ำเช่ำทีด่นิ และค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 

ต้นทุนขำยและบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยหลกัคอื ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และ

ค่ำจ้ำงดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยมีลักษณะเป็น

ค่ำใชจ้่ำยคงที ่ซึง่ค ำนวณตำมเกณฑอ์ำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของทรพัยส์นิแต่ละรำยกำร ทัง้นี้ ค่ำเสื่อมรำคำ

และค่ำตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.8 – 78.3 ของตน้ทุนขำยและบรกิำรในปี 2556 - 2558 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ตน้ทุนขำยและบรกิำรเท่ำกบั 350.61 ลำ้นบำท และ 555.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 205.29 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
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58.6 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกโครงกำรระยะที่ 3 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ และโครงกำรระยะที่ 2 ด ำเนินกำรเชิง

พำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2557 สง่ผลให ้ 

- ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้จำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของ BSE BSE–BRM 

BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 

เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิัทฯ มีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเท่ำกบั 

274.40 ลำ้นบำท และ 428.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 154.05 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 56.1 และ  

- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ดงักล่ำวเพิม่ขึน้ เช่น 

ค่ำจำ้งดแูลและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และค่ำเบีย้ประกนัภยั เป็นตน้ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ต้นทุนขำยและบรกิำรเท่ำกบั 555.90 ลำ้นบำท และ 629.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 73.88 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

13.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกโครงกำรระยะที ่3 ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เตม็ปีเป็นปีแรกในปี 2558 ส่งผลให้ค่ำเสื่อม

รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ 42.35 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9.9 จำก 428.44 ลำ้นบำท ในปี 2557 เป็น 470.80 ลำ้น

บำท ในปี 2558 และค่ำจำ้งดแูลและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่ขึน้  

16.3.1.3 ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั 1,112.19 

ลำ้นบำท 2,136.41 ลำ้นบำท และ 2,394.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 76.0 รอ้ยละ 79.4 

และรอ้ยละ 79.2 ตำมล ำดบั  

ตำรำงแสดงอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 

รายการ 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 1,462.79  100.0 2,692.32  100.0 3,024.23  100.0 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 350.61  24.0 555.90  20.6 629.78  20.8 

ก าไรขัน้ต้น 1,112.19  76.0 2,136.41  79.4 2,394.44  79.2 

 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,112.19 ล้ำนบำท และ 2,136.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,024.23 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 
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92.1 และอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 76.0 ในปี 2556  เป็นรอ้ยละ 79.4 ในปี 2557 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ในอตัรำทีส่งูกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยและบรกิำร อนัเป็นผลมำจำกรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

เพิม่สูงขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เตม็ปีของโครงกำรระยะที ่2 และกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์อง

โครงกำรระยะที ่3  ในขณะทีค่่ำเสือ่มรำคำซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยคงทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 2,136.41 ลำ้นบำท และ 2,394.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 258.03 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.1 

ในขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปี 2557 และ 2558 เท่ำกบั 79.4 และ 79.2 ตำมล ำดบั ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมี

นยัส ำคญั เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนักบักำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยและบรกิำร   

16.3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เท่ำกบั 

16.62 ลำ้นบำท 26.78 ลำ้นบำท และ 45.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 10.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 61.1 ในปี 2557 

และเพิม่ขึน้ 18.65 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 69.6 ในปี 2558 โดยมสีำเหตุหลกัของกำรเปลีย่นแปลงดงันี้  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 16.62 ลำ้นบำท และ 26.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 10.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

61.1 เน่ืองจำกค่ำใชจ้่ำยตำมสญัญำจำ้งบรหิำรงำน จำก BCP เพิม่ขึน้ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 26.78 ลำ้นบำท และ 45.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 18.65 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

69.6 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ (1) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำส ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ (2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชำสมัพนัธเ์พื่อเสรมิสรำ้งภำพลกัษณ์องคก์ร (3) ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน

ของกลุ่มบรษิทัฯ และ (4) ค่ำอำกรแสตมป์ทีเ่กดิขึน้จำกกำรขำยทรพัยส์นิและโอนหุน้ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง ทัง้นี้

เนื่องจำกบรษิทัฯ เพิง่จดัตัง้ในเดอืนกรกฎำคม ปี 2558 และทยอยจำ้งพนักงำนเพิม่ขึน้ในช่วงปลำยปี 2558 ดงันัน้ยอด

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนของบรษิทัฯ ในปี 2558 ดงักล่ำวจงึอยู่ในระดบัต ่ำ  

16.3.1.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ เท่ำกบั 

219.06 ลำ้นบำท 272.30 ลำ้นบำท และ 266.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 53.24 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 24.3 ในปี 

2557 และลดลง 6.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.3 ในปี 2558 โดยมสีำเหตุหลกัของกำรเปลีย่นแปลงดงันี้  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเท่ำกบั 219.06 ลำ้นบำท และ 272.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 53.24 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 

24.3 เน่ืองจำกมกีำรกูย้มืเงนิจำก BCP เพื่อใชใ้นกำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3  
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ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเท่ำกบั 272.30 ลำ้นบำท และ 266.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 6.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.3 

เนื่องจำก กลุ่มบรษิัทฯ ได้มกีำรช ำระคนืเงนิกู้จำกสถำบนักำรเงนิบำงส่วน แม้ว่ำบรษิัทฯ มกีำรกู้ยมืเงนิเพิม่ขึน้จำก 

BCP เพื่อใช้ในกำรปรบัโครงสร้ำงของกลุ่มบรษิัทฯ และลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุ่น 

ทัง้นี้ ผลกระทบสทุธจิำกเงนิกูย้มืทัง้ 2 สว่นดงักล่ำวสง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิโดยรวมส ำหรบัปี 2558 ลดลง  

16.3.1.6 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธ ิเท่ำกบั 887.28 ลำ้น

บำท 1,860.73 ลำ้นบำท และ 2,083.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั รอ้ยละ 60.2 รอ้ยละ 68.4 

และ รอ้ยละ 68.6 ตำมล ำดบั  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ก ำไรสุทธเิท่ำกบั 887.28 ล้ำนบำท และ 1,860.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 973.45 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 109.7 

และมอีตัรำก ำไรสุทธิส ำหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 เท่ำกบัร้อยละ 60.2 และร้อยละ 68.4 ตำมล ำดบั 

อตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ เน่ืองจำกรำยไดเ้พิม่ขึน้ในอตัรำทีส่งูกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยรวม  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ก ำไรสุทธเิท่ำกบั 1,860.73 ลำ้นบำท และ 2,083.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 223.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.0 

และอตัรำก ำไรสุทธิส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 เท่ำกบัร้อยละ 68.4 และร้อยละ 68.6 

ตำมล ำดบั ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมำกเนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญั แม้ว่ำต้นทุนและ

ค่ำใชจ้่ำยรวมเพิม่ขึน้ 

 

16.3.2. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

16.3.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมตำมขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมือน 

เท่ำกบั 9,874.60 ล้ำนบำท 12,254.40 ล้ำนบำท และ 11,670.94  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 2,379.79 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสนิทรพัย์หลกั คือ ที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์ ซึง่จะประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยเ์ป็นสว่นใหญ่ 

เช่น ที่ดิน อำคำร แผงเซลล์แสงอำทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น รำยกำรสนิทรัพย์ดงักล่ำวคิดเป็น

ประมำณ รอ้ยละ 77.3 – 87.6 ของมลูค่ำสนิทรพัยร์วมในปี 2556 – 2558 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ 

สินทรพัย ์

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,055.20 10.7 409.18 3.3 974.62  8.4  

เงนิลงทุนชัว่ครำว 703.00 7.1 608.28 5.0   -     -    

ลกูหนี้กำรคำ้ 343.87 3.5 530.58 4.3 440.80  3.8  

ลกูหนี้อืน่ 17.26 0.2 16.28 0.1 15.23  0.1  

ภำษมีลูค่ำเพิม่ขอคนื 105.24 1.1 12.46 0.1 0.29  0.0  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 0.16 0.0 0.04 0.0 0.02  0.0  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,224.74 22.5 1,576.82 12.9 1,430.96  12.3  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 7,629.66 77.3 10,656.37 87.0 10,219.50  87.6  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19.59 0.2 19.84 0.2 18.52  0.2  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 0.54  0.0  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.63 0.0 1.37 0.0 1.42  0.0  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,649.87 77.5 10,677.58 87.1 10,239.99  87.7  

รวมสินทรพัย ์ 9,874.60 100.0 12,254.40 100.0 11,670.94  100.0  

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 

9,874.60 ล้ำนบำท และ 12,254.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 2,379.79 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 24.1 โดยมสีำเหตุ

หลกัมำจำกในปี 2557 กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3 สง่ผลใหท้ีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 

12,254.40 ลำ้นบำท และ 11,670.94  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 583.45 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.8 โดยมสีำเหตุหลกั

มำจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในปี 2558 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของสว่นประกอบหลกัของสนิทรพัยส์ำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีกำรค้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้จ ำนวน เป็นลูกหน้ีกำรค้ำจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟภ. 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ เท่ำกบั 343.87 ลำ้นบำท 530.58 ลำ้น

บำท และ 440.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 186.71 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 54.3 ในปี 2557 และลดลง 89.79 ลำ้น
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บำท หรอืรอ้ยละ 16.9 ในปี 2558 ทัง้นี้ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ส ำหรบัปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกบั 84.6 วนั 58.5 

วนั และ 57.8 วนั ตำมล ำดบั   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้เท่ำกบั 343.87 

ลำ้นบำท และ 530.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 186.71 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 54.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้

จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรระยะที่ 3 และกำร

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรกของโครงกำรระยะที ่2  ทัง้นี้ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ในปี 2557 เท่ำกบั 58.5 วนั 

ลดลงจำก 84.6 วนัในปี 2556  เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ในช่วงรอยต่อกำรเปลี่ยนพนักงำน จงึส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 

ออกใบแจง้หนี้ใหแ้ก่ กฟผ. ชำ้กว่ำปกตใินช่วงปลำยปี 2556 อย่ำงไรกด็เีหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เพยีง

ครัง้เดยีว และกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอกีในอนำคต 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้เท่ำกบั 530.58 

ลำ้นบำท และ 440.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 89.79 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 16.9 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรปรบั

โครงสรำ้ง โดยบรษิทัฯ ไดร้บัโอนสนิทรพัยแ์ละกจิกำรโครงกำรระยะที ่1 จำก BCP ในวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 จงึส่งผล

ใหย้อดลกูหนี้กำรคำ้ของโครงกำรระยะที ่1 ทีป่รำกฎอยู่ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนของกลุ่มบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2558 

เป็นยอดคงคำ้งจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยในเดอืนธนัวำคมเพยีงเดอืนเดยีว (จำกปกตกิลุ่มบรษิทัฯ จะมลีกูหนี้กำรคำ้ทีเ่กดิ

จำกรำยไดจ้ำกขำยประมำณ 2 เดอืน) แมว้่ำรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจะเพิม่ขึน้ในปี 2558 

ทัง้นี้ ลูกหนี้กำรคำ้ทัง้จ ำนวน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธ ิเท่ำกบั 7,629.66 

ลำ้นบำท 10,656.37 ลำ้นบำท และ 10,219.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 3,026.71 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 39.7 ในปี 

2557 และลดลง 436.86 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.1 ในปี 2558  
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดมลูค่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธ ิโดยจ ำแนกตำมประเภทสนิทรพัย ์

สินทรพัย ์

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 367.47 4.8 368.34 3.5 368.34 3.6 

อำคำร 72.87 1.0 178.51 1.7 171.98 1.7 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิและระบบสำธำรณูปโภค 530.34 7.0 973.16 9.1 954.30 9.3 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5,992.25 78.5 9,002.35 84.5 8,609.59 84.2 

เครือ่งใชส้ ำนกังำน 103.62 1.4 112.15 1.1 88.32 0.9 

ยำนพำหนะ 6.62 0.1 7.13 0.1 6.61 0.1 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 556.48 7.3 14.74 0.1 20.37 0.2 

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 7,629.66 100.0 10,656.37 100.0 10,219.50 100.0 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิัทฯ มทีี่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

เท่ำกบั 7,629.66 ลำ้นบำท และ 10,656.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 3,026.71 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 39.7 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3 ส่งผลใหเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 

BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI เพิม่ขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มีที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

เท่ำกบั 10,656.37 ลำ้นบำท และ 10,219.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 436.8 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.1 จำก โดยมี

สำเหตุมำจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปีของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 BSE มทีีด่นิ อำคำร และเครื่องจกัรและอุปกรณ์สทุธ ิตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็น

หลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 3,043.04 ลำ้นบำท  

16.3.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม เท่ำกบั 5,586.15 ลำ้นบำท 7,451.41 

ล้ำนบำท และ 7,740.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,865.25 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิม่ขึ้น 

289.55 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2556 – 2558 ประกอบไปดว้ย 

(1) เงนิกูย้มืระยะยำวและระยะสัน้ และ (2) เจำ้หนี้อื่น โดยคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 94.4 – 99.7 ของหนี้สนิรวม  
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนี้สนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

หน้ีสิน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน             

เจำ้หนี้อื่น 41.27  0.7  49.98  0.7  120.35  1.6  

เจำ้หนี้ค่ำก่อสรำ้งโครงกำร 237.62  4.3    -      -      -      -    

เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 1.93  0.0  1.61  0.0  2.17  0.0  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   -      -      -      -    210.00  2.7  

เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 430.09  7.7  437.25  5.9  445.67   5.8 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิที่          

   ถงึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 0.71  0.0  0.54  0.0  0.17  0.0  

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 0.41  0.0  3.16  0.0  11.46  0.2  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 43.67  0.8  55.19  0.7  11.90  0.2  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 755.70  13.5  547.72  7.4  801.72  10.4  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน          

เงนิกูย้มืระยะยำว 4,804.15  86.0  6,878.91  92.3  6,938.97   89.6 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  0.51  0.0  0.17  0.0    -      -    

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 25.64  0.5  24.35  0.3    -      -    

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.15  0.0  0.25  0.0  0.26  0.0  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 4,830.45  86.5  6,903.68  92.6  6,939.23  89.6  

รวมหน้ีสิน 5,586.15  100.0  7,451.41  100.0  7,740.95  100.0  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 5,586.15 

ล้ำนบำท และ 7,451.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 1,865.25 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 33.4 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิระยะยำวจำก BCP ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เพื่อน ำเงนิมำใชล้งทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 7,451.41 

ลำ้นบำท และ 7,740.95  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 289.55 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.9 โดยม ีสำเหตุหลกัมำจำก (1) 

กำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้ เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสัน้จำก BCP เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ และ (2) กำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้อื่น โดยสว่นใหญ่ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำย

ในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัชคีำ้งจ่ำย และค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้คำ้งจ่ำย  

ทัง้นี้ สว่นประกอบหลกัของหนี้สนิมรีำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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เจ้าหน้ีอ่ืน 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเจำ้หนี้อื่น 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1.59 3.9 1.28 2.6 63.22 52.5 

กิจการอ่ืน       

เจำ้หนี้อื่น - - 2.11 4.2 5.71 4.7 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 37.87 91.8 43.17 86.4 40.05 33.3 

อื่นๆ 1.81 4.4 3.42 6.8 11.36 9.4 

 รวม 41.27 100.0 49.98 100.0 120.35 100.0 

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มเีจ้ำหนี้อื่น เท่ำกบั 41.27 ล้ำนบำท 49.98 ล้ำน

บำท และ 120.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 8.71 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 21.1 ในปี 2557 และเพิม่ขึน้ 70.37 ล้ำน

บำท หรอืรอ้ยละ 140.8 ในปี 2558   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจำ้หนี้อื่นเท่ำกบั 41.27 ลำ้น

บำท และ 49.98 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึ้น 8.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.1 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยข์องโครงกำรระยะที ่3 สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ตำมค่ำใชจ้่ำยในกำรดแูลและบ ำรุงรกัษำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีส่งูขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจำ้หนี้อื่นเท่ำกบั 49.98 ลำ้น

บำท และ 120.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 70.37 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 140.8 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) ในปี 

2558 บริษัทฯ ได้ซื้อสนิทรพัย์และกิจกำรโครงกำรระยะที่ 1 แต่ยงัคงค้ำงจ่ำยค่ำสนิทรพัย์ที่เกี่ยวข้องบำงส่วนเป็น 

จ ำนวน 7.67 ล้ำนบำท และค้ำงจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรกู้ยมืเงนิรอตดับญัชจี ำนวน 25.69 ล้ำนบำท และ (2) บรษิัทฯ มี

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำยของเงนิกูย้มืจำก BCP เป็นจ ำนวน 16.98 ลำ้นบำท    

เจ้าหน้ีค่าก่อสรา้งโครงการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำร 237.62 ล้ำนบำท เนื่องจำกยงัอยู่

ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3 ซึง่ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยใ์นปี 2557 ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่มรีำยกำร

ดงักล่ำว ณ สิน้ปี 2557 และ 2558  
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เงินกู้ยืม  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มีเงนิกู้ยมื เท่ำกบั 5,234.24 ล้ำนบำท 7,316.17  

ล้ำนบำท และ 7,594.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 2,081.93 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 39.8 ในปี 2557 และเพิม่ขึน้ 

278.48 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 3.8 ในปี 2558  โดยเงนิกูย้มืประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิกู้

ยืมจำกสถำบนักำรเงินโดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงแสดงรำยละเอียดเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ และตำรำงแสดง

รำยละเอยีดเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ 

เงินกู้ยืม 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   -      -    2,511.46  34.3  6,202.53  81.7  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             

เงนิกูย้มืเพือ่ลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่1 3,571.17  68.2  3,273.62  44.8    -      -    

เงนิกูย้มืเพือ่ลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่2 1,663.07  31.8  1,531.09  20.9  1,392.12  18.3  

รวม 5,234.24  100.0  7,316.17  100.0  7,594.65  100.0  

 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ 

เงินกู้ยืม 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี  430.09  8.2  437.25  6.0  655.67  8.6  

ครบก ำหนดหลงัจำกหนึ่งปีแต่ไมเ่กนิหำ้ปี 1,789.94  34.2  4,322.18  59.1  4,829.68  63.6  

ครบก ำหนดหลงัจำกหำ้ปี 3,014.21  57.6  2,556.73  34.9  2,109.30  27.8  

รวม 5,234.24  100.0  7,316.17  100.0  7,594.65  100.0  

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 

5,234.24 ลำ้นบำท 4,804.71 ลำ้นบำท และ 1,392.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 429.53 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 8.2 ใน

ปี 2557 และลดลง 3,412.59 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.0 ในปี 2558  โดยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืเพื่อก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่1 และเงนิกูย้มืเพื่อก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่2  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้ำ 20 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินเท่ำกับ 5,234.24 ล้ำนบำท และ 4,804.71 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลง 429.53 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.2 

เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิไปบำงสว่นตำมเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งักล่ำว 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงนิเท่ำกบั 4,804.71 ล้ำนบำท และ 1,392.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 3,412.59 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 71.0 

เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิไปบำงส่วน นอกจำกนี้ เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสรำ้ง โดยมกีำรเขำ้ซือ้สนิทรพัยแ์ละกจิกำรโครงกำรระยะที ่1 จำก BCP โดยวธิกีำรโอนกจิกำร

บำงสว่น บรษิทัฯ จงึกูย้มืเงนิจำก BCP จ ำนวน 3,028.00 ลำ้นบำท ซึง่มจี ำนวนและเงื่อนไขทีส่ ำคญัไม่แตกต่ำงเงนิกูย้มื

จำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำว เนื่องจำกเงนิกูย้มืสถำบนักำรเงนินัน้มขีอ้จ ำกดัเรื่องกำรเปลีย่นแปลงผูกู้ย้มืจำก BCP เป็น

บรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรซือ้สนิทรพัยข์องโครงกำรระยะที ่1 เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรโอนกจิกำรบำงส่วน ส่งผลใหภ้ำยหลงั

กำรปรบัโครงสร้ำงในปี 2558 เงนิกู้ยมืจำก BCP ดงักล่ำว เปลี่ยนกำรบนัทกึบญัชจีำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงนิ เป็นเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตำรำงแสดงยอดเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิคงคำ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

วงเงินกู้ยืม ผูก้ ู้ สกลุเงิน วงเงินกู้ ยอดเงินกู้ อตัราดอกเบีย้ 
เง่ือนไขทาง
การเงินท่ี
ส าคญั 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

วงเงนิที ่1  BSE บำท 753.78  
ลำ้นบำท 

589.40  
ลำ้นบำท 

Fixed Rate Swap 
Cost + อตัรำส่วน
เพิม่ ตำมทีก่ ำหนด

ในสญัญำ  

DSCR ≥ 1.10  

วงเงนิที ่2  BSE เหรยีญสหรฐั 12.16  
ลำ้นเหรยีญสหรฐั 

273.89 
ลำ้นบำท(1) 

รอ้ยละ 1.0  DSCR ≥ 1.10  

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

วงเงนิที ่1  BSE บำท 753.78  
ลำ้นบำท 

568.88  
ลำ้นบำท 

THBFIX + รอ้ยละ 
2.0  

DSCR ≥ 1.10  

รวม 1,507.57 ล้านบาท และ 
12.16 ล้านเหรียญสหรฐั 

1,432.17 
ล้านบาท 

 

หมำยเหตุ:  (1)  BSE ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิจำกเหรยีญสหรฐัเป็นสกุลเงนิบำท (Cross Currency Swap) ยอดเงนิกูค้งคำ้งใน

ตำรำงจงึแสดงเป็นสกุลเงนิบำท  
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เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เท่ำกบั 2,511.46 ลำ้นบำท และ 6,202.53 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 3,691.07 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 147.0 ในปี 2558  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่  ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเท่ำกบั 2,511.46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ทัง้จ ำนวนจำก ณ 

สิน้ปี 2556 โดยในปี 2557 บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจำก BCP เพื่อใชใ้นกำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่3  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่

เกี่ยวขอ้งกนัเท่ำกบั 2,511.46 ล้ำนบำท และ 6,202.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 3,691.07 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 

147.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรกูย้มืเงนิจำก BCP เพื่อ (1) ใชร้บัโอนกจิกำรโครงกำรระยะที ่1 และเพื่อใหเ้ป็นไป

ตำมเงื่อนไขกำรโอนกจิกำรบำงสว่นตำมทีไ่ดก้ล่ำวไปแลว้ในหวัขอ้เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิขำ้งตน้ (2) ใชใ้นกำรปรบั

โครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ และ (3) ใชล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

ตำรำงแสดงยอดเงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัคงคำ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

เงินกู้ยืมจาก BCP ผูก้ ู้ 
วงเงินกู้ 

(ล้านบาท) 

ยอดเงินกู้ยืม
คงค้าง 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

เงนิกูย้มืส ำหรบักำรซื้อและรบัโอนสนิทรพัยโ์ครงกำรระยะที ่1 BCPG 3,028.00 3,028.00 4.2 

เงนิกูย้มืเพือ่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง BCPG 3,100.00 2,990.00 2.5 

เงนิกูย้มืส ำหรบัธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ BCPG 830.00 210.00 2.5 

รวม  6,958.00 6,228.00  

16.3.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 4,288.45 ล้ำนบำท 

4,802.99 ล้ำนบำท และ 3,929.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  เพิม่ขึน้ 514.54 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 12.0 ในปี 2557 และ

ลดลง 873.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18.2 ในปี 2558   
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น             

   ทุนจดทะเบยีน 3,236.04   3,700.00   3,700.00   

   ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้     3,236.04  75.5  3,700.00  77.0  3,700.00  94.1  

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธรุกิจ             

   ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั   -      -      -      -    41.03  1.0  

ก ำไรสะสม             

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   -      -      -      -    188.97  4.8  

ก ำไรสะสมกอ่นกำรจดัโครงสรำ้งธุรกจิ             

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,052.41  24.5 1,102.99  23.00   -      -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   4,288.45  100.0  4,802.99  100.0  3,929.99  100.0  

  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 

4,288.45 ลำ้นบำท และ 4,802.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 514.54 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 12.0 โดยมสีำเหตุหลกั

มำจำกในปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรเรยีกเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกผูถ้อืหุน้เพื่อใชล้งทุนในโครงกำรระยะที ่3  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 

4,802.99 ลำ้นบำท และ 3,929.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 873.00 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18.2 โดยมสีำเหตุหลกัมำ

จำก (1) ในปี 2558 กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ จ่ำยเงนิปนัผลให้กบัผู้ถือหุ้น และ (2) ในปี 2558 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ สง่ผลใหม้กีำรปรบัปรุงก ำไรสะสมสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนกำรปรบัโครงสรำ้ง

ธุรกจิ ตำมแนวทำงกำรปฏบิตัสิ ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั  

ทุนช าระแล้วตามงบการเงินรวมตรวจสอบ ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558  

ทุนช ำระแลว้ตำมงบกำรเงนิรวมตรวจสอบซึง่จดัท ำขึน้ตำมแนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุม

เดยีวกนั จะแตกต่ำงจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืน เนื่องจำกสมมตฐิำนในกำรจดัท ำทีแ่ตกต่ำงกนั โดยข้อมูลทำง

กำรเงินรวมเสมอืนจดัท ำเสมือนว่ำบริษัทฯ เพิ่มทุนในบรษิัทย่อยจนกระทัง่ทุนจดทะเบยีนที่ออกและช ำระแล้วของ  

บรษิทัฯ เท่ำกบั 3,700.00 ลำ้นบำท ซึง่เป็นทุนช ำระแลว้ทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 หำกเกนิจำก

จ ำนวนดงักล่ำวบรษิทัฯ จะท ำสญัญำกูย้มืเงนิเพิม่เตมิจำก BCP เพื่อใชใ้นกำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่2 และ 3 
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ในขณะที่งบกำรเงินรวมตรวจสอบ จดัท ำโดยถือว่ำบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ  เพื่อลงทุน

ก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่2 และ 3  สง่ผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเท่ำกบั 6,211.46 ลำ้น

บำท 

อย่ำงไรก็ดีเพื่อให้งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมตรวจสอบส ำหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

สะทอ้นทุนช ำระแลว้ทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง จงึมกีำรปรบัปรุงทุน

ทีอ่อกและช ำระแลว้ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิออกทัง้หมดจ ำนวน 6,211.46 ลำ้นบำท และบนัทกึกำรเพิม่ทุนทีอ่อก

และช ำระแลว้ตำมจรงิจ ำนวน 3,700.00 ลำ้นบำท สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัฯ มทีุนช ำระแลว้เท่ำกบั 3,700.00 ลำ้น

บำท 

ตำรำงแสดงกำรเปลีย่นแปลงของทุนทีอ่อกและช ำระแลว้  

รายการ 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ 

ข้อมลูทางการเงินรวม
เสมือน 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 6,211.46  3,700.00 

เงนิทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหุน้จำกกำรออกหุน้สำมญั 3,700.00  - 

กำรปรบัปรุงรำยกำรทุนทีอ่อกและช ำระแลว้กอ่นกำรจดัโครงสรำ้งธุรกจิ (6,211.46) - 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,700.00  3,700.00 

 

16.3.3. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

ตำรำงแสดงขอ้มลูสรุปงบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,536.38 2,822.75 

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน (71.66) 56.26 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,464.71 2,879.01 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (3,577.05) 590.86 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 466.31 (2,566.14) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (646.03) 903.72 
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งบกระแสเงินสด 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 2558 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนกำรจดัโครงสรำ้งธุรกจิ - (336.71) 

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด - (1.57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,055.20 409.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 409.18 974.62 

16.3.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรม

ด ำเนินงำนเท่ำกบั 2,464.71 ลำ้นบำท และ 2,879.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 กระแสเงนิสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

เท่ำกบั 2,536.38 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 1,860.73 ล้ำนบำท และค่ำ

เสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 430.00 ล้ำนบำท ซึ่งสูงขึ้นจำกปี 2556 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยเปิด

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยส์ ำหรบัโครงกำรระยะที ่3 และกำรด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปีเป็นปีแรกส ำหรบัโครงกำรระยะที ่

2 อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินกำรเท่ำกบั 71.66 

ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวน 186.71 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีกำรลดลงของ

สนิทรพัยภ์ำษีมลูค่ำเพิม่รอขอคนืจ ำนวน 92.78 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรม

ด ำเนินงำนเท่ำกบั 2,464.71 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ 

เท่ำกบั 2,822.75 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,083.85 ล้ำนบำท และค่ำ

เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 477.99 ลำ้นบำท ซึง่สงูขึน้จำกปี 2557 เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์ตม็ปี

เป็นปีแรกของโครงกำรระยะที ่3 รวมถึงมกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินกำร

เท่ำกบั 56.26 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้อื่นจ ำนวน 23.24 ลำ้นบำท และกำรลดลงของ

ลูกหนี้กำรคำ้จ ำนวน 23.30 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั 

2,879.01 ลำ้นบำท 
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16.3.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 

3,577.05 ล้ำนบำท และส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก

กจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 590.86 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ำกบั 

3,577.05 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของโครงกำรระยะที ่3 จ ำนวน 

3,693.29 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชัว่ครำวลดลงจ ำนวน 94.72 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ 

เท่ำกบั 590.86 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของเงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 608.28 ลำ้นบำท 

16.3.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เท่ำกบั 466.31 ลำ้นบำท และส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปใน

กจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 2,566.14 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

เท่ำกบั 466.31 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญ่มำจำกเงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำวจำก BCP จ ำนวน 2,511.46 ลำ้นบำท 

และเงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 463.97 ลำ้นบำท เพื่อใชส้ ำหรบักำรลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรระยะที ่

3 อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ จ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 1,810.15 ล้ำนบำท และช ำระคนืเงนิกู้ยมืและดอกเบี้ยรวมจ ำนวน 

698.45 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

เท่ำกบั 2,566.14ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 2,551.59 ลำ้นบำท และช ำระคนืเงนิ

กูย้มืและดอกเบีย้รวมจ ำนวน 702.53 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิจำก BCP จ ำนวน 

688.54 ลำ้นบำท 

16.3.3.4 กระแสเงินสดจากรายการอ่ืน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรปรบัปรุงรำยกำรเงนิสดของผูถ้อืหุน้เดมิก่อน

กำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิซึง่ไม่ไดโ้อนมำยงักลุ่มบรษิทัฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ  จ ำนวน 336.71 ลำ้นบำท ซึง่

เป็นรำยกำรทีเ่กดิจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ ตำมแนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั รวมถงึ

กลุ่มบรษิทัฯ มผีลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด จ ำนวน 1.57 ลำ้นบำท 
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16.3.4. การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

16.3.4.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

ตำรำงแสดงอตัรำสว่นสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.9 2.9 1.8 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 84.6 58.5 57.8 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 

2.9 เท่ำ 2.9 เท่ำ และ 1.8 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 และ 2557 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องเท่ำกนัที ่2.9 

เท่ำ ในขณะทีอ่ตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2558 ลดลงเหลอื 1.8 เท่ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงินกู้ยมื

ระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีรวมจ ำนวน 218.42 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่เท่ำกบั 

84.6 วนั 58.5 วนั และ 57.8 วนั ตำมล ำดบั ทัง้นี้ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ส ำหรบัปี 2556 สงูกว่ำระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่

ตำมปกตทิีป่ระมำณ 2 เดอืน เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ ออกใบแจง้หนี้ใหแ้ก่ กฟผ. ชำ้กว่ำปกตใินช่วงปลำยปี 2556 ตำม

รำยละเอยีดทีอ่ธบิำยไวใ้นสว่นของลกูหนี้กำรคำ้  

16.3.4.2 อตัราส่วนส าคญัอ่ืนๆ 

ตำรำงแสดงอตัรำสว่นส ำคญัอื่น 

อตัราส่วนส าคญัอ่ืน 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2557 2558 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 76.0 79.4 79.2 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 60.2 68.4 68.6 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 20.7 40.9 47.7 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 9.0 16.8 17.4 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 1.3 1.6 2.0 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) N.A. 0.4 0.9 
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ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

เท่ำกบัร้อยละ 20.7 ร้อยละ 40.9 และร้อยละ 47.7 ตำมล ำดบั และมอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ส ำหรบัปี 2556 

2557 และ 2558 เท่ำกบัร้อยละ 9.0 ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 17.4 ตำมล ำดบั โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวเพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่องตำมก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อื

หุน้เท่ำกบั 1.3 เท่ำ 1.6 เท่ำ และ 2.0 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ส่วน

ใหญ่เป็นผลมำจำกกลุ่มบรษิทัฯ กูย้มืเงนิเพิม่ขึน้เพื่อลงทุนในโครงกำรระยะที ่3 ส่งผลใหห้นี้สนิรวมเพิม่ขึน้ ในขณะที่

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ในอตัรำทีต่ ่ำกว่ำเน่ืองจำกในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 1,810.15 ลำ้นบำท ในปี 

2558 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้

จำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 2,551.59 ลำ้นบำท และผลกระทบจำกรำยกำรปรบัโครงสรำ้งทำงธุรกจิ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระ

ผูกพนัเท่ำกบั 0.4 เท่ำ และ 0.9 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพันเพิ่มขึ้นในปี 2558 

เนื่องจำกเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ ในขณะที่รำยจ่ำยกำรลงทุนลดลงเนื่องจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัฯ เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยค์รบทุกโครงกำรแลว้ 

 

16.4 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

16.4.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  

16.4.1.1 รายได้ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 1,535.85 

ลำ้นบำท และ 1,708.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 173.11 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 11.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) 

กำรเพิม่ขึน้ทัง้จ ำนวนจำกกำรบนัทกึก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจำกเงนิที่บรษิัทฯ ให้กู้ยมืแก่

บรษิทัย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวน 145.28 ลำ้นบำท และ (2) กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ในประเทศญี่ปุ่น ทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้จ ำนวน 4 โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมประมำณ 11 เม

กะวตัต ์(ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวมประมำณ 13 เมกะวตัต)์ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

ในประเทศญี่ปุ่นจำกกลุ่ม SunEdison ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้รำยได้จำกโครงกำรดงักล่ำว

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2559 ตำมเงื่อนไขในสญัญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) รำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรดงักล่ำวเป็นรำยไดต้ำมอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ทีอ่ตัรำ 40 เยน

ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง 
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 ตำรำงแสดงรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ 

รายได้ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 465.78  30.3 419.08  24.5 
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 1,061.32  69.1 1,039.00  60.8 
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ Feed-in-Tariff (FiT)   -    - 84.15  4.9 

รวมรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 1,527.10  99.4 1,542.23  90.2 
2. รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 8.74  0.6 4.01  0.2 
3. ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ   -    - 145.28  8.5 
4. รำยไดอ้ืน่ 0.01  0.0 17.43  1.0 

รวมรายได้ 1,535.85  100.0 1,708.95  100.0 

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย โครงกำรระยะที ่1-3 จะมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ

ตำมสญัญำที่ทยอยครบก ำหนดกำรได้รบักำรสนับสนุน Adder ซึ่งเมื่อเทยีบกบัก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำของ

โครงกำรทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศไทยในปจัจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 รอ้ยละ 25.4 รอ้ยละ 27.1 และรอ้ย

ละ 40.7 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 สดัส่วนรำยไดส้่วนเพิม่รำคำ

รบัซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยด์งักล่ำวต่อรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 

69.1 และ 60.8 ตำมล ำดบั  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.4.16 หน้ำ 29 
 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแยกตำมโครงกำร  

โครงการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รำยไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย         

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่1
 

BCPG 1 & 2         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 123.45              8.1  106.52              6.9  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 280.36            18.4  264.28            17.1  

รวมโครงกำรระยะที ่1 403.81            26.4  370.80            24.0  

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่2
 

BNN & BPH         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 137.85              9.0  125.19              8.1  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 313.57            20.5  309.48            20.1  

รวมโครงกำรระยะที ่2 451.41            29.6  434.67            28.2  

โค
รง
กำ
รร
ะย
ะท

ี ่3
 

BSE-BRM         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 34.14              2.2  31.95              2.1  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 78.07              5.1  79.40              5.1  

BSE-BRM 1         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 33.92              2.2  30.77              2.0  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 77.76              5.1  76.42              5.0  

BSE-CPM 1         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 35.19              2.3  32.06              2.1  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 80.36              5.3  79.70              5.2  

BSE-NMA         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 34.17              2.2  30.66              2.0  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 78.07              5.1  76.02              4.9  

BSE-PRI         
รำยไดต้ำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน 67.07              4.4  61.93              4.0  
รำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 153.14            10.0  153.70            10.0  

รวมโครงกำรระยะที ่3 671.88            44.0  652.61            42.3  
รวมโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศไทย 1,527.10           100.0  1,458.08            94.5  

2. รำยไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ Feed-in-Tariff (FiT))   
โครงกำรที ่1   -                 -    5.89              0.4  
โครงกำรที ่2   -                 -    9.04              0.6  
โครงกำรที ่3   -                 -    8.69              0.6  
โครงกำรที ่4   -                 -    60.53              3.9  
โครงกำรที ่5   -                 -      -                 -    

รวมโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญีปุ่น่   -                 -    84.15              5.5  
รวม 1,527.10          100.0  1,542.23             100.0  
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ตำรำงแสดงปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำยแยกตำมโครงกำร  

โครงการ 
ก าลงัการผลิต 

ไฟฟ้าตามสญัญา 
 (เมกะวตัต)์ 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่าย 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

(เมกะวตัต-์ชัว่โมง) 

2558 2559 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 

โครงกำรระยะที ่1 BCPG 1 และ BCPG2 38.0 35,067  33,062  

โครงกำรระยะที ่2 BNN และ BPH 32.0 39,388  38,853  

โครงกำรระยะที ่3 BSE-BRM 8.0 9,812  9,983  

  BSE-BRM 1 8.0 9,724  9,606  

  BSE-CPM 1 8.0 10,047  9,999  

  BSE-NMA 8.0 9,760  9,553  

  BSE-PRI 16.0 19,165  19,312  

  รวมโครงกำรระยะที ่3 48.0 58,509  58,453  

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 118.0 132,964  130,368  

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าพืน้ฐานเฉล่ีย (บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 3.50 3.21 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 

โครงกำรที ่1 0.7   -    463  

โครงกำรที ่2 1.0   -    653  

โครงกำรที ่3 0.9   -    633  

โครงกำรที ่4 8.1   -    4,783  

โครงกำรที ่5 8.8   -      -    

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 19.5   -    6,532  

อตัรารบัซ้ือไฟฟ้าในรปูแบบ Feed-in-Tariff (เยน/กิโลวตัต-์ชัว่โมง)   -      40.00    

รวม 137.5 132,964  136,900  

 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

เท่ำกบั 1,527.10 ลำ้นบำท และ 1,542.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 15.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.0 โดยมสีำเหตุ

หลกัมำจำกกลุ่มบรษิัทฯ รบัรู้รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่นทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้

จ ำนวน 4 โครงกำร ซึ่งเป็นรำยได้ตำมอัตรำรบัซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) จ ำนวน 84.15 ล้ำนบำท 

อย่ำงไรกด็ ีรำยไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยลดลง 69.02 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 4.52 เป็นผลมำ

จำก (1) อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำนปรบัตวัลดลง สง่ผลใหอ้ตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำนเฉลีย่ลดลงจำก 3.50 บำท

ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในครึง่ปีแรกของปี 2558 เป็น 3.21 บำทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในครึง่ปีแรกของปี 2559 ลดลง 0.29 

บำทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 8.23 และ (2) ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำยลดลงเนื่องจำกค่ำแดดในช่วงครึง่

แรกของปี 2559 ต ่ำกว่ำช่วงเดยีวกนัของปี 2558 
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16.4.1.2 ต้นทุนขายและบริการ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนขำยและบรกิำรเท่ำกบั 

307.33 ลำ้นบำท และ 369.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 61.68 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 20.1  

ตำรำงแสดงตน้ทุนขำยและบรกิำร 

ต้นทุนขายและบริการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 236.19  76.8 273.88  74.2 
ค่ำจำ้งดแูลและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 27.80  9.0 33.09  9.0 
อื่นๆ 43.35  14.1 62.03  16.8 

รวม 307.33  100.0 369.01  100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ เช่น ค่ำเบีย้ประกนัภยั ค่ำด ำเนินกำรโครงกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจ่ำยให ้กฟภ. ค่ำเช่ำทีด่นิ และค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 

 

 กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขำยและบรกิำรมสีำเหตุหลกัมำจำก (1)  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำจำ้งดูแล

และบ ำรุงรกัษำ และค่ำเช่ำทีด่นิของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องบรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุน่ และ (2) ค่ำเช่ำทีด่นิ

โครงกำรระยะที ่1 ซึง่บรษิทัฯ เริม่เช่ำทีด่นิจำก BCP ในวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 

16.4.1.3 ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 1,219.77 

ลำ้นบำท และ 1,173.22 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 79.9 และรอ้ยละ 76.1 ตำมล ำดบั  

ตำรำงแสดงอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,527.10  100.0 1,542.23  100.0 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 307.33  20.1 369.01  23.9 

ก าไรขัน้ต้น 1,219.77  79.9 1,173.22  76.1 

 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 ก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ลดลง 46.54 ลำ้น

บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.8 และอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกรอ้ยละ 79.9 เป็นร้อยละ 76.1 โดยก ำไรขัน้ต้นและอตัรำ
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ก ำไรขัน้ต้นที่ลดลงเป็นผลมำจำก (1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ใน

ประเทศไทยลดลง ในขณะทีต่น้ทุนขำยและบรกิำรของโครงกำรระยะที ่1 สงูขึน้จำกค่ำเช่ำทีด่นิ สง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้และ

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำพลงังงำนแสงอำทติย์ในประเทศไทยลดลง และ (2) อตัรำก ำไรขัน้ต้นของโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุน่ทีต่ ่ำกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์น

ประเทศไทย  

16.4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 

14.58 ลำ้นบำท และ 321.07 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 306.49 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2,101.6 โดยมสีำเหตุหลกัมำ

จำกค่ำใชจ้่ำยพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้โดยแบ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยพนกังำนของบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่น่ จ ำนวน 80.27 ลำ้นบำท 

และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย จ ำนวน 22.54 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ 

ว่ำจำ้งพนกังำนและผูบ้รหิำรเพิม่ขึน้เพื่อรองรบักำรขยำยกจิกำร นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำทีป่รกึษำ และค่ำสอบบญัชี

เพิม่ขึน้จ ำนวน 129.41 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำทีป่รกึษำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ซือ้กจิกำรในประเทศญีปุ่่นส ำหรบัโครงกำร

ที ่1 – 14 จ ำนวน 107.91 ลำ้นบำท ซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ มกีลยุทธ์ในกำรขยำย

ธุรกจิทัง้จำกกำรพฒันำโครงกำรดว้ยตนเอง และกำรเขำ้ซือ้กจิกำร ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคี่ำใชจ้่ำยลกัษณะดงักล่ำว

เพิม่เตมิในอนำคตหำกมกีำรเขำ้ซือ้กจิกำรอื่นๆ  

16.4.1.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเท่ำกบั 

102.60 ลำ้นบำท และ 172.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 70.09 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 68.3 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

(1) ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ และ

ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ทัง้น้ีในปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรช ำระคนืเงนิ

กู้ยมืจำกผู้ถือหุ้นดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน และ (2) ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืธนำคำรของโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิง

พำณิชยแ์ลว้ในประเทศญีปุ่น่ 

16.4.1.6 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสทุธเิท่ำกบั 1,110.04 ลำ้น

บำท และ 849.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 260.36 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23.5 และมอีตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 เท่ำกบั ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 49.7 ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของ

ก ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสทุธมิสีำเหตุมำจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้น กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และกำร

เพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิตำมทีไ่ดอ้ธบิำยในขอ้ 16.4.1.3 – 16.4.1.5 แมว้่ำรำยไดร้วมจะเพิม่ขึน้จำกก ำไรจำก

อตัรำแลกเปลีย่น ทัง้นี้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้นัน้ บำงสว่นเป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว จำกค่ำใชจ้่ำย

ทีป่รกึษำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ซือ้กจิกำรในประเทศญีปุ่น่จ ำนวน 107.91 ลำ้นบำท  
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16.4.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน  

16.4.2.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 11,670.94 ลำ้นบำท 

และ  17,361.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 5,690.61 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 48.8 โดยสนิทรพัยห์ลกั คอื ทีด่นิ อำคำร

และอุปกรณ์ รำยกำรสนิทรพัยด์งักล่ำวคดิเป็นประมำณ รอ้ยละ 87.6 และรอ้ยละ 72.7 ของมลูค่ำสนิทรพัยร์วม วนัที ่31 

ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 ตำมล ำดบั 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ  

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  974.62   8.4  2,214.74            12.8  

ลกูหนี้กำรคำ้  440.80   3.8  480.94              2.8  

ลกูหนี้อืน่  15.23   0.1  436.51              2.5  

ภำษมีลูค่ำเพิม่ขอคนื  0.29   0.0    -                 -    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  0.02   0.0  127.74              0.7  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  1,430.96   12.3  3,259.93                18.8  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  10,219.50   87.6  12,626.63            72.7  

ค่ำควำมนิยม  -     -    1,155.73              6.7  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  18.52   0.2  168.58              1.0  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  0.54   0.0  4.45              0.0  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่  1.42   0.0  146.23              0.8  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  10,239.99   87.7  14,101.62                81.2  

รวมสินทรพัย ์  11,670.94   100.0  17,361.55              100.0  

  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เทยีบกบั 30 มถุินำยน 2559 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกั

มำจำกกำรเขำ้ซื้อธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและ

อุปกรณ์ รวมถงึค่ำควำมนิยมเพิม่ขึน้ ทัง้นี้รำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของสว่นประกอบหลกัของสนิทรพัย์

สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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ลูกหน้ีการค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูหนี้กำรคำ้เท่ำกบั 440.80 ลำ้นบำท และ 

480.94 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 40.14 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 9.1 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) ในปี 2558 กลุ่ม

บรษิทัฯ รบัโอนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่1 ในวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 ดงันัน้ยอด

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ สิน้ปี 2558 จงึเป็นลูกหน้ีกำรค้ำที่เกดิขึ้นจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่1 ในเดอืนธนัวำคมเพยีงเดอืนเดยีว ในขณะทีย่อดลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่30 

มถุินำยน 2559 เป็นยอดทีเ่กดิจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 2 เดอืนของทุกโครงกำร ตำมปกต ิอย่ำงไรกด็ ียอด

ลกูหนี้กำรคำ้ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่2 และ 3 ลดลง สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำก

กำรขำยไฟฟ้ำทีล่ดลง และ (2) กลุ่มบรษิทัฯ เริม่บนัทกึยอดลูกหน้ีกำรคำ้จำกรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของโครงกำรที่

ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศญีปุ่่นในปี 2559 ทัง้นี้ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 เท่ำกบั 

53.8 วนั  

ลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มลีูกหนี้อื่นเท่ำกบั 15.23 ล้ำนบำท และ 

436.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 421.28  ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2,765.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึยอด

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำของบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่น่จำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำร

ที ่8 รวมถงึสทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกจิกำร 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเท่ำกบั 0.02 ลำ้น

บำท และ 127.74 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 127.72 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึภำษมีลูค่ำเพิม่รอ

ด ำเนินกำรขอคนืของบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่น่ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ 

10,219.50 ลำ้นบำท และ 12,626.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 2,407.13 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23.6 โดยมสีำเหตุ

หลกัมำจำกกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่่นในไตรมำสที ่1 ปี 2559 สง่ผลใหม้กีำรบนัทกึ

สนิทรพัยข์องโครงกำรทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้และโครงกำรระหว่ำงกำรก่อสรำ้งเพิม่ขึน้ 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดมลูค่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธ ิโดยจ ำแนกตำมประเภทสนิทรพัย ์ 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 368.34                    3.6  440.34  3.5  

อำคำร 171.98                    1.7  205.68  1.6  

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิและระบบสำธำรณูปโภค 954.29                    9.3  938.23  7.4  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์            8,609.59  84.2  9,496.43  75.2  

เครือ่งใชส้ ำนกังำน                88.32                    0.9  87.02  0.7  

ยำนพำหนะ .61                    0.1  9.60  0.1  

ประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัตน้ทุนในกำรรือ้ถอน                    -                       -    31.72  0.3  

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง                20.37                    0.2  1,417.61  11.2  

รวม 10,219.50  100.0  12,626.63  100.0  

 

ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำควำมนิยมเท่ำกบั 1,155.73  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ทัง้จ ำนวนจำก ณ 

สิน้ปี 2558 โดยเป็นค่ำนิยมทีเ่กดิขึน้จำกกำรเขำ้ซือ้ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญี่ปุน่ ตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเท่ำกบั 18.52 ล้ำน

บำท และ  168.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 150.07 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 810.5 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรบนัทกึ

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสทิธใินกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่โครงกำรที ่15 และโครงกำรที ่16  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นเท่ำกบั 1.42 

ลำ้นบำท และ 146.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 144.81 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10,182.8 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำร

บันทึกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ เช่น 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำค่ำประกนัเครื่องมอืและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์   
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16.4.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 7,740.95 ลำ้นบำท และ 

9,267.11 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,526.16 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 19.7 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบด้วย 

(1) เงนิกูย้มืระยะยำวและระยะสัน้ และ (2) เจำ้หนี้อื่น คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 99.7 และรอ้ยละ 90.4 ของหนี้สนิรวม ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 ตำมล ำดบั 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนี้สนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

หน้ีสิน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน         

เจำ้หนี้ค่ำก่อสรำ้งโครงกำร   -      -    263.65  2.8  

เจำ้หนี้อื่น 120.35  1.6  277.04  3.0  

เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 2.17  0.0  1.60  0.0  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ   -      -    50.42  0.5  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 210.00  2.7    -      -    

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 145.48  1.9  683.72  7.4  

เงนิกูย้มืระยะยำวะยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 300.20  3.9    -      -    

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 0.17  0.0    -      -    

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 11.46  0.1  0.31  0.0  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 11.90  0.2  24.84  0.3  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 801.72  10.4  1,301.59  14.0  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,246.64  16.1  7,364.34  79.5  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,692.33  73.5    -      -    

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ   -      -      -      -    

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   -      -    6.83  0.1  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.26  0.0  2.96  0.0  

ประมำณกำรหนี้สนิระยะยำว   -      -    558.40  6.0  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   -      -    32.99  0.4  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 6,939.23  89.6  7,965.53  86.0  

รวมหน้ีสิน 7,740.95  100.0  9,267.11  100.0  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 7,740.95 ลำ้น

บำท และ 9,267.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ถึงแม้ว่ำบรษิัทฯ มกีำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพื่อ

พฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่2 และกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืจำก BCP ทัง้จ ำนวน 
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หำกแต่ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ 1,526.16 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 19.7 เมื่อ

เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก (1) เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทกึเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใช้ในกำรพฒันำโครงกำรของบริษัทย่อยใน

ประเทศญี่ปุ่น และกำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงินเพิม่เติมของบรษิัทฯ เพื่อใช้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืจำก BCP (2) กำร

เพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิระยะยำวทัง้จ ำนวน ซึ่งเป็นประมำณกำรเงนิลงทุนที่กลุ่มบรษิัทฯ คำดว่ำจะต้องจ่ำย

เพิ่มเติมในอนำคตตำมเงื่อนไขของสญัญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ส ำหรับกำรเข้ำซื้อธุรกิจ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ (โปรดดรูำยละเอยีดสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) 

ในส่วนที่ 2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มูลส ำคญัอื่น) (3) กำรเพิม่ขึน้ของเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรของโครงกำรทีอ่ยู่ในระหว่ำง

ก่อสรำ้งในประเทศญีปุ่น่ และ (4) กำรบนัทกึเจำ้หน้ีอื่นของโครงกำรในประเทศญีปุ่น่  

ทัง้นี้ สว่นประกอบหลกัของหนี้สนิมรีำยละเอยีดและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

เจ้าหน้ีค่าก่อสรา้งโครงการ 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรเท่ำกบั 263.65 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ทัง้

จ ำนวนจำก ณ สิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรของโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่โครงกำรที ่5 ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งในประเทศญีปุ่น่  

เจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจำ้หนี้อื่นเท่ำกบั 120.35 ลำ้นบำท และ  

277.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้  156.69 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 130.2 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย

ค่ำอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยในประเทศญีปุ่น่   

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเจำ้หนี้อื่น 

เจ้าหน้ีอ่ืน 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         63.22           52.5           17.63              6.4  
กิจการอ่ืน         

เจำ้หนี้อื่น          5.71             4.7           42.53            15.3  
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย         40.05           33.3         205.95            74.3  
อื่นๆ         11.36             9.4           10.94              3.9  

           120.35             100.0            277.04              100.0  
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เงินกู้ยืม  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืเท่ำกบั 7,594.65 ลำ้นบำท และ 

8,098.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 503.83 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 6.2 เน่ืองจำก เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้

สุทธิจ ำนวน 6,706.36 ล้ำนบำท จำกกำรบนัทึกเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น และเงินกู้ยืมจำกสถำบนั

กำรเงินเพื่อใช้ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก BCP ทัง้จ ำนวน สุทธิกบักำรช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อพัฒนำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทยโครงกำรระยะที่ 2 และกำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืจำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 

BCP ทัง้จ ำนวน ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้ 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ 

เงินกู้ยืม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 6,202.53  81.7    -    - 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน         
เงนิกูย้มืเพือ่ลงทุนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำร
ระยะที ่2 1,392.12  18.3  1,320.08  16.3  

เงนิกูย้มืส ำหรบักำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่   -      -    1,955.86  24.2  

เงนิกูย้มื เพือ่ช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกผูถ้อืหุน้ และลงทุนในโครงกำรในอนำคต   -      -    4,822.55  59.5  

รวม 7,594.65  100.0  8,098.48  100.0  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ 

เงินกู้ยืม 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 655.85   8.6  734.14  9.1  
ส่วนทีค่รบก ำหนดหลงัจำกหนึ่งปี 6,938.97  91.4  7,364.339 90.9  

รวม 7,594.82  100.0  8,098.48  100.0  

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกบั 

1,392.12 ลำ้นบำท และ 8,098.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 6,706.36 หรอืรอ้ยละ 481.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก

กำรบนัทกึเงนิกู้ยมืของบรษิทัย่อยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติย ์และเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อใชช้ ำระคนืเงนิกูย้มืจำก BCP สทุธกิบักำรช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนั

กำรเงนิเพื่อพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยโครงกำรระยะที ่2  
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ตำรำงแสดงยอดเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงินคงค้ำงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในประเทศไทย ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559  

วงเงินกู้ยืม ผูก้ ู้ สกลุเงิน วงเงินกู้ 
ยอดเงินกู้ 

อตัราดอกเบีย้ 
เง่ือนไขทาง

การเงินท่ีส าคญั 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59 
วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

วงเงนิที ่1 BSE บำท 753.78 589.40 562.46 Fixed Rate Swap 
Cost + อตัรำส่วน
เพิม่ ตำมทีก่ ำหนด

ในสญัญำ  

DSCR ≥ 1.10  

    ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท   

วงเงนิที ่2 BSE เหรยีญ
สหรฐั 

12.16 
ลำ้นเหรยีญสหรฐั 

273.89 
ลำ้นบำท(1) 

261.39 
ลำ้นบำท(1) 

รอ้ยละ 1.0  DSCR ≥ 1.10  
 

วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
วงเงนิที ่1 BSE บำท 753.78 

ลำ้นบำท 
568.88 
ลำ้นบำท 

534.33 
ลำ้นบำท 

THBFIX + รอ้ยละ 
2.0   

DSCR ≥ 1.10  

วงเงนิที ่2 BCPG บำท 2,400 
ลำ้นบำท 

- 2,400 
ลำ้นบำท 

THBFIX + 
อตัรำสว่นเพิม่ 

D/E ≤ 3.00 
DSCR ≥ 1.15 

วงเงนิที ่3 BCPG บำท 2,500 
ลำ้นบำท 

- 2,500 
ลำ้นบำท 

FDR + อตัรำส่วน
เพิม่ 

D/E ≤ 3.00 
DSCR ≥ 1.15 

รวม 6,407.57  
ล้านบาท และ 

12.16 ล้าน
เหรียญสหรฐั  

1,432.17 
ล้านบาท 

6,258.18  
ล้านบาท 

 

 

หมำยเหตุ:   (1)  BSE ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิจำกเหรยีญสหรฐัเป็นสกุลเงนิบำท (Cross Currency Swap) ยอดเงนิกูค้งคำ้งใน

ตำรำงจงึแสดงเป็นสกุลเงนิบำท  
 (2)  ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้งในตำรำงขำ้งตน้อำจแตกต่ำงจำกทีแ่สดงในงบกำรเงนิ เนื่องจำกงบกำรเงนิจะแสดงตวัเลขสุทธริะหว่ำง

ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง และค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช ี

ตำรำงแสดงยอดเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิคงคำ้งของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

และ 30 มถุินำยน 2559  

วงเงินกู้ยืม ผูก้ ู้ สกลุเงิน วงเงินกู้ 
ยอดเงินกู้  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2559 

วงเงนิที ่1 Nakatsugawa PV เยน 253.81 ลำ้นเยน 240.74 ลำ้นเยน 
วงเงนิที ่2 Takamori PV เยน 355.11 ลำ้นเยน 337.72 ลำ้นเยน 
วงเงนิที ่3 Nojiri PV เยน 348.87 ลำ้นเยน 331.96 ลำ้นเยน 
วงเงนิที ่4 GKTT เยน 2,811.00 ลำ้นเยน 2,527.21 ลำ้นเยน 
วงเงนิที ่5 Nikaho PV เยน 3,966.50 ลำ้นเยน 2,125.67 ลำ้นเยน 
วงเงนิที ่6 Nikaho PV เยน 310.76 ลำ้นเยน 147.22 ลำ้นเยน 

รวม 8,046.05 ล้านเยน 5,710.53 ล้านเยน 
หมำยเหตุ:   (1)  ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้งในตำรำงขำ้งตน้อำจแตกต่ำงจำกทีแ่สดงในงบกำรเงนิ เนื่องจำกงบกำรเงนิจะแสดงตวัเลขสุทธริะหว่ำง

ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้ง และค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิรอตดับญัช ี
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เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเท่ำกบั 6,202.53 ลำ้นบำท โดย

ในครึง่ปีแรกของปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรช ำระคนืเงนิกู้ทัง้หมด ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ ไม่มรีำยกำรดงักล่ำว 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559  

16.4.2.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 3,929.99 ล้ำน

บำท และ 8,094.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้ 4,164.45 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 106.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร

เพิม่ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 3,300 ล้ำนบำท ส่งผลให้ทุนช ำระแล้วของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้จำก 3,700 ล้ำนบำท เป็น 7,000 

ลำ้นบำท และบรษิทัฯ มกี ำไรสะสมเพิม่ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกจิ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น         
   ทุนจดทะเบยีน 3,700.00    10,000.00    
   ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้     3,700.00  94.1   7,000.00   86.5  
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธรุกิจ         
   ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 41.03  1.0  41.03  0.5  
ก ำไรสะสม         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 188.97  4.8   1,038.64   12.8  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้   -      -     14.62   0.2  
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,929.99  100.0   8,094.29   100.0  
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม   -       0.15    
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,929.99  100.0   8,094.44   100.0  
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16.4.3 การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

ตำรำงแสดงขอ้มลูสรุปงบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,438.76  1,149.64  

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน 133.13  (246.67)  

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,571.89  902.96  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 295.81  (1,717.84)  

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (699.22)  2,033.93  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,168.48  1,219.05  

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืสิน้งวด -  21.07  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,748.25  974.62  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,916.74  2,214.74  

 

16.4.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั

ฯ เท่ำกบั 1,149.64 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 849.68 ลำ้นบำท และค่ำเสื่อมรำคำ

และตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 279.07 ล้ำนบำท ซึ่งสูงขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนจำกค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยของ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกำร

เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 246.67 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเจำ้หนี้

อื่นจ ำนวน 236.83 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั  902.96 

ลำ้นบำท 

16.4.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

เท่ำกบั 1,717.84 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกเงนิสดจ่ำยสุทธเิพื่อเขำ้ซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ใน

ประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 962.74 ลำ้นบำท และเงนิลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่

เพิม่เตมิ จ ำนวน 859.18 ลำ้นบำท   
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16.4.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิของกลุ่ม

บรษิัทฯ เท่ำกบั 2,033.93 ล้ำนบำท มสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 

5,345.93 ลำ้นบำท เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 3,300.00 ลำ้นบำท และเงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิระยะยำว

จำก BCP จ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้รวม 8,767.46 ลำ้น

บำท 

16.4.4 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ตำรำงแสดงอตัรำสว่นทีส่ ำคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2559 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.8  2.5  

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 2.0  1.1  

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ส าหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558(1) 2559 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)(2) N/A  53.8 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 79.9  76.1  

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 72.3  49.7  

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)(2) N/A  28.3 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(รอ้ยละ)(2) N/A  11.7 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 2.2  0.1  

หมำยเหตุ:  (1)  เนื่องจำกบรษิทัฯ ไมไ่ดจ้ดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558  ทีส่ะทอ้นเนื้อหำทำงเศรษฐกจิของบรษิทั

ในกลุ่มซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั (Business Combination of Entities under Common Control)  จงึไม่สำมำรถ

ค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีต่อ้งใชข้อ้มลูจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558 ในกำรค ำนวณได ้
  (2)  ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีน่ ำมำจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนินัน้ จะใชค้่ำเฉลีย่ของขอ้มลู ณ วนัที ่

31 ธนัวำคม 2558 และวนัที ่30 มถุินำยน 2559 และขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีน่ ำมำจำกงบก ำไร

ขำดทุนและงบกระแสเงนิสดนัน้จะน ำขอ้มูลจำกงบกำรเงนิส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 น ำมำ

ค ำนวณปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปี (Annualized) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องเท่ำกบั 1.8 เท่ำ และ 
2.5 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นสภำพคล่อง ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2558 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 1,240.12 ล้ำนบำท รวมถึงกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้อื่น
จ ำนวน 421.28 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 30 มิถุนำยน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำกบั 2.0 เท่ำ และ 1.1 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงของอตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้มสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
เพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้จำกกำรเพิม่ทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ  

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่เท่ำกบั 53.8 วนั ซึง่
เป็นระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยตำมปกติของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี้ส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2558 ไม่
สำมำรถค ำนวณระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ยได้เนื่องจำกบรษิทัฯ ไม่ได้จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 
2558  ที่สะท้อนเนื้อหำทำงเศรษฐกจิของบรษิทัในกลุ่มซึง่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั (Business Combination of 
Entities under Common Control)   

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำผลตอบแทนผู้ถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 
28.3 และมอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์เท่ำกบัร้อยละ 11.7 โดยอตัรำส่วนดงักล่ำวลดลงจำกอตัรำส่วนส ำหรบัปี 
2558 เนื่องจำกอตัรำก ำไรสุทธทิีล่ดลงในขณะที่สนิทรพัย์รวม และส่วนของผู้ถอืหุน้เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ส ำหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 ไม่สำมำรถค ำนวณอตัรำส่วนดงักล่ำวได้เนื่องจำกบรษิัทฯ ไม่ได้จดัท ำงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558  ทีส่ะทอ้นเน้ือหำทำงเศรษฐกจิของบรษิทัในกลุ่มซึง่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
(Business Combination of Entities under Common Control)   

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558 และ 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ

ภำระผูกพนัเท่ำกบั 2.2 เท่ำ และ 0.1 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนัลดลงอย่ำงมำก  

เนื่องจำกในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 

8,348.00 ล้ำนบำท และมรีำยจ่ำยเงนิลงทุนเพิม่ขึน้จำกกำรเข้ำซื้อกจิกำรในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 962.74 ล้ำนบำท  

ในขณะทีเ่งนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนลดลง ทัง้นี้เงนิทีน่ ำไปช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกผูถ้อืหุน้มำจำกเงนิทีไ่ดร้บั

จำกกำรเพิม่ทุน และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
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16.5 ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงินในอนาคต 

ปจัจยัและอทิธพิลทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิในอนำคต นอกจำกปจัจยัทีไ่ด้

กล่ำวไวแ้ลว้ในสว่นที ่2 ขอ้ 3. ปจัจยัควำมเสีย่ง มดีงันี้ 

16.5.1. การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนในครัง้นี้ จ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้อก 590.00 ลำ้นหุน้ จำก

เดมิ 1,400.00 ลำ้นหุน้ ณ วนัที ่29 มนีำคม 2559 มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 5.0 บำท รวมเป็น 1,990.00 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 29.6 ของทุนช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว ซึ่งจะมผีลท ำให้อตัรำส่วนต่ำงๆ ที่เปรยีบเทยีบกบั

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ ลดลงในอนำคต เนื่องจำกส่วนของผูถ้อืหุน้และจ ำนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐำน

ในกำรค ำนวณเพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น ก ำไรสุทธต่ิอหุ้น (Earnings per Share) อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้  

หำกพจิำรณำผลกระทบดงักล่ำวจำกขอ้มลูในอดตี ตำมงบกำรเงนิรวมตรวจสอบส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปีเท่ำกบั 2,147.37 ลำ้นบำท ก ำไรสทุธต่ิอหุน้จะเท่ำกบั 1.53 บำทต่อหุน้ แต่

หำกจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 1,990 ลำ้นหุน้ ก ำไรต่อหุน้จะลดลงเหลอื 1.08 บำทต่อหุน้ หำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่

สำมำรถสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรสทุธ ิในอตัรำเตบิโตทีส่งูกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนหุน้สำมญัของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ี

ในกำรเสนอขำยหุน้และน ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครัง้นี้บรษิทัฯ เชื่อว่ำในระยะยำวบรษิทัฯ จะไดร้บั

ประโยชน์จำกกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนไปขยำยธุรกจิ นอกจำกนี้ กำรทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีน

ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมคล่องตวัในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุน มภีำพพจน์ทีด่ ีและมคีวำมน่ำเชื่อถอื 

ทีจ่ะเป็นสว่นสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมคล่องตวัมำกขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ จะมรีำยไดแ้ละก ำไรสทุธทิีเ่พิม่

สงูขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจำกจ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวได้ 

16.5.2. การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรบัสหกรณ์ภาค

การเกษตร 

ในไตรมำสที ่2 ปี 2559 โครงกำรที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรได้รบัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร

ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส ำหรบัสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำ

และก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 12 เมกะวตัต์ ซึง่เงนิลงทุนส ำหรบัโครงกำรดงักล่ำวจะยงัไม่ถูกแสดงในงบกำรเงนิส ำหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2559  
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1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั  

บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จ านวน 590,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.6  ของ

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้ การเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี  2559 เมื่อวันที ่ 

24 มนีาคม 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

 (BCPG Public Company Limited) 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย  :  จ านวน 590,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 ของจ านวนหุน้

สามญัทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  ภายหลงัการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี้  โดยมีรายละเอียดการ

จดัสรรดงันี้ 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 68,846,157 หุ้น 

มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้

ถือหุ้นของ BCP ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของ BCP ณ วนัที่ 18 สงิหาคม 

2559 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 

ตามทีค่ณะกรรมการของ BCP เป็นผู้ก าหนด (“ผูถ้ือหุ้น

ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้”) อย่างไรก็

ด ีในกรณีทีย่งัคงมหีุ้นเหลอืจากการจดัสรรรวมถงึหุน้ใน

สว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายในสว่นที ่(1) นี้  บรษิทัฯ จะ

น าหุน้สว่นทีเ่หลอืดงักล่าวทัง้หมดไปรวมจดัสรรเพื่อเสนอ

ขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ตามสว่นที ่(2) 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 521,153,843 

หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรวมถึงหุ้นในส่วนที่
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เหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะ

กลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ในส่วนที ่(1) ทัง้หมด (ถ้าม)ี 

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  :  5.0 บาท 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น  :  9.8 – 10.0 บาทต่อหุน้ โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการประกาศ

ราคาเสนอขายสุดท้ายก่อนวันเปิดจองซื้อ โดยในเบื้องต้น 

บรษิัทฯ คาดว่าจะสามารถด าเนินการประกาศราคาดงักล่าว

ภายในวนัที่ 13 กนัยายน 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP 

บนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ เวบ็ไซตข์อง BCP และบรษิทัฯ 

มูลค่ารวมของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  5,782,000,000.0 – 5,900,000.000.0 บาท 

ระยะเวลาจองซ้ือ : ส าหรบัผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ 

ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที ่14 – 16 กนัยายน 

2559 

: ส าหรบับุคคลทัว่ไป นักลงทุนสถาบนั และผู้มอีุปการคุณของ

บรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที ่16 และ 

19 – 20 กนัยายน 2559 

 

1.2 สดัส่วนการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

การเสนอขายหุน้สามญัทัง้หมดจ านวน 590,000,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ ในครัง้นี้ มไิดเ้ป็นการเสนอขายต่อนัก

ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป โดยเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่มสีดัสว่นการเสนอขายหุน้ ดงันี้ 

 เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ : ไม่เกนิ 68,846,157 หุน้ 

 เสนอขายต่อบุคคลทัว่ไป     : ประมาณ 311,153,843 หุน้ 

 เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั     : ไม่เกนิ 160,000,000 หุน้ 

 เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ      : ไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการเปลีย่นแปลง

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัตามรายละเอยีด
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ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความต้องการซื้อหุ้นสามญัของนักลงทุนในแต่ละ

ประเภท เป็นตน้ เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ 

การเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ มไิดเ้ป็นการเสนอขายต่อนกัลงทุนรายย่อยหรอืประชาชนเป็นการทัว่ไป เนื่องจาก

ความตอ้งการซือ้จากกลุ่มบุคคลขา้งตน้เพยีงพอต่อมลูค่ารวมของหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้แลว้ และสามารถกระจายหุน้

ในวงกวา้งไดอ้ย่างเพยีงพอ 

นิยามท่ีใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบิุคคล ทีม่ชีื่อปรากฏ

อยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ BCP  ซึง่มกีารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ของ BCP ทีจ่ะมสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่

ทุนของบรษิทัฯ (Record Date) ในวนัที ่18 สงิหาคม 2559 และมกีารรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกั

โอนหุน้ในวนัที ่19 สงิหาคม 2559 ในอตัราสว่น 20 หุน้สามญัของ BCP ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ และเศษหุน้ทีเ่ป็น

ทศนิยมทีเ่กดิจากการค านวณสทิธจิะถูกปดัทิง้ แต่เมื่อรวมจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทัง้สิน้แลว้ ตอ้งไม่เกนิ 68,846,157 หุน้  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจภายใตก้รอบทีส่ามารถท าไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่

เกีย่วขอ้ง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะ

ของตลาดทุนในขณะนัน้ และอาจพจิารณาไม่เสนอขายหุน้หรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธิ

ได้รบัจดัสรรหุ้น หากการเสนอขายหรอืจดัสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือ (ข)  

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุ้น อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ มสีทิธใินการใช้ดุลยพนิิจในการ

พจิารณาว่าจะเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ในกรณีตามทีก่ล่าว

มาขา้งต้นหรอืไม่เป็นรายกรณีๆ ไป โดยบรษิทัฯ อาจเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่ี

สทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกไ็ดภ้ายใตข้อ้ยกเวน้ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายของต่างประเทศที่

มผีลใชบ้งัคบัอยู่และสามารถด าเนินการไดใ้นเวลานัน้  

ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นจะต้องจองซ้ือหุ้นผ่าน บริษัทหลกัทรพัย์ กสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ จะเป็นไปตาม

วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1    

บุคคลทัว่ไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคลทัว่ไป รวมถึงลูกค้าหรอืผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สญัญา 

บรษิทัคู่คา้ ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอื ผูม้อีุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
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รบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เช่น ลกูคา้ทีท่ าการซือ้ขาย

หลกัทรพัย์ ลูกคา้ด้านวาณิชธนกจิ บรษิทัคู่คา้ ผูใ้หค้ าปรกึษาทางธุรกจิ ผูใ้หก้ารสนับสนุนดา้นขอ้มูลทางธุรกจิ และผู้

แนะน าธุรกจิดา้นการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละวาณิชธนกจิ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ

บุคคลดงักล่าวขา้งต้นของ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผู้บรหิาร 

และผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2  ทัง้ทีต่ิดต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืคาดว่าจะไดต้ิดต่อ ทัง้นี้ไม่

รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัตามค าจ ากดัความขา้งล่าง  

บุคคลทัว่ไปสามารถจองซือ้หุน้สามญัผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตามวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 โดยการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป

จะจดัสรรตามดุลยพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่าย ตามวธิกีารจดัสรรหลกัทรพัยท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.2  

ทัง้นี้การจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวขอ้งของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั

จ าหน่าย หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมลีกัษณะต้องห้าม ตามที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย

หลกัทรพัย ์ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 

40/2557 เรื่องการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ประเภทหุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ของบรษิทัที่ออกตรา

สารทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

นักลงทุนสถาบนั หมายถงึ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัทีจ่องซือ้หุน้สามญัผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ที ่ 

กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

(1)  ธนาคารพาณิชย ์

(2)  บรษิทัเงนิทุน 

(3)  บริษัทหลักทรพัย์เพื่อเป็นทรพัย์สนิของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการ

โครงการลงทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดติฟองซเิอร ์

(4)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(5)  บรษิทัประกนัภยั 

(6)  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้

ขึน้ 

(7)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่3 หน้า 5 
 

(8)  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(10) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(12) กองทุนรวม 

(13) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 

นักลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบนัสามารถซื้อหุ้นได้ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 6.7.3 และในการจดัสรรหุ้นให้แก่นัก

ลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น

ขอ้ 6.6.3  

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  หมายถงึ  

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบิุคคล ทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัฯ  บรษิทัย่อย บรษิทัใหญ่ และบรษิทัย่อยอื่น

ของบริษัทใหญ่ เช่น ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า ที่ปรกึษาของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บรษิัทใหญ่ และบริษัทย่อยอื่นของบรษิัทใหญ่ รวมถึงกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทใหญ่ และ

บรษิทัย่อยอื่นของบรษิทัใหญ่ เป็นต้น ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย   

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอืนิติบุคคลที่บรษิัทฯ  บรษิัทย่อย และบรษิัทใหญ่ ต้องการชกัชวนให้เป็นลูกค้าหรอืผู้

จดัหาวตัถุดบิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัใหญ่ในอนาคต 

(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ  บริษัทย่อย และบริษัทใหญ่ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความ

ช่วยเหลอืบรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และบรษิทัใหญ่ ในการประกอบธุรกจิไดท้ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 

(4) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และบรษิทัใหญ่  

ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ  จะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ  สามารถซือ้หุ้นไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.4 และในการจดัสรรหุ้น

ใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ  จะอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั  และ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้

มอบหมาย หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.4 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการ

จดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัตามทีก่ าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และ

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน 
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หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 590,000,000 หุน้ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ จะไดร้บัสทิธแิละผลประโยชน์

ทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ  ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหลกัทรพัย ์

 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะน าหุน้สามญัทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัฯ จะเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการ

พจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการรบัหุน้สามญัของบรษิทัฯ  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัฯ จงึยงัมคีวามเสีย่ง

ทีอ่าจจะไม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ตามเกณฑก์ารรบัหลกัทรพัยด์ว้ยเกณฑก์ าไร (Profit Test)  เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 

2559 และบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า 

จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิได้พจิารณาคุณสมบตัิของบรษิทัฯ  ในเบื้องต้นแล้วเหน็ว่า บรษิัทฯ มคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 

2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตามหนงัสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 10/2551 ลงวนัที ่20 

กุมภาพนัธ์ 2551 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์รบัหลกัทรพัย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถอืหุน้รายยอ่ย ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 1,000 ราย 

ซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนช าระแล้ว และผู้ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 

หน่วยการซือ้ขาย เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้นี้แลว้ จะท าใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑก์าร

กระจายหุ้นรายย่อย  โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัหุ้นสามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนต่อไป  

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  การรบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องสัง่หา้มผู้มี

ส่วนร่วมในการบรหิารและผูถ้ือหุน้รายอื่นๆ น าหุน้สามญัของตนซึง่มจี านวนรวมกนัเป็นจ านวนร้อยละ 55.0 ของทุน

ช าระแลว้หลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้เสรจ็ออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ 

เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายในครบก าหนดระยะเวลา 

6 เดอืน ผูท้ีถู่กสัง่หา้มดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้สามญัทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ จ านวนรอ้ยละ 25.0 

ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าว และสามารถขายหุน้ส่วนทีเ่หลอืไดเ้มื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 

ปี 
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2. ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 
 

หุน้สำมญัของบรษิทัฯ สำมำรถโอนไดโ้ดยเสร ีโดยไม่มขีอ้จ ำกดักำรโอน เวน้แต่กำรโอนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

นัน้เป็นเหตุให้มผีู้ถือหุ้นที่มสีญัชำติต่ำงด้ำวถอืหุ้นในบรษิัทฯ เกนิกว่ำร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แลว้

ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยกำรโอนหุ้นรำยใดที่ท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทฯ เกินอตัรำส่วน

ขำ้งต้น บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได ้อย่ำงไรกด็ ีกำรโอนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จะสมบรูณ์

เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอน ลงลำยมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอนและสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำร

โอนหุน้สำมญัจะใช้ยนืยนักบับรษิทัฯ ได ้ต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้สำมญัแลว้ แต่จะใช้

ยนืยนับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้สำมญัแลว้ โดยบรษิทัฯ จะลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ภำยใน 

14 วนั นบัแต่วนัไดร้บักำรรอ้งขอนัน้ หรอืหำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำกำรโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์ บรษิทัฯ จะแจง้แก่ผูย้ ื่น

ค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอนัน้ ทัง้นี้ กำรโอนหุน้สำมญัทีซ่ือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไป

ตำมกฎขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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3. ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 

บรษิทัฯ ร่วมกบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยไดก้ ำหนดช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้นที่ 

9.8 – 10.0 บำทต่อหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ร่วมกบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะด ำเนินกำรประกำศ

รำคำเสนอขำยสุดทำ้ยโดยเรว็ ในเบือ้งต้น บรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรประกำศรำคำดงักล่ำวภำยในวนัที ่13 

กนัยำยน 2559 ผ่ำนกำรแจง้ขำ่วของ BCP บนเวบ็ไซตต์ลำดหลกัทรพัยฯ์ เวบ็ไซตข์อง BCP และบรษิทัฯ โดยผูจ้องซือ้

จะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ทีร่ำคำเสนอขำยสดุทำ้ยตำมทีบ่รษิทัฯ จะแจง้ต่อไป 

กำรก ำหนดรำคำหุน้ทีจ่ะเสนอขำยในครัง้นี้ไดม้กีำรพจิำรณำจำกกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซือ้หลกัทรพัย ์(Book 

Building) ซึ่งเป็นวิธีกำรส ำรวจปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมญัของผู้ลงทุนสถำบนัในแต่ละระดบัรำคำ (Price 

Range) โดยกำรตัง้ช่วงรำคำแล้วเปิดโอกำสให้นักลงทุนสถำบนัแจ้งรำคำและจ ำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมำยงั

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยรำคำเสนอขำยสดุทำ้ยจะพจิำรณำจำก

รำคำและจ ำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถำบนัเสนอควำมต้องกำรซื้อเขำ้มำ โดยเป็นรำคำที่จะท ำให้บรษิัทฯ ได้รบัเงนิตำม

จ ำนวนทีต่้องกำรและยงัมคีวำมตอ้งกำรซือ้หุน้เหลอือยู่มำกพอในระดบัทีค่ำดว่ำจะท ำใหร้ำคำหุน้มเีสถยีรภำพในตลำด

รอง 
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4. ข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ได้มกีำรก ำหนดช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้นอยู่ที่ 9.8 – 10.0 

บำทต่อหุน้ คดิเป็นอตัรำสว่นรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 10.3 – 10.6 เท่ำ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุ (ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2558 ถงึ 30 มถุินำยน 2559) 

ซึ่งเท่ำกบั 1,887,013,430.0 บำท1 และหำรด้วยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมด 1,990,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้

ก ำไรสทุธเิท่ำกบั 0.95 บำทต่อหุน้  

ในกำรพจิำรณำขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ที่เสนอ
ขำย บรษิทัฯ จงึเปรยีบเทยีบอตัรำสว่น P/E ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2558 ถงึ 30 มถุินำยน 
2559 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึหรอืใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

บริษทั ตวัย่อ 
(Ticker) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ตลาดรองท่ีจด
ทะเบียน /  
หมวดธรุกิจ 

อตัราส่วนราคา
หุ้นต่อก าไรสทุธิ
ต่อหุ้น (เท่า) 

บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์
จ ำกดั (มหำชน) 

EA 1) ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัไบโอดเีซล 
2) ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน 

ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ และ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม  

mai / ทรพัยำกร / 
ทรพัยำกร 

30.26 

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

SPCG ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุน โดยกำรถอืหุน้บรษิทั
ในเครอืและบรษิทัรว่มเพือ่ด ำเนินธุรกจิ  
1) ลงทุนและพฒันำโซลำรฟ์ำรม์ และรบัเหมำ

ก่อสรำ้งโซลำรฟ์ำรม์ แบบครบวงจร 
2) ผลติ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรตดิตัง้แผน่หลงัคำ

เหลก็และวสัดุทีเ่กีย่วกบัหลงัคำและฝำผนงั 
3) จ ำหน่ำยและรบัตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำน

แสงอำทติยบ์นหลงัคำ 
4) ใหส้นิเชือ่เช่ำซือ้แก่บรษิทั และโรงงำนต่ำงๆ ใน

กำรลงทุนท ำระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติยบ์นหลงัคำ 

SET / ทรพัยำกร / 
พลงังำนและ
สำธำรณูปโภค 

9.02 

บรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็
เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) 

TSE ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์ mai / ทรพัยำกร / 
ทรพัยำกร 

16.82 

ค่าเฉล่ีย  18.70 

ทีม่ำ: SETSMART ณ วนัที ่25 สงิหำคม 2559 

                                           
1 ค ำนวณจำกก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และงบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 
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ทัง้นี้ อตัรำสว่น P/E ของช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้ของบรษิทัฯ ต ่ำกว่ำค่ำเฉลีย่ของอตัรำสว่น P/E ของกลุ่ม

บรษิทัจดทะเบยีนทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบ อย่ำงไรกด็ ีอตัรำส่วน P/E ดงักล่ำวค ำนวณจำกฐำนะทำงกำรเงนิในอดตี โดยที่

ยงัมไิด้พจิำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็นปจัจยัส ำคญัปจัจยัหน่ึงทีน่ักลงทุนควรพจิำรณำประกอบกำร

ตดัสนิใจในกำรลงทุน 
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 5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 
 

- ไม่ม ี- 
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6. การจอง การจ าหน่ายและการจดัสรร 
 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดวธิกีำรจองซือ้

หลกัทรพัย์ และวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนฉบบันี้ตำมควำมเหมำะสมในกรณีทีเ่กดิปญัหำ 

อุปสรรคหรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอย่ำงเป็นธรรม และเพื่อใหก้ำร

เสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2 

 

6.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 

6.2.1  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่400/22 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 

ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2696-0000  

โทรสำร  0-2696-0099 

www.kasikornsecurities.com 

บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 

เลขที ่48/8 อำคำรทสิโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4  

ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2633-6555  

โทรสำร  0-2633-6660 

www.tiscosec.com  
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บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั 

เลขที ่48/45 อำคำรทสิโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 20  

ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2697-3800  

โทรสำร  0-2638-0301 

www.finansa.com 

 

6.2.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
อำคำรเอเซยี เซน็เตอร ์ชัน้ 8-11 

เลขที ่173 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0-2658-8888  

โทรสำร  0-2658-8654 

www.kgieworld.co.th 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

อำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16 

เลขที ่287 แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2695-5000  

โทรสำร  0-2631-1704 

www.ktzmico.com 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
อำคำรส ำนกังำน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชัน้ 18 และ 25  
เลขที ่999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2658-9000  

โทรสำร  0-2646-9993 

www.fnsyrus.com 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
อำคำรส ำนกังำน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลั เวลิด ์ชัน้ 20-21, 24  
เลขที ่999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2658-6300  

โทรสำร  0-2658-6862 

www.maybank-ke.co.th   
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6.3 เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 

6.3.1  เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บรษิทัฯ ตกลงมอบหมำยใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผูด้ ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้น

สำมญัของบรษิทัฯ  ซึง่จะเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 590,000,000 หุน้ ในช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้นที ่9.8 – 10.0 

บำทต่อหุน้ ตำมสดัส่วนกำรจดัสรรตำมทีป่รำกฏในขอ้ 1.2 โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยม์ขีอ้ตกลงยอมรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยหุ้นประเภทรบัประกนัผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้นี้ รำยละเอยีดให้เป็นไปตำม

สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย

มสีทิธยิกเลกิกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
(Underwriting Agreement)  

(ข) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญัทำงดำ้นกำรเงนิ เศรษฐกจิ หรอืกำรเมอืงทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัในธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่อำจมี

ผลกระทบต่อกำรจดัจ ำหน่ำยในครัง้นี้  

(ค) เมื่อมกีำรยกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement)   

(ง) เมื่อมเีหตุทีท่ ำใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงำนรำชกำรสัง่ระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรอืมี

เหตุกำรณ์ใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้

ทัง้นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัดงักล่ำว

ขำ้งต้นจะเป็นไปตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขทีจ่ะก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriting 

Agreement) 

ในกรณีทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลกิกำรเสนอขำยหรอืกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นใน

ครัง้นี้จำกเหตุในขอ้ (ก) - (ง) ขำ้งต้น หรอืเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ (Underwriting 

Agreement) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยทีจ่อง

ซือ้หุน้สำมญัในสว่นของตน ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

 

6.3.2  ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญั 

บรษิทัฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์

ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) รวมเป็นเงินทัง้สิ้นไม่เกิน 118,000,000.0 บำท โดยกำรช ำระเงิน
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ดงักล่ำวจะเป็นไปตำมวธิกีำรที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตกลงกบับรษิทัฯ ที่เสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ภำยใต้เงื่อนไขของ

สญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ จะได้รบั 

ประมำณกำรจ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 590,000,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 9.8-10.0 บำท  5,782,000,000-5,900,000,000 บำท 

หกั ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 145,390,648 - 147,750,648 บำท 

จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  5,636,609,352 – 5,752,249,352  บำท 

จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้  9.6 – 9.7  บำท 

 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์ (1) 
 

ประมำณค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ    50,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (2)   50,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญั  4,690,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ในกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 3,000,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้  250,000 บำท 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  115,640,000-118,000,000 บำท 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ (3)  21,710,648  บำท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน  145,390,648 – 147,750,648 บาท 

หมำยเหตุ :  (1)  ค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 (2)  ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี 

 (3)  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำ

ประชำสมัพนัธ ์ค่ำพมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ และเอกสำรอื่นๆ เป็นตน้ 
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6.5 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์
 

ส าหรบัผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น 

บรษิัทฯ และ BCP จะด ำเนินกำรให้บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์”) 

จดัส่งเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) (ซึง่จะมเีพยีงช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้ 

และยงัไม่มรีำคำเสนอขำยสุดทำ้ย) รำยละเอยีดกำรจองซือ้และวธิปีฏบิตัใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ BCPG ใบ

จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนส ำหรบัผูถ้อืหุน้สำมญัของ BCP (แบบ ก) ใบน ำฝำกพเิศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสกิร

ไทย จ ำกดั (มหำชน) แบบฟอร์ม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) และใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุ้น

สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัของ BCP 

เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ ตำมทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนของ BCP ซึง่มกีำรก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้

ที่จะมสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ (Record Date) ในวนัที่ 18 สงิหำคม 2559 และมกีำรรวบรวม

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ข

เพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัโอนหุน้ในวนัที ่19 สงิหำคม 2559 โดยจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยหลงั

จำกวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ BCP ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ ไม่ได้

รบัเอกสำรดงักล่ำว สำมำรถตดิต่อขอรบัใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดท้ีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และขอรบัเอกสำรอื่นๆ ไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัฯ ชัน้ 20 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล

เซน็เตอร ์89 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 

14 – 16 กนัยำยน 2559 หรอืสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  

ใบจองซือ้หุน้สำมญัในส่วนทีใ่หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้อื่นๆ ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของ BCP 

(www.bangchak.co.th) และเวบ็ไซตข์อง BCPG (www.bcpggroup.com) ตัง้แต่วนัที ่14 – 16 กนัยำยน 2559  

ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนกังำนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่14 – 16 และ 19 - 20 กนัยำยน 2559 

ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่14 – 16 และ 19 - 20 กนัยำยน 2559 

ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ   

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัไดท้ีส่ ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้แต่วนัที ่14 – 16 และ 19 - 20 กนัยำยน 2559 

http://www.bangchak.co.th/
http://www.bcpggroup.com/
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ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถำบนั และผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทั

ฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ จำกเวบ็ไซตข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th เพื่อศกึษำ

รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ไดก้่อนท ำกำรจองซือ้หุน้สำมญั 

 

6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์
 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ แบ่งเป็นกำรจดัสรร 4 ส่วน ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 1.2 ไดแ้ก่ (1) ผู้

ถอืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้  (2) บุคคลทัว่ไป (3) นกัลงทุนสถำบนั และ (4) ผูม้อีุปกำรคุณของ

บรษิทัฯ  ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  

กำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ มไิดเ้ป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เนื่องจำก

ควำมต้องกำรซือ้จำกกลุ่มบุคคลขำ้งตน้เพยีงพอต่อมลูค่ำรวมของหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้แลว้ และสำมำรถกระจำยหุน้

ในวงกวำ้งไดอ้ย่ำงเพยีงพอ 

ทัง้นี้ ในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน

กำรใชดุ้ลยพนิิจภำยใต้กรอบทีส่ำมำรถท ำไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง และตำมกฎหมำย 

กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่ำงประเทศ ตลอดจนสภำวะของตลำดทุนในขณะนัน้ตำม

ขอ้สงวนสทิธทิีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้  

นอกจำกนี้ กำรจดัสรรหุน้สำมญัโดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะอยู่ภำยใตเ้กณฑด์งันี้ 

1.  ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะไม่จดัสรร

หุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีร่่วมจดัจ ำหน่ำย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี

อ ำนำจควบคุมบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเอง หรอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีร่่วมจดัจ ำหน่ำย และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกัษณะที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้ ตลอดจนบุคคลทีบ่รษิทัฯ ถูกหำ้มมิให้

จดัสรรหลกัทรพัย์ให้ รวมทัง้จะไม่จดัสรรหุ้นให้กบับรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ทัง้นี้ เป็นไปตำมรำยละเอยีดที่

ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรใน

กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และ

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน ลงวนัที ่7 พฤศจกิำยน 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 
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2.  ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ดุลยพนิิจเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้น

สำมญัที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจดัสรรให้แก่บุคคลทัว่ไปเพิม่เติม หำก

พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมหีุน้สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในส่วนของผูถ้ือหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบั

จดัสรรหุน้ หรอืนกัลงทุนสถำบนั เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

3.  ภำยหลังจำกกำรปิดรับจองซื้อหุ้นสำมญัส ำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จ ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพจิำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัผูจ้องซือ้ประเภทใดประเภท

หนึ่ง หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมหีุน้

สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในส่วนผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  แต่มผีูส้นใจจองซือ้หุน้สำมญัเกนิกว่ำจ ำนวนที่

จะจดัสรรส ำหรบัสว่นของบุคคลทัว่ไป หรอืนกัลงทุนสถำบนั เป็นตน้ ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใต้

ดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติำมกฎเกณฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง และจะมกีำรแจง้ขำ่วใหน้กัลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้รำบโดยทัว่กนั ทำงสือ่ต่ำงๆ ทีเ่หมำะสมต่อไป 

4.  กำรจดัสรรหุน้สำมญัในครัง้นี้เป็นกำรปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคล้องกบัคุณสมบตัทิีก่ ำหนดตำมขอ้ 4 (3) เรื่อง กำร

กระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยภำยใตข้อ้บงัคบั เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

6.6.1 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่ผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น 

กำรจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัของ BCP ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของ BCP ซึ่งมีกำร

ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรร หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Record Date) ในวนัที ่18 สงิหำคม 2559 

และมีกำรรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัโอนหุน้ในวนัที ่19 สงิหำคม 2559 ในอตัรำส่วน 20 หุน้สำมญั

ของ BCP ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และเศษหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณสทิธจิะถูกปดัทิง้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้

ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ มสีทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิสทิธิทีไ่ดร้บั 

แต่เมื่อรวมจ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้

ทัง้สิน้แลว้ ตอ้งไม่เกนิ 68,846,157 หุน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลอื่นต่อไป 

หำกผูไ้ดร้บัสทิธใินกำรจองซือ้ไม่สำมำรถน ำสง่เอกสำรกำรจองซือ้ หรอืปฏบิตัผิดิเงื่อนไขกำรจองซือ้ หรอืไม่สำมำรถจ่ำย

ช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ไดค้รบถว้นภำยในก ำหนดระยะเวลำจองซือ้   

ในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัของ BCP ขำ้งต้น หำกมหีุน้เหลอืจำกกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้สำมญัของ 

BCP คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย มอี ำนำจจดัสรรหุน้ดงักล่ำวเพื่อเสนอขำยต่อบุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถำบนั และผูม้อีุปกำรคุณของ
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บรษิทัฯ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดอื่นใดทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวตำมทีเ่หน็เหมำะสม  

ภำยใต้กรอบทีส่ำมำรถท ำไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง และตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรอื

ระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่ำงประเทศ ตลอดจนสภำวะของตลำดทุนในขณะนัน้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำย

หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

ในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัของ BCP ขำ้งตน้ จะรวมถงึกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ

ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่ำว ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บั

จดัสรรหุน้ โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัสรรดงันี้  

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นท่ีถือก่อน
การจดัสรร 

จ านวนหุ้นท่ี
ได้รบัการ
จดัสรรตาม
สิทธิ (หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
ภายหลงัการจดัสรร(1) 

หุ้น ร้อยละ หุ้น ร้อยละ 

1. นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั รอ งประธำนกรรมกำร  / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและ
จดักำรกำรลงทุน 

- - 30,000 30,000 0.0 

2. นำงวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี กรรมกำรอิสระ / ประธำน
ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ  / 
กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

- - 2,500 2,500 0.0 

3. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ / กรรมกำร บรหิำรและ
จั ด ก ำ ร ก ำ ร ล ง ทุ น  / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทั ้ง อ ง ค์ ก ร  / ก ร ร ม ก ำ ร
บรรษัทภิบำล /  กรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ /รกัษำกำรรอง
กรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่สำย
งำนยุทธศำสตร์องค์กรและ
พฒันำธุรกจิ 

2 0.0 1,594 1,596 0.0 

4. นำยวชัรพงศ ์ใสสุก รองกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ 
สำยงำนปฏบิตักิำร 

2 0.0 253 255 0.0 

5. นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล รองกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ 
ส ำ ย ง ำ น บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เลขำนุกำรบรษิทั 

2 0.0 848 850 0.0 

หมำยเหตุ : จ ำนวนหุน้ทีถ่อืภำยหลงักำรจดัสรรค ำนวณภำยใตส้มมตฐิำนว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่ำว ใชส้ทิธจิองซื้อและไดร้บัจดัสรรเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรร 
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6.6.2 วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทัว่ไป 

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลทัว่ไป ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยจะท ำกำรจดัสรร

หุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปตำมนิยำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 ก่อน จงึจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคล

ใด และ/หรอื ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด้ หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้  จ ำนวนหุน้ที่

จดัสรรใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปจะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้บุคคลทัว่ไปครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย

และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  

ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 

6.6.3 วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นักลงทุนสถาบนั 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้

หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนสถำบนัจะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 

1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมญัครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 

6.6.4 วิธีจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื

บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยจะท ำ

กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอืในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด้ หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่

บุคคลใดกไ็ด ้โดยจ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  จะมจี ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวน

ทวีคูณของ 100 หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยงัมีจ ำนวนหุ้นสำมญัคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของ 

บรษิัทฯ  ขำ้งต้น ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพจิำรณำจดัสรรจ ำนวนหุ้นสำมญัคงเหลือ

ดงักล่ำวใหแ้ก่นกัลงทุนสถำบนั หรอืบุคคลทัว่ไปเพิม่เตมิ   
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6.7 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั 
 

6.7.1 ส าหรบัผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น 

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสำมญัของ BCP มสีทิธจิองซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในอตัรำส่วน 20 หุ้นสำมญัของ 

BCP ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และเศษหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณสทิธจิะถูกปดัทิง้ และเมื่อรวมจ ำนวน

หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุ้นทัง้สิน้แลว้ ต้องไม่

เกนิ 68,846,157 หุ้น ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกบรษิัทหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั 

(มหำชน) ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้สำมญัของ BCP จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ (แบบ ก) ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลง

ลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจผูกพนัของนิติบุคคลนัน้ 

พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี พร้อมทัง้แนบใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ (ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั)  หรอืเอกสำรอื่นทีย่นืยนักำรไดร้บัสทิธิ

กำรจองซือ้ และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดงัต่อไปนี้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ี

เลขประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้ม

ทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ

หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย)  

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว : ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวจ์ะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจอง

ซือ้หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย) 

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนติิ

บุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน 

ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำ

ส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ 
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(แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำเอกสำร

ประกอบข้ำงต้นทัง้หมดที่ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมือชื่อโดย

เจ้ำหน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่

เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้  

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ ำนำจใหผู้ดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรจอง

ซือ้แทน : ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูจ้องซือ้มอบอ ำนำจใหผู้ดู้แลรกัษำผลประโยชน์ด ำเนินกำรจอง

ซือ้แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประเภทของผู้

จองซือ้ทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจ

ลงนำมแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรำส ำคญันิตบิุคคล (ถ้ำม)ี  

และแนบส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่

กรณี) ของผูล้งนำมแทนผูด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

วิธีการจองซ้ือ  

- การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำตไิทยหรอืต่ำงดำ้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

หรอืต่ำงประเทศ จะต้องกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลง

ลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจอง

ซื้อ โดยใช้ในกำรด ำเนินกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผู้จองซือ้

ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในสว่น “ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำ

รบัรองสถำนะนิตบิุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตำม FATCA” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลเท่ำนัน้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที ่14 – 16 กนัยำยน 2559  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

กรณีช าระเป็นเงินโอน 

- ส ำหรับผู้จองซื้อที่มีควำมประสงค์ที่จะช ำระเงินเป็นเงินโอน จะต้องกรอกข้อมูลในใบน ำฝำกพิเศษ 

(Special Pay In) ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ทีแ่นบไปพรอ้มกบัหนงัสอืแจง้สทิธกิำรจองซือ้

หุ้น โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมที่ระบุใน
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ใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั)  และระบุ Ref.2 เป็นหมำยเลขบตัรประชำชน หรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทำง หรอืเลขที่

ใบต่ำงดำ้ว หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคล  ทัง้นี้ สำมำรถช ำระเงนิโดยใชใ้บน ำฝำกพเิศษ (Special Pay In) 

ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนช่องทำงดงันี้ 1. สำขำของธนำคำร 2. ตู้ ATM และ 3. 

ธนำคำรออนไลน์ (www.kasikornbank.com) เขำ้บญัชตีำมรำยละเอยีดดงันี้  

ชื่อบญัช ี  : บมจ.หลกัทรพัย ์กสกิรไทย เพื่อจองซือ้หุน้ส ำหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ  
ประเภทบญัช ี : บญัชกีระแสรำยวนั 
เลขทีบ่ญัช ี  : 099-1-35254-6 

Com Code  : 33807 

โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรโอนเงนิ (ฉบบัจรงิ) ดงักล่ำวมำพรอ้มกบัใบจองซือ้ 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งฝำก/โอนเงนิครัง้เดยีวต่อ 1 ใบจองต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้  

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุ (1) เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (สำมำรถดขูอ้มลูไดจ้ำกใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญั

เพิม่ทุนของ บรษิทัฯ (ออกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั) หรอืตดิต่อสอบถำม

ได้ที่ Call center ของ TSD หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2009-9999) (2) ชื่อและนำมสกุล (3) หมำยเลข

โทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได ้ในหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้   

- ก ำหนดเวลำรบัจองซือ้ในกรณีช ำระเงนิเป็นเงนิโอน : รบัจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่

14 - 16 กนัยำยน 2559 

- ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถำ้ม)ี ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้ 

กรณีช าระเป็นเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ (หรอืท่ีเรียกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอืดรา๊ฟท ์

- ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีม่คีวำมประสงคท์ีจ่ะช ำระเงนิเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอื 

ดร๊ำฟท ์จะต้องกรอกขอ้มลูในใบน ำฝำกพเิศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ทีแ่นบไปพรอ้มกบัหนงัสอืแจง้สทิธกิำรจองซือ้หุน้ โดยกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ระบุ Ref.1 

เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตำมทีร่ะบุในใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ บรษิทัฯ (ออกโดย

บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั)   และระบุ Ref.2 เป็นหมำยเลขบตัรประชำชน หรอื 

เลขทีห่นงัสอืเดนิทำง หรอืเลขทีใ่บต่ำงดำ้ว หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคล  ทัง้นี้ สำมำรถช ำระเงนิผ่ำนใบน ำ

ฝำกพเิศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนทำงสำขำของธนำคำร 

- ผูจ้องซือ้จะต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์ที่

ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม” โดยเช็ค 

แคชเชยีร์เชค็ (หรอืที่เรยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์ จะต้องลงวนัที่ 14 กนัยำยน 2559 หรอื 15 

กนัยำยน 2559 และสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักงำนหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนั

ท ำกำรเท่ำนัน้ และช่ือของเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซ้ือเท่านัน้ 
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- ผูจ้องซือ้จะต้องจ่ำยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์จ ำนวน 1 ฉบบัต่อ 1 

ใบจองต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้  

- กรุณำระบุ (1) เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (ดูได้จำกใบรบัรองสทิธกิำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ บรษิัทฯ 

(ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั)  หรอืตดิต่อสอบถำมไดท้ี ่Call center ของ 

TSD หมำยเลขโทรศพัท ์0-2009-9999) (2) ชื่อและนำมสกุล (3) หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได ้

ในหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้   

- ก ำหนดเวลำรบัจองซื้อในกรณีช ำระเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ 

ดร๊ำฟท ์: รบัจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่14 กนัยำยน 2559 หรอืก่อนเวลำ 11.00 

น. ของวนัที ่15 กนัยำยน 2559   

กรณีช าระเป็นการโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรอื ATS) 

- กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) จะ

กระท าได้เฉพาะผู้จองซ้ือท่ีได้เปิดบญัชีเพื่อซ้ือขายหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย 

จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดด้ ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและ

ระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

- ก ำหนดเวลำรบัจองซือ้ในกรณีช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรอื ATS) : รบัจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่14 - 16 กนัยำยน 2559 

กรณีช าระโดยหกัเงินฝากในบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์

- กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ะกระท าได้เฉพาะผู้จองซ้ือท่ีได้เปิด

บญัชีเพื่อซ้ือขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เท่ำนัน้ 

- ก ำหนดเวลำรบัจองซื้อในกรณีช ำระโดยหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ : รบัจองซื้อตัง้แต่เวลำ  

9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่14 - 16 กนัยำยน 2559 

ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือจะเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก

จ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (จ านวนเงินท่ีบริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้รบัต้องเท่ากบั

ยอดจองซ้ือเตม็จ านวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอน กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท์ หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้อง

ซือ้ทีฝ่ำกอยู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ทีท่ ำกำรจองซือ้ ตำมขอ้  (ค) ใหโ้อนเงนิค่ำจอง

ซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ หรอืสัง่ใหห้กัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์ เขำ้บญัชตีำมรำยละเอยีด

บญัชขีำ้งตน้   
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โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) จะเป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตน

ใหก้บับรษิทัฯ  ต่อไป 

(จ) ผู้จองซ้ือซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจัดสรรหุ้น จะต้องกรอกใบจองซ้ือ

แบบฟอรม์ ก แยกต่างหากจากหุ้นท่ีได้รบัการจดัสรรในส่วนอ่ืน 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ใน

ขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ตำมทีร่ะบุ

ไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่  14 – 16 กันยำยน 2559 โดยในกำรจองซื้อ

เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อ หรอืประทบัตรำรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่

ผูจ้องซือ้  

(ช) ผู้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระเงนิค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้  

ทัง้นี้บริษัทหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) มีสทิธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ด ำเนินกำรไม่

ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ฉ) ได ้

(ซ) บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ขอสงวนสทิธใินกำรงดรบัช ำระค่ำจองซือ้ดว้ยเงนิสด และงดรบั

จองซือ้ทำงไปรษณีย ์

 

6.7.2 ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้กำรเปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอื

ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่ผูจ้องซื้อจะท ำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทัว่ไป

จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดย

ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลง

ลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิทั  (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ี

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีย่งัไม่หมดอำยุ และส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้ม

ทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ

หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย)  

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวจ์ะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจอง

ซือ้หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย) 
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-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนติิ

บุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate 

of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ

บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้

มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทัง้หมด

ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public และ

รบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ

รบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้  

วิธีการจองซ้ือ 

- การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำตไิทยหรอืต่ำงดำ้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

หรอืต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จ ักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถ

ในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีจ่ะท ำกำรจองซื้อในช่วงระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำร

จองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ผูจ้อง

ซือ้ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้และลงลำยมือชื่อเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจอง

ซือ้หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั

กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีจ่ะท ำกำรจองซือ้ หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ

เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลง

ลำยมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี้ วธิกีำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำม

รำยละเอียดหรอืขัน้ตอนที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 
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ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผู้จองซือ้

ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในสว่น “ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำ

รบัรองสถำนะนิตบิุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตำม FATCA” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลเท่ำนัน้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

- การจองซ้ือผา่นระบบออนไลน์ (Online)  

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เฉพำะรำยทีเ่ปิดรบัจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์

ซึ่งได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ ำกดั บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และ

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้

ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่จะท ำกำรจองซื้อ ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและ

ตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC / CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบั

ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย์ที่จะท ำกำรจองซื้อแล้ว ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะตอ้งมกีำร

ควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สำมำรถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดย

ใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่ำได้ศึกษำขอ้มูล

เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนังสอืชี้ชวนและ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย์ และยนิยอมผูกพนัตำม

หนงัสอืชีช้วนของหลกัทรพัย ์และ/หรอืขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู

และลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดักำร

กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดจ้ดั

ให้มีหนังสอืชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลกัทรพัย์ดงักล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ วธิกีำร

จองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้

จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลูกคำ้ของตนใน

ภำยหลงั 

- การจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป  

ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำกำรลงทุน ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์
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บนัทกึเทปซึง่ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั บรษิทั

หลกัทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกัทรพัย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกดั และบริษัท

หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยยนืยนักำรจองซือ้ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึ

เทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีจ่ะท ำกำร

จองซือ้ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนินกำรจดัท ำประเมนิควำมสำมำรถรบั

ควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย

และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีจ่ะท ำกำรจองซือ้แลว้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจอง

ซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้จ ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดั

จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำง

โทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมเพยีงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมตีวัตนของลูกคำ้ได ้และผูจ้องซือ้ตอ้ง

ยนืยนัว่ำได้ศกึษำขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นในหนังสอืชีช้วนและ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย์ 

และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผู้

จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ 

ประกอบกำรจองซื้อ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะตอ้งปฏบิตัติำมเกณฑ ์ดงันี้ 

 ผูแ้นะน ำกำรลงทุนต้องตดิต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัยผ์่ำนโทรศพัท์บนัทกึ

เทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร รำคำทีเ่สนอขำย จ ำนวนเงนิทีต่้อง

ช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวนัทีต่อ้งช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูล

เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์ 

(Website) ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั

กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรอืจำกหนงัสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มลูสรุปของหลกัทรพัย ์จำกเวบ็ไซตข์อง

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขัน้ตอนกำร

ตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขทีบ่ญัชทีีผู่จ้องซือ้มกีบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย

และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีจ่ะท ำกำรจอง

ซือ้ หรอืบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืวนัเดอืนปีเกดิ หรอืธนำคำรทีใ่ชช้ ำระรำคำ (ATS) กบัผูจ้ดักำร

กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์

ทีจ่ะท ำกำรจองซือ้ หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้  

 ผู้จองซื้อต้องยืนยนัทำงวำจำว่ำได้ศึกษำ (หรือทรำบ) ข้อมูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัใน

หนังสอืชีช้วน และ/หรอื ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัย ์และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วน และ/หรอื
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ขอ้มูลสรุปของหลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard 

Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

 ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เมื่อรบัค ำยนืยนัพรอ้มรำยละเอยีดกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์

บนัทึกเทป ต้องบนัทึกค ำสัง่กำรจองซื้อผ่ำนระบบที่ผู้จดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร

จ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จดัเตรยีมให้ โดยระบบจะแสดง

ขอ้มลูกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผ่ำน

ระบบ โดยผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจองซือ้ได้ตำมวนัและเวลำทีร่ะบุในขอ้ 6.7.2 

(ข) และผูจ้องซือ้ทีจ่องซือ้ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทปจะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้หลกัทรพัยต์ำมจ ำนวนที่

จองซือ้ โดยช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 

ATS) หรอืหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย

และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ทีท่ ำกำรจองซือ้ 

ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.2 (ค)  

อย่ำงไรกต็ำม หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำง

โทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard 

Copy) พรอ้มแนบเอกสำรตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ได ้

 (ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ส ำนักงำนและสำขำ เวบ็ไซต์ (Website) และผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปของ

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์  

ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  

- กรณีจองซือ้ดว้ยกำรกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 

16.00 น. ของวนัที ่16 และ 19 – 20 กนัยำยน 2559   

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลำ 

9.00 น. ของวนัที ่16 กนัยำยน 2559 ถงึเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่20 กนัยำยน 2559  

- กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คอื ตัง้แต่เวลำ 

9.00 น. - 18.00 น. ของวนัที ่16 และ 19 กนัยำยน 2559 และ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที ่20 กนัยำยน 

2559 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที ่16 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลำ 12:00 น. ของ

วนัที ่19 กนัยำยน 2559 ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยช ำระเป็น (1) เงนิโอน (2) กำรโอนเงนิ

ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่

เรยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟทน์ัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที ่16 กนัยำยน 
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2559 หรือวันที่  19 กันยำยน 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหักบัญชีใน

กรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยช่ือของเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซ้ือเท่านัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชธีนำคำรที่ 

ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ก ำหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ นำมสกุล และ

หมำยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั และ (4) กำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้

ที่ฝำกอยู่กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีท่ ำกำรจองซือ้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อหลงัเวลำ 12:00 น. ของวนัที่ 19 กนัยำยน 2559 จนถึงเวลำ 16:00 น. ของวนัที่ 20 

กนัยำยน 2559 ผู้จองซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อด้วยเงินโอน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน เงิน

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผู้

จองซือ้เท่ำนัน้  

ทัง้นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 

System หรอื ATS) จะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ทีไ่ดเ้ปิดบญัชเีพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีจ่ะท ำกำร

จองซือ้ ทีไ่ดด้ ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบกำร

โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

ทัง้น้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จา่ยหรอืค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่า

จองซ้ือหุ้น (จ านวนเงินท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรือผู้จดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้รบัต้องเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จ านวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอน กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท์ หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้อง

ซื้อที่ฝำกอยู่กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีท่ ำกำรจองซือ้ ใหโ้อนเงนิค่ำจองซือ้ หรอืขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ หรอืสัง่ใหห้กัเงนิฝำก

ในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์เขำ้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ก ำหนด ซึง่ผูจ้องซือ้สำมำรถ

สอบถำมชื่อและเลขที่บญัชีจองซื้อได้จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้ โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของยอด

จองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับรษิทัฯ  ต่อไป 

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ใน

ขอ้ (ค)  มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย
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และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที ่16 

และ 19 – 20 กนัยำยน 2559 โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อ หรอืประทบัตรำ รบัจอง

เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) 

หรอืผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ผู้จองซื้อไม่ต้องน ำส่งใบจองซื้อหรอืเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ ให้

เป็นไปตำมรำยละเอยีด หรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไข ที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้

จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

(ฉ) ผู้จองซ้ือซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป จะต้องกรอกใบจองซ้ือแบบฟอรม์ ข แยกต่างหากจากหุ้นท่ีได้รบัการ

จดัสรรในฐานะผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (ถ้ามี) 

(ช) ผู้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระค่ำจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ไดท้ัง้นี้

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิ

กำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ฉ) ได ้

 

6.7.3 ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้กำรเปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย ผู้

จองซือ้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสถำบนัจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดย

ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลง

ลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิทั  (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนติิ

บุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate 

of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ

บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้

มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทัง้หมด

ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public และ
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รบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ

รบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้  

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ ำนำจใหผู้ดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรจอง

ซือ้แทน: ส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูจ้องซือ้มอบอ ำนำจใหผู้ด้แูลรกัษำผลประโยชน์ด ำเนินกำรจองซือ้

แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประเภทของผูจ้อง

ซือ้ทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวต้องลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้ีอ ำนำจลง

นำมแทนผู้จองซื้อหรอืผู้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตรำส ำคญันิติบุคคล (ถ้ำม)ี  

และแนบส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่

กรณี) ของผูล้งนำมแทนผูด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข)  ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนักงำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไว้

ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที่ 16 และ 19 – 20 

กนัยำยน 2559   

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที ่16 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลำ 12:00 น. ของ

วันที่ 19 กันยำยน 2559 ผู้จองซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็น (1) เงินโอน (2) เช็ค 

แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊ำฟท ์นัน้ๆ จะตอ้งลง

วนัที1่6 กนัยำยน 2559 หรอืวนัที ่19 กนัยำยน 2559 และสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกังำนหกับญัชี

ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์

เชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชธีนำคำรทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้

ดำ้นหลงั 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12:00 น. ของวนัที ่19 กนัยำยน 2559 หรอืเวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของ

วนัที ่20 กนัยำยน 2559 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอนเท่ำนัน้  

ทัง้น้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จา่ยหรอืค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่า

จองซ้ือหุ้น (จ านวนเงินท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายได้รบัต้องเท่ากบัยอด

จองซ้ือเตม็จ านวน) 

(ง)  ผูจ้องซือ้ทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอน เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ใหโ้อนเงนิค่ำจองซือ้ หรอืขดีคร่อม

และสัง่จ่ำยเชค็ เขำ้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญัชจีองซื้อได้จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็นผูท้ ำกำรโอนเงนิของ

ยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับรษิทัฯ  
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(จ)  ผู้จองซื้อต้องน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้

ตำมขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัที่ 16 และ 19 – 20 กนัยำยน 2559 โดยในกำรจองซือ้

เจ้ำหน้ำที่ที่รบัจองซื้อจะลงลำยมอืชื่อ หรอืประทบัตรำ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซื้อหุ้นสำมญั

ให้แก่ผู้จองซื้อ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิ 

(ฉ)  ผู้จองซ้ือซ่ึงเป็นนักลงทุนสถาบนั จะต้องกรอกใบจองซ้ือแบบฟอรม์ ข แยกต่างหากจากหุ้นท่ีได้รบั

การจดัสรรในฐานะผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (ถ้ามี) 

(ช)  ผู้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและได้ช ำระค่ำจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ไดท้ัง้นี้ 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่

ด ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) - (ฉ) ได ้

 
6.7.4 ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ  

เวน้แต่ จะไดร้บัแจง้กำรเปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ  จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดย

ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลง

ลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิทั  (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ี

เลขประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน พรอ้ม

ทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผู้เยำวจ์ะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ

หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย)  

-  ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว: ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรอืหนังสอืเดนิทำง พร้อมลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้

ถกูตอ้งตำมกฎหมำย) 

-  ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
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ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (แลว้แต่กรณี) (ทีย่งัไม่หมดอำยุ) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของ

นิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

-  ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate 

of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ

บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้

มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทัง้หมดที่

ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public และ

รบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ

รบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้  

วิธีการจองซ้ือ 

- การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำ สญัชำตไิทยและต่ำงดำ้วหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

หรอืต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และได้ผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ

ทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ

ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยที่จะท ำกำรจองซือ้ในช่วงระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผู้

จองซื้อดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อ

ดงักล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้และลงลำยมอืชื่อเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้

หลกัทรพัย์ให้แก่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยที่จะท ำกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่

เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งต้น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอก

รำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผู้จองซือ้

ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในสว่น “ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำ

รบัรองสถำนะนิตบิุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตำม FATCA” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลเท่ำนัน้ 

พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้  

(ข)  ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนหรือสำขำ ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัที ่16 และ 19 – 20 กนัยำยน 2559     
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(ค)  ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้  

-  หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที ่16 กนัยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรอืก่อนเวลำ 12.00 น. ของ

วนัที ่19 กนัยำยน 2559 ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยช ำระเป็น (1) เงนิโอน (2) กำรโอนเงนิ

ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่

เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวันที่ 16 

กนัยำยน 2559 หรือวนัที่ 19 กนัยำยน 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักงำนหกับญัชีใน

กรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยช่ือของเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซ้ือเท่านัน้ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชีธนำคำรที่

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด  พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ 

นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง  และ (4) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซื้อขำย

หลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยทีท่ ำกำรจองซือ้ 

-  หำกท ำกำรจองซือ้หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัที ่19 กนัยำยน 2559 หรอื เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ

วนัที ่20 กนัยำยน 2559 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอน หรอืกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอน

เงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์

ของผูจ้องซือ้เท่ำนัน้  

ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้โดยกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ (Automatic Transfer System 

หรอื ATS) จะกระท ำไดเ้ฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีได้เปิดบญัชีเพื่อซ้ือขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย

และรบัประกนัการจ าหน่ายที่จะท ำกำรจองซื้อ ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อช ำระค่ำ

ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

ทัง้น้ี ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จา่ยหรอืค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่า

จองซ้ือหุ้น (จ านวนเงินท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายได้รบัต้องเท่ากบัยอด

จองซ้ือเตม็จ านวน) 

(ง)  ผูจ้องซือ้ทีช่ ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเงนิโอน กำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้อง

ซือ้ทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยทีท่ ำกำรจองซือ้ ใหโ้อนเงนิค่ำจองซือ้ หรอื

ขดีคร่อมและสัง่จ่ำยเชค็ หรอืสัง่ใหห้กัเงนิฝำกในบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์เขำ้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผู้จองซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและ

เลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยทีท่ ำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ดักำรกำร

จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะเป็นผู้ท ำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กบั  

บรษิทัฯ  ต่อไป 
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(จ)  ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ในขอ้ (ค) มำยื่นควำมจ ำนงขอจอง

ซื้อได้ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 

16.00 น. ของวนัที ่16 และ 19 – 20 กนัยำยน 2559  โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อ 

หรือประทับตรำรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำม

รำยละเอียด หรือขัน้ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจก ำหนด

เพิม่เตมิส ำหรบัผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ 

(ฉ)  ผู้จองซ้ือซ่ึงเป็นผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ จะต้องกรอกใบจองซ้ือแบบฟอรม์ ข แยกต่างหากจากหุ้น

ท่ีได้รบัการจดัสรรในฐานะผูถ้ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (ถ้ามี) 

(ช)  ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซื้อและไดช้ ำระค่ำจองซื้อไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้  ทัง้นี้

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผู้

จองซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ฉ) ได ้

6.7.5 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 

เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะรอ้งขอ 

กรณี ผูจ้องซือ้ไม่ปฏบิตัติำมขอ้ 6.7 วนัและวธิกีำรจอง และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ หรอืพบว่ำเอกสำรประกอบกำรจอง
ซือ้ไม่ครบถว้น ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดวธิกีำร
จองซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทีเ่กดิปญัหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร 
ทัง้นี้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้อย่ำงเป็นธรรม 

 

6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่าจ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 

ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จ ัดจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2 จะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัยใ์นขอ้ 6.6 ทัง้นี้ ส ำหรบัผูจ้อง

ซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่องซือ้จะไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 6.9 

 

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์
  

วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรพัย์ให้เป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผู้จ ัดจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย์แต่ละรำยอำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลูกค้ำของตน ทัง้นี้ ก ำหนดกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลกัทรพัย์ตำม

รำยละเอยีดดำ้นล่ำงส ำหรบัผูจ้องซือ้แต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้นี้ ส ำหรบักำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหลกัทรพัย์ส ำหรบักำรจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธิ

ไดร้บัจดัสรรหุน้ บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้ตำมวธิกีำรทีผู่้

จองซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื จ่ำยเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซือ้ และจดัสง่ทำงโปรษณียล์งทะเบยีน ตำมทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถตดิต่อไดต้ำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจอง หรอืกำรโอนเงนิ

ค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” 

หรือ “ATS”) เฉพำะในกรณีผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์และมีรำยละเอียดบัญชีธนำคำรที่ให้ไว้กับบริษัท

หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนัน้  

6.9.1  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผู้

จองซื้อที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มกีำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัผ่ำนตน โดยไม่มี

ดอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำร

ของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนั

ท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจอง

ซือ้ และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำร

จองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชี

หรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัที่

ไม่ได้รบักำรจดัสรรคืน นับจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัที่ได้มกีำรช ำระคืนตำมวิธกี ำรดงักล่ำว

ขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอน

เงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะ

ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป   

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ 

ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตำมไดร้ะบุไว้

ในใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.9.2  กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผู้

จองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร

ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ 

กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ 

“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรอืจ่ำยเป็น
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เชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซือ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำร

โอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนื

เงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 

7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำ

ดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำ

จองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” 

หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้อง

ซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ 

ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตำมไดร้ะบุไว้

ในใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.9.3  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือหุ้นตามเชค็

ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้น หรอืเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผู้

จองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเชค็ค่ำจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร

หุน้สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรถูกตดัสทิธกิำรจองซือ้เพรำะไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้ตำมเชค็ทีส่ ัง่จ่ำยค่ำจองซือ้

หุ้นได้ หรอืเนื่องจำกกำรปฏบิตัิผดิเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่ำวคนืจำกผูจ้ดั

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

ทัง้นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นอนัเนื่องมำจำกกำรปฏบิตัิผดิเงื่อนไขในกำรจองซือ้ ผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจอง โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/

หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ตำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื กำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้

ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ

จำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ และสง่

ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนักหกับญัชหีรอื

เชค็ต่ำงธนำคำร (ถำ้ม)ี    

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ 

ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตำมไดร้ะบุไว้

ในใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 
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6.9.4  กรณีผูจ้องซ้ือช าระเงินค่าจองซ้ือเกินกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ และ/หรอืได้รบัจดัสรร 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผู้

จองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร

ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จ องซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ 

กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ 

“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็น

เชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซือ้ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำร

โอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถำ้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนื

เงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 

7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำ

ดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำ

จองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” 

หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้อง

ซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัสง่เชค็ 

ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตำมไดร้ะบุไว้

ในใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.9.5 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรพัย ์

(ก)  ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ  และ/หรอื

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขำยหุน้สำมญัและจดัจ ำหน่ำยหุน้

สำมญั ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หุน้สำมญัทนัท ี

(ข)  กรณีที่เกดิเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ต้องระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์

หรอืไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้ผูจ้องซือ้มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์โดยผู้

จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

 หำกเกดิเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรอื (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยท์ีร่บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้หุน้ทีย่กเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรคนื

เงนิค่ำจองซือ้ โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยนัน้ๆ ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมตัิเข้ำบญัชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อช ำระผ่ำนระบบกำรโอนเงิน

อตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับจำกวนั
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สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำม (ข) หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่

จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้

ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้นี้ 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผู้

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรส่งคนืเงนิดงักล่ำว จะตอ้งช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัคนืนับ

จำกวนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้อย่ำงไรกด็ไีม่ว่ำ

กรณีใดๆ หำกได้มกีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเข้ำบญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ

(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้ทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดย

ชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป  

 หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อ หรอืกำรสูญหำยในกำรจดัส่ง ซึ่ง

ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน

ตำมไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

 

6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์
 

ปจัจุบนั บรษิทั  ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้ำที่

เป็นนำยทะเบยีนหุน้สำมญัใหก้บับรษิทัฯ  และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ทีจ่องซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้นี้ กล่ำวคอื ผูจ้องซือ้

สำมำรถใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัทีต่นไดร้บักำรจดัสรรเขำ้สู่ระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บ

หุ้น (Scripless System) ได้ทนัท ีทัง้นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมญัในได้ทนัททีี่อนุญำตให้หุ้นสำมญัของ

บรษิทัฯ  เริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่ำงกบักรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้

จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดใ้นจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้  

ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้นี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ  ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดงัต่อไปนี้คอื 

(1)  ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(Scripless 

System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่ได้รบัจดัสรรฝำกไว้กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัที่

บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำก

วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัที่
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ผูจ้องซือ้ฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในไดท้นัททีีอ่นุญำต

ใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ  ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (1) นี้  ชื่อของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจำ้ของ

บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซื้อประสงค์จะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่ำว มฉิะนัน้แลว้

บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2)  ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซื้อประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผู้จองซือ้

ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ส่วน “ขอ้มูลเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำรบัรองสถำนะ

นิติบุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลตำม FATCA” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำม

รบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล กรณีนี้บรษิทัฯ  จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำก

หลกัทรพัย์ และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่ผูจ้องซือ้ได้รบักำร

จดัสรรไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อ

ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้

สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิทัผู้

ออกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สำมำรถติดต่อไดท้ีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่ำธรรมเนียม

กำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำทีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 หำกผูจ้องซือ้กรอกเอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน ซึง่รวมถงึกำรกรอกกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้สว่น 

“ขอ้มูลเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรบัผูจ้อง

ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำรบัรองสถำนะนิตบิุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มูล

ตำม FATCA” ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนัน้ อนัเป็นผลให้บรษิัทฯ  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรน ำหุ้น

สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ได ้บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 ทัง้นี้ กำรถอนหุน้สำมญัทีฝ่ำกไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 จะต้องใชเ้วลำในกำร

ด ำเนินกำร ดงันัน้ ผู้จองซื้อที่น ำฝำกในบญัชดีงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุน้สำมญัได้ทนัภำยในวนัทีหุ่น้

สำมญัของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นวนัแรกในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

(3)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บรษิัทฯ  โดยศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมชื่อทีอ่ยูท่ี่

ระบุไว้ในใบจองซื้อหุน้ ภำยใน 15 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซือ้ที่

ได้รบักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัทีไ่ด้รบักำรจดัสรรในได้ จนกว่ำจะได้รบัใบหุ้น ซึ่งอำจจะไดร้บั

ภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
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ก ำหนดกำรส่งมอบหลกัทรพัยต์ำมรำยละเอยีดขำ้งต้นส ำหรบัผูจ้องซือ้แต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

และประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี หากผู้จองซ้ือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือ บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิท่ี

จะด าเนินการออกใบหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผูจ้องซ้ือแทน  

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่4 หน้า 1 
 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

4.1  การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ฉบบันี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารและผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารในสายงานการเงนิและบญัชีของบรษิัทฯ ขา้พเจ้าขอ
รบัรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีป่ระกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิ
สดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบต่อการจดัให้บรษิทัฯ มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคุมดูแล
ใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีาร
ปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่2 มนีาคม 2559 ต่อ
ผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ได้รบัรองความถูกต้องแลว้ 
ขา้พเจ้าได้มอบหมายให้ นายพจน์ หะรณิสุต หรอื นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ลงลายมอืชื่อ
ก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายพจน์ หะรณิสุต หรอื นางสาวสตัยา มหตัถนา
พาณิช คนใดคนหนึ่งก ากบัไว้ ขา้พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าว
ขา้งตน้ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 

กรรมการ /  
กรรมการบรหิารและจดัการการลงทุน /  
กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร/ 

กรรมการบรรษทัภบิาล/ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 

นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 
รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบรหิารและจดัการการลงทุน 
นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 

นายพจน์ หะรณิสตุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นายพจน์ หะรณิสตุ 

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 
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นายกอ้งเกยีรต ิกาญจนพนัธุ ์
ผูอ้ านวยการ  

ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
นายกอ้งเกยีรต ิกาญจนพนัธุ ์

นายนพพร สภุาพผล 
ผูอ้ านวยการ  

ฝา่ยบญัชอีงคก์ร 
นายนพพร สภุาพผล 

   
ผูร้บัมอบอ านาจ   

นายพจน์ หะรณิสตุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นายพจน์ หะรณิสตุ 

     

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ฉบบันี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่น
ส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มี
เหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายพจน์ หะรณิสุต หรอื นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งเป็นผูล้ง
ลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายพจน์ หะรณิสุต หรอื นางสาวสตัยา 
มหตัถนาพาณิช คนใดคนหนึ่งก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ได้สอบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
นายพชิยั ชุณหวชริ ประธานกรรมการ นายพชิยั ชุณหวชริ 

พลเรอืเอก ศษิฐวชัร วงษ์สวุรรณ 

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

พลเรอืเอก ศษิฐวชัร วงษ์
สวุรรณ 

นายธรรมยศ ศรชี่วย 
กรรมการ /  

กรรมการบรรษทัภบิาล /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร 

นายธรรมยศ ศรชีว่ย 

พลเอก อุทศิ สนุทร 
กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร 

พลเอก อุทศิ สนุทร 

ศาสตราจารย ์ดร. สชุชัวรี ์ 
สวุรรณสวสัดิ ์

กรรมการอสิระ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร 

ศาสตราจารย ์ดร. สชุชัวรี ์ 
สวุรรณสวสัดิ ์

นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี
กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรรษทัภบิาล 

นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่4 หน้า 3 
 

นายธรีะพงษ์ นิลวรสกุล 
กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
 

นายธรีะพงษ์ นิลวรสกุล 

พลเอก คณิต สาพทิกัษ ์
กรรมการอสิระ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

พลเอก คณิต สาพทิกัษ์ 

   
ผูร้บัมอบอ านาจ   

นายพจน์ หะรณิสตุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นายพจน์ หะรณิสตุ 

   

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิและบญัช ี

นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณิช 

 
4.2  การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน 

ขา้พเจา้ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายแมนพงศ ์เสนาณรงค ์ กรรมการผูจ้ดัการ นายแมนพงศ ์เสนาณรงค ์

 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายกติตพิงษ์ เลศิวนางกรู กรรมการผูอ้ านวยการ นายกติตพิงษ์ เลศิวนางกรู 

 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายพธิาดา วชัรศริธิรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุ่มลกูคา้บรรษทั นายพธิาดา วชัรศริธิรรม 

นายมานพ เพชรด ารงคส์กุล หวัหน้าธุรกจิขนาดใหญ่ 1 นายมานพ เพชรด ารงคส์กุล 

 



 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

1.1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นายพชิยั ชณุหวชริ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
 

67 ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์การบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์บรหิารการเงนิ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Indiana University of Pennsylvania 
สหรฐัอเมรกิา 
 
ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั
ร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 13) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accredited Program (DAP)  รุ่นที ่49 ปี 2006 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 143 ปี 2011 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 - 2559 
 
 
 
 
2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2541 – 2554 
 
 
 
2544 – 2556 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั ปตท.ส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุ่นที่ 5 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

2553 - 2555 
 
 
2551 – 2555 
 
 
2552 – 2554 
 
 
2552 – 2554 
 
 
2548 – 2554 
 
 
2543 – 2554 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บรษิทั ไทยออยล์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ไทยออยล์  
เอทานอล จ ากดั 
 
บรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั ไออารพ์ซี ี
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั การบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ไทยออยล์ 
เพาเวอร ์จ ากดั 

โรงกลัน่น ้ามนั 
 
 
เ อทานอลและผลิตภัณฑ์ ใ นกลุ่ ม
พลงังานทางเลอืก 
 
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมคีรบวงจร  
 
 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่าเรือ และถัง
เกบ็ผลติภณัฑ ์
 
การบินพาณิชย์ทัง้เส้นทางบินระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ 
 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

พลเรอืเอก ศษิฐวชัร 
วงษ์สุวรรณ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
 

69 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกลเรอื) โรงเรยีน
นายเรอื 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร เสนาธกิารทหารเรอื กองทพัเรอื 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร วทิยาลยัการทพัเรอื กองทพัเรอื 

 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 117 ปี 2009 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ  
 
 
 
 
ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
สมาชกิ 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
สภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
หน่วยงานราชการ 

นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
และจดัการการลงทุน 
 

50 ปรญิญาโท Investment Banking Kellogg Business 
School, Northwestern University 
 
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
(AIT) 
 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 168 ปี 2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG) รุ่นที ่4 ปี 2013 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – 2559 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
บรหิารและจดัการการ
ลงทุน 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก      
รเีทล จ ากดั 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
แฟรนไชส ์
 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2554 - 2558 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
อนุกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
อนุกรรมการประเมนิผล
งานและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
 
 
อนุกรรมการจดัการ
ลงทุน 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
 
 
 
 
 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
 
นิตบุิคคลอาคารชดุ 
185 ราชด าร ิ
 
บรษิทั บางจาก     
กรนีเนท จ ากดั 
 
 

โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
โรงกลัน่น ้ามนั และธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
จดัการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
จดัการกองทุน 
 
 
จดัการกองทุน 
 
 
บรหิารคอนโดมเินียม 
 
 
บรหิารสถานีบรกิารน ้ามนั 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2553 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2552 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – 2558 
 
 
2558 – 2558 
 
 
2549 – 2557 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ทีป่รกึษา 

บรษิทั เอเชยี
ประกนัภยั 1950 
จ ากดั (มหาชน) 
 
สมาคมศษิยเ์ก่าสวน
กุหลาบในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
 
บรษิทั บางจาก     
ไบโอฟูเอล จ ากดั 
 
Nido Petroleum 
Limited 
 
บรษิทั อวานการด์ 
แคปปิตอล จ ากดั 

ประกนัภยั 
 
 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
 
 
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์
พลอยไดจ้ากการผลติ 
 
ส ารวจและผลติน ้ามนัปิโตรเลยีม 
 
 
ทีป่รกึษาทางดา้นการเงนิ 

นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กร รมกา ร  บ ริห า รแ ล ะ
จดัการการลงทุน 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง
ทัง้องคก์ร 
กรรมการบรรษทัภบิาล 
 

51 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
(AIT) 
 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Successful Formulation & 
Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 1 ปี 2008 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

0.00 - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารและ
จดัการการลงทุน 
 
 
 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่งทัง้องคก์ร 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2005 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 
 
 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2004 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Management in Globalizing Era 
รุ่นที ่5 (Ex-PSM 5) สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรขัน้สงู  
การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมาย 
มหาชน รุ่นที่ 10 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 
ปรญิญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 
วปอ.2555 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
หลกัสตูรประกาศนียบตัร  ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที ่20 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2556 – 2558 
 
 
 
2555 – 2558 
 
 
 
 

กรรมการบรรษทั 
ภบิาล  
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานดา้นธุรกจิ
พลงังานทดแทน 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานดา้น
พฒันาธุรกจิและ
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2551 – 2555 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
  
 
 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  
สายงานดา้นพฒันา
ธุรกจิองคก์ร 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั บางจาก     
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
จ ากดั 
 
 
บรษิทั บางจาก     
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(ปราจนีบุร)ี จ ากดั 
 
 
บรษิทั บางจาก     
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(ชยัภมู1ิ) จ ากดั 
 
 
บรษิทั บางจาก     
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย)์ จ ากดั 
 
 
 
 
 

โรงกลัน่น ้ามนัและธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั 
 
 
 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 

บรษิทั บางจาก     
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย1์) จ ากดั 
 
 
บรษิทั บางจาก    
โซลารเ์อน็เนอรย์ ี
(นครราชสมีา) จ ากดั 
 
 
บรษิทั บางจาก    
ไบโอฟูเอล จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตน ้ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์
พลอยไดจ้ากการผลติ 

นายธรรมยศ ศรชี่วย 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทัง้องคก์ร 
กรรมการบรรษทัภบิาล 
 

57 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 
รุ่นที ่52) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร นกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่56 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการ      
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร เสนาธกิารทหาร รุ่นที ่47 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศกองบญัชาการทหารสงูสุด 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร นกับรหิารพลงังานระดบัสงู รุ่นที่ 
1 กระทรวงพลงังาน 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการบรรษทัภบิาล  
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
บรหิารความเสีย่งทัง้
องคก์ร 
 
 
กรรมการ  
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 225 ปี 2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

 

2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2550 – 2557 
 
 

กรรมการ และ
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  
 
 
อธบิด ี
 
 
 
รองอธบิด ี

บรษิทั ไทยออยล์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน 
 
กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน 

โรงกลัน่น ้ามนั 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 

พลเอกอุทศิ สุนทร 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง
ทัง้องคก์ร  
 

62 ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตร ์ทางพฒันาสงัคม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 
ปรญิญาตร ีนกัเรยีนนายรอ้ย รุ่นที่ 25 โรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จุลจอมเกลา้ 
 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร เสนาธกิารทหารบก โรงเรยีน
เสนาธกิารทหารบก สถาบนัวชิาการทหารบกชัน้สงู 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร วทิยาลยัการทพัเรอื กองทพัเรอื 
 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 
รุ่นที ่50) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารความ
เสีย่งทัง้องคก์ร 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการอสิระ 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accredited Program 
(DAP) รุ่นที่ 129 ปี 2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  

 

2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555 – 2557 
 
 
 
 
 
2555 – 2557 
 
2553 – 2554 
 
 
2553 – 2554 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
สมาชกิ เลขานุการและ
กรรมาธกิารพลงังาน 
กรรมาธกิาร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และรอง
ประธานอนุกรรมาธกิาร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทางบกใน
คณะกรรมาธกิาร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม   
 
หวัหน้าคณะท างาน
ขบัเคลื่อนนโยบายและ
สัง่การของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการ
แกไ้ขปญัหา จชต. 
 
ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ 
 
ผูบ้งัคบัหน่วยเฉพาะกจิ
นราธวิาส 
 
แม่ทพัน้อยที ่1 

บรษิทั อารท์เีอ 
เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 
 
สภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทพับก 
 
 
 
 
 
กองทพับก 
 
กองทพับก 
 
 
กองทพับก 

กิจการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบ
วงจร 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2553 – 2554 
 
2553 – 2554 
 
 
2553 – 2554 
 

รองแม่ทพัภาคที่ 1 
 
นายทหารพเิศษ 
 
 
ตุลาการศาลทหารชัน้
กลางกรุงเทพ 

กองทพับก 
 
กรมทหารราบที ่21 
รกัษาพระองค์ 
 
กระทรวงกลาโหม 
 

หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 

ศาสตราจารย ์ดร. สุชชัวรี ์
สุวรรณสวสัดิ ์
กรรมการอสิระ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง
ทัง้องคก์ร 
 

43 ปรญิญำเอก วศิวกรรมโยธำและสิง่แวดลอ้ม Massachusetts 
Institute of Technology สหรฐัอเมรกิำ 
 
ปรญิญำโท วศิวกรรมโยธำและสิง่แวดลอ้ม The University 
of Wisconsin-Madison สหรฐัอเมรกิำ 
 
ปรญิญำโท นโยบำยและเทคโนโลย ีMassachusetts 
Institute of Technology สหรฐัอเมรกิำ 
 
ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำรระดบัสงูด้ำนวทิยำกำร
พลงังำน สถำบนัพฒันำวทิยำกำรพลงังำน 
 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร นกับรหิำรระดบัสงูดำ้นกำรพฒันำ
ธุรกจิ อุตสำหกรรมและกำรลงทุน สถำบนัพฒันำธุรกจิและ
อุตสำหกรรม 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 - 2559 
 
 
 
 

กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน  
 
 
 
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ 
 
 
 
 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ภูมพิลงัแผน่ดนิ 
3 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำรระดบัสงู วตท. 13 สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร กลยุทธก์ำรบรหิำรธุรกจิ
อสงัหำรมิทรพัย ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที ่11 สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Certificate Program 
(DCP) รุ่นที ่105 ปี 2008 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Financial Statement for 
Directors (FSD) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 

2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมกำรอสิระ 
 
 
 
กรรมกำรบรหิำรกจิกำร 
ประธำนกรรมกำร บรหิำร
ควำมเสีย่ง ประธำน
กรรมกำรส่งเสรมิให้
องคก์ำรมกีำรก ำกบัดแูล
กจิกำร 
ทีด่ ีกรรมกำรดำ้นกำร
แสดงควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวด ลอ้ม 
และกรรมกำรก ำกบัดแูล
จดัซือ้รถโดย สำรใช้
เชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิ
 
กรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้ 
เพอรเ์ฟค จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
องคก์ำรขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลูนิธสิมัมำชพี 
 
บรษิทั เคเอม็ไอท ี
ลำดกระบงั จ ำกดั 
 
บรษิทั เจเอสเอสอำร ์
แมชชนีเนอรี่ จ ำกดั 
 
บรษิทั เอ เอ อเีลค  
ทร ิไล จ ำกดั 
 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลูนิธ ิ
 
วจิยัและพฒันำเชงิทดลองดำ้น
วทิยำศำสตรธ์รรมชำต ิ
 
จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์และเครื่องกลทีใ่ช้
ในงำนก่อสรำ้ง 
 
ผลติและจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
บรกิำร 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูรประกำศนียบตัร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 – 2557  
 
 
 
2554 – 2557  
 
 
2553 – 2557 
 
 
 
2555 – 2556  
 
 
2553 – 2554 
 
 

กรรมกำร 
 
 
นำยกวศิวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย 
 
 
กรรมกำรสภำ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 
กรรมกำรนโยบำย
ส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
 
กรรมกำรยุทธศำสตรก์ำร
ประกนัสงัคม 
 
คณบด ีคณะ
วศิวกรรมศำสตร์ 
  
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
กรรมกำรและประธำน
คณะกรรมกำรตดิตำม
กำรด ำเนินงำนโครงกำร

บรษิทั แมคทรคิ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
วศิวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์ 
 
มหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล
ศรวีชิยั 
 
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรลงทุน 
 
ส ำนกังำน
ประกนัสงัคม 
 
สถำบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั 
 
กำรเคหะแห่งชำต ิ
 
 
บรษิทั รถไฟฟ้ำ 
ร.ฟ.ท. จ ำกดั 
 

รบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
 
- 
 
 
 
สถำบนักำรศกึษำ 
 
 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
 
 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
 
 
สถำบนักำรศกึษำ 
 
 
 
หน่วยงำนรำชกำร 
 
 
ขนส่ง 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
2552 – 2554 
 
 

ระบบขนส่งทำงรถไฟ 
Airport Rail Link 
 
กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
 
 
โรงงำนไพ่ กรม
สรรพสำมติ 
กระทรวงกำรคลงั 

 
 
 
หน่วยงำนรำชกำร 

นางวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
กรรมการบรรษทัภบิาล 
 
 

63 ปรญิญำโท บญัชมีหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปรญิญำตร ีบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Certificate Program 
Refresher (DCP Refresher) รุ่นที่ 2 ปี 2006 สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Certificate Program 
(DCP) รุ่นที่ 13 ปี 2001 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

กรรมการบรรษทั 
ภบิาล 
 
 
 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
 
 
กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีดา้น
บญัชกีารเงนิประจ า
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
การประปานครหลวง 
 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
บรกิารงานประปา 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 – ปจัจุบนั 
 
 
2545 – ปจัจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการและเลขาธกิาร 
 
 
กรรมการ 

บรษิทั ซนัไทย
อุตสาหกรรมถุงมอื
ยาง จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เอม็เค      
เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
 
สภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชปูถมัภ์ 
 
บรษิทั ฮอร์ตัน้
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั 

ผลิตถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์
และอุตสาหกรรมการผลติน ้ายางขน้ 
 
 
รา้นอาหาร  
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
ใหบ้รกิารทีป่รกึษา 

นายธรีะพงษ์ นิลวรสกุล 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

47 ปรญิญำโท Management in Finance Northwestern 
University สหรฐัอเมรกิำ 
 
ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accredited Program 
(DAP) รุ่นที่ 129 ปี 2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  

 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการอสิระ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั ไทยพรอส  
เพอรติี ้แอด็ไวซอรี ่
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ทีป่รกึษาเกีย่วกบัการเงนิ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2554 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2553 – 2557 
 
 
 
2553 – 2556 
 
 
2554 – 2555 

กรรมการจดัการลงทุน 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ผูอ้ านวยการอาวโุส
หวัหน้าฝา่ยการลงทุน
ทางเลอืก 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธกิารเชา่เทสโก ้
โลตสั รเีทล โกรท 
 
บรษิทั จพีเีอฟ 
พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 
 
บรษิทั รอยลั     
ปอรซ์เลน จ ากดั 
(มหาชน) 
 
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
 
 
บรษิทั สหไทย สตลี
ไพพ์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัย์
จดัการกองทุนภทัร 
จ ากดั 

กองทุนรวม 
 
 
 
 
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารอาคาร 
 
 
 
การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารจากเซรามคิ 
 
 
จดัการกองทุน 
 
 
 
ผลติท่อเหลก็ 
 
 
จดัการกองทุน 

พลเอกคณิต สาพทิกัษ์ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรรษทั 
ภบิาล 

63  ปรญิญำตร ีนกัเรยีนนำยรอ้ย รุ่นที่ 24 โรงเรยีนนำยรอ้ยพระ
จุลจอมเกลำ้ 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมการอสิระ 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 

หลกัสตูรประกำศนียบตัร นกัเรยีนเตรยีมทหำร รุ่นที่ 13  
โรงเรยีนเตรยีมทหำร 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร หลกัสตูรประจ ำชดุที ่63 โรงเรยีน
เสนำธกิำรทหำรบก 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ. 
รุ่นที ่49) วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accredited Program 
(DAP) รุ่นที่ 129 ปี 2016 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  
 

2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2554 – ปจัจุบนั 
 
2554 – 2556 

ประธานกรรมการ
บรรษทัภบิาล 
 
 
 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
 
สมาชกิ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ราชองครกัษ์พเิศษ 
 
ประธานคณะทีป่รกึษา 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
สภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ
 
บรษิทั วทิยุการบนิ
แห่งประเทศไทย 
จ ากดั 
 
- 
 
กระทรวงกลาโหม 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
 
- 
 
หน่วยงานราชการ 

1.2.  
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1.3. รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
กรรมกำร บริหำรและ
จดักำรกำรลงทุน 
กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร 
กรรมกำรบรรษทัภบิำล 

ขอ้มลูตำมรำยละเอยีดประวตัคิณะกรรมกำรขอ้ 1.1 

นำยพจน์ หะรณิสุต 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนกำรเงนิและ
บญัช ี

41 ปรญิญำโท Executive MBA Graduate Institute of 
Business Administration in affiliation with J. L. Kellogg, 
Chulalongkorn University 
 
ปรญิญำโท MSC, International  
Management, University of London 
 
ปรญิญำตร ีBSC, Mathematical Sciences, University of 
London 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2552 – 2558   

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยกำรเงนิและ
บญัช ี
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
รองกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร 

บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
BCPG 
Investment 
Holdings Pte.Ltd. 
 
Greenergy 
Holdings Pte. 
Ltd. 
 
Greenergy Power 
Pte. Ltd. 
 
 
บรษิทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน  
ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิทั
อื่นในต่ำงประเทศ 
 
 
ล ง ทุ น ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐำนะ
นกัลงทุนทเีค 
 
ล ง ทุ น ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐำนะ
นกัลงทุนทเีค 
 
จดักำรกองทุน 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นำยวชัรพงศ ์ใสสุก 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนปฏบิตักิำร 

50 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 158  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

0.00 - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – 2559 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำน
ปฏบิตักิำร 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำน
ยุทธศำสตรอ์งคก์ร 
และพฒันำธุรกจิใหม่ 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
BCPG Japan 
Corporation  
 
 
 
 
BSE Energy 
Holdings Pte. 
Ltd. 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
BCP Innovation 
Pte. Ltd. 
 
 
 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ด ำเนินธุรกจิพฒันำโครงกำร บริหำร
จัดกำร  ก่อสร้ ำ งและด ำ เนินก ำร 
รวมถึงบริหำรเงินลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น  
 
ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิทั
อื่นในต่ำงประเทศ 
 
 
โรงกลัน่น ้ ามันและธุรกิจจ าหน่าย
น ้ามนั 
 
 
ลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศเฉพำะ
ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบันวตักรรม 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2556 – 2558  
 
 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ปรำจนีบุร)ี จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ชยัภมู1ิ) จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย)์ จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย1์) จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(นครรำชสมีำ) 
จ ำกดั 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
จ ำกดั 
 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2554 – 2556  
 
 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 

บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 

นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนบรหิำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

55 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปรญิญำตร ีกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธริำช 
 
ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
 
 
 
 

  

0.00 - ไม่ม ี- 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนบรหิำร 
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 

BSE Energy 
Holdings Pte. 
Ltd. 
 
บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ปรำจนีบุร)ี จ ำกดั 
 
 
 
 

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิทั
อื่นในต่ำงประเทศ 
 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
โรงกลัน่น ้ ามันและธุรกิจจ าหน่าย
น ้ามนั 
 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
 
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2550 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 – 2558 

กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ชยัภมู1ิ) จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย)์ จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย1์) จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(นครรำชสมีำ) 
จ ำกดั 
 
มลูนิธสิื่อ
สรำ้งสรรค ์
 
สหกรณ์เลมอน
ฟำรม์พฒันำ 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
มลูนิธ ิ
 
 
สหกรณ์ 

นำงสำวสตัยำ 
มหตัถนำพำณิช 

50 ปรญิญำโท  International Business &  
Information Management 
System Widener University Pennsylvania, USA 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 

ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ สำย
กำรเงนิและบญัช ี
 

บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนกำรเงนิและ
บญัช ี

ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิกำรธนำคำร 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2549 – ปจัจุบนั 

กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 

BCPG 
Investment 
Holdings Pte.Ltd. 
 
Greenergy 
Holdings Pte. 
Ltd. 
 
Greenergy Power 
Pte. Ltd. 
 
 
บรษิทั อวำนกำรด์ 
แคปปิตอล จ ำกดั 

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิทั
อื่นในต่ำงประเทศ 
 
 
ล ง ทุ น ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐำนะ
นกัลงทุนทเีค 
 
ล ง ทุ น ใ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ พ ลั ง ง ำ น
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐำนะ
นกัลงทุนทเีค 
 
ทีป่รกึษำทำงดำ้นกำรเงนิ 

นำยภำวนั สยำมชยั 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนปฏบิตังิำน 

47 ปรญิญำเอก วศิวกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส ์
สถำบนัเทคโนโลยแีห่งโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 
 
ปรญิญำโท  วศิวกรรมศำสตร์ (สำขำไฟฟ้ำ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ปรญิญำตร ี วศิวกรรมศำสตร ์(สำขำไฟฟ้ำ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2548 – 2559 
 
 
 
 
2548 – 2559 

ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำน
ปฏบิตักิำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
ประธำนเจำ้หน้ำทีด่ำ้น
ปฏบิตักิำร 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั โซล่ำรต์รอน  
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั โซล่ำรต์รอน  
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย แ ผ ง เ ซ ล ล์
แสงอำทิตย์ และให้บริกำรออกแบบ
และตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์
แสงอำทติย ์
 
ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย แ ผ ง เ ซ ล ล์
แสงอำทิตย์ และให้บริกำรออกแบบ
และตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์
แสงอำทติย ์
 



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 24 
 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นำยกอ้งเกยีรต ิ
กำญจนพนัธุ ์
ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ยกำรเงนิ
และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

50 ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์  
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2557 – 2558 
 
 
 
2554 – 2557 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
กำรเงนิและนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 
 
 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
กำรเงนิและนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 
 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบรหิำร
เงนิสดและควำมเสีย่ง
ทำงกำรเงนิ 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั เอส เอฟ 
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บรษิทั กำรบนิไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
กำรขำยบตัรชมภำพยนตร์ 
 
 
 
สำยกำรบนิพำณิชย์ 

นำยนพพร สุภำพผล 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชี
องคก์ร 

45 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ (กำรบญัช)ี 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2555 – 2558 
 
 
2551 - 2555 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชี
องคก์ร 
 
 
 
ผูจ้ดักำรธุรกจิบรษิทั
ร่วม 
 
 
ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝำ่ย
บญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บำงจำก 
กรนีเนท จ ำกดั 
 
บรษิทั บำงจำก 
กรนีเนท จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
โรงกลัน่น ้ ามันและธุรกิจจ าหน่าย
น ้ามนั 
 
 
บรหิำรสถำนีน ้ำมนั 
 
 
บรหิำรสถำนีน ้ำมนั 
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1.4. รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวเรวด ีพรพฒัน์กุล 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนบรหิำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

55 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปรญิญำตร ีกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธริำช 
 
ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

 
 
 
 
  

0.00 - ไม่ม ี- 2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ สำยงำนบรหิำร 
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

BSE Energy 
Holdings Pte. 
Ltd. 
 
บรษิทั บซีพีจี ี
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ปรำจนีบุร)ี จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(ชยัภมู1ิ) จ ำกดั 
 

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิทั
อื่นในต่ำงประเทศ 
 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีน 
 
โรงกลัน่น ้ ามันและธุรกิจจ าหน่าย
น ้ามนั 
 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2550 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 – 2558 

กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย)์ จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(บุรรีมัย1์) จ ำกดั 
 
 
บรษิทั บำงจำก   
โซลำรเ์อน็เนอรย์ ี
(นครรำชสมีำ) 
จ ำกดั 
 
มลูนิธสิื่อ
สรำ้งสรรค ์
 
สหกรณ์เลมอน
ฟำรม์พฒันำ 

ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
 
มลูนิธ ิ
 
 
สหกรณ์ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
1. ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกฎเกณฑต่์ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรควรทรำบ 
2. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ก่กรรมกำรปจัจุบนั และกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม ่ 
3. ดแูล และประสำนงำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีไดอ้ย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง 
4. ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรม กำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) 
5. จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ใหก้บัประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีบ่รษิทั

ฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ และเกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำว 
6. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้ 

 ทะเบยีนกรรมกำร  
 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมถงึกำรจดัท ำขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรประชุม  
 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรจดัท ำขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรประชุม  
 รำยงำนประจ ำปี  

7. ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีข่ำ้งตน้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติ   
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2. การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1. การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยพชิยั  
ชณุหวชริ 

พลเรอืเอก 
ศษิฐวชัร  

วงษ์สุวรรณ 

นำยชยัวฒัน์  
โควำวสิำรชั 

นำยธรรมยศ  
ศรชีว่ย 

พลเอกอุทศิ 
สุนทร 

ศำสตรำจำรย ์ 
ดร. สุชชัวรี ์
สุวรรณสวสัดิ ์

นำงวไิล  
ฉทัทนัต์รศัม ี

นำยธรีะพงษ์ 
นิลวรสกุล 

พลเอกคณิต  
สำพทิกัษ์ 

นำยบณัฑติ  
สะเพยีรชยั 

บมจ. บซีพีจี ี X, / V, / V, /, // / / / / / / /, //, /// 
บริษทัย่อย           
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่          X 
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(บุรรีมัย)์          X 
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(บุรรีมัย ์1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(ชยัภมู ิ1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(นครรำชสมีำ)          X 
บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(ปรำจนีบุร)ี          X 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง           
บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม X, /  /, //, ///       /// 
บจก. บำงจำกกรนีเนท           
บจก. บำงจำกไบโอฟูเอล          / 
บจก. บำงจำกรเีทล   X, /        
Nido Petroleum Limited   /        
บมจ. เอเชยีประกนัภยั 1950   /        
บมจ. ไทยออยล์    /       
บมจ. อำรท์เีอ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์     /      
บมจ. พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟค      /     
บจก. เคเอม็ไอท ีลำดกระบงั      X     
บจก. เจเอสเอสอำร ์แมชชนีเนอรี่      /     
บจก. เอ เอ อเีลคทร ิไล      /     
บมจ. แมคทรคิ      /     
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป       /    
บมจ. ซนัไทยอุตสำหกรรมถุงมอืยำง       /    
บจก. ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล       /    
บจก. จพีเีอฟ พรอ็พเพอรต์ี้        /   
บมจ. รอยลั ปอรซ์เลน        /   
บจก. ไทยพรอสเพอรติี้ แอด็ไวซอรี่        /   

หมำยเหตุ :  X = ประธำนกรรมกำร  V = รองประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร  // = กรรมกำรบรหิำร  /// = ผูบ้รหิำร 
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2.2. การด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยบณัฑติ  
สะเพยีรชยั 

นำยพจน์  
หะรณิสุต 

นำยวชัรพงศ ์ 
ใสสุก 

นำงสำวเรวด ี 
พรพฒัน์กุล 

นำงสำวสตัยำ  
มหตัถนำพำณิช 

นำยภำวนั 
สยำมชยั 

นำยกอ้งเกยีรต ิ 
กำญจนพนัธุ ์

นำยนพพร  
สุภำพผล 

บมจ. บซีพีจี ี /, //, /// /// /// /// /// /// /// /// 

บริษทัย่อย         

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่ X   /     

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(บุรรีมัย)์ X   /     

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(บุรรีมัย ์1) X   /     

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(ชยัภมู ิ1) X   /     

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่
(นครรำชสมีำ) 

X   /  
 

  

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ี ่(ปรำจนีบุร)ี X   /     

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.  X   /    

Greenergy Holdings Pte. Ltd.  /   /    

Greenergy Power Pte. Ltd.  /   /    

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.   X /     

BCPG Japan Corporation   /      

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง         

บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม ///        

บจก. บำงจำกไบโอฟูเอล /        

BCP Innovation Pte. Ltd.   /      

บจก. อวำนกำรด์ แคปปิตอล     /    
หมำยเหตุ :  X = ประธำนกรรมกำร  V = รองประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร  // = กรรมกำรบรหิำร  /// = ผูบ้รหิำร 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยบณัฑติ  
สะเพยีรชยั 

นำงสำวเรวด ี 
พรพฒัน์กุล 

นำยยงยุทธ  
เชษฐเ์ชำวลติ 

นำยพจน์  
หะรณิสุต 

นำงสำวสตัยำ 
มหตัถนำพำณิช 

Patel Cyrus 
Jonathan 

นำยวชัรพงศ ์ใส
สุก 

Lim Chia Wei 
Roy 

Netoshi 
Kuriyama 

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี X / /       

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(บุรรีมัย)์ X / /       

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(บุรรีมัย ์1) X / /       

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(ชยัภมู ิ1) X / /       

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(นครรำชสมีำ) X / /       

บจก. บำงจำกโซลำรเ์อน็เนอรย์ ี(ปรำจนีบุร)ี X / /       

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.    X / /    

Greenergy Holdings Pte. Ltd.    / / /    

Greenergy Power Pte. Ltd.    / / /    

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.  /     X /  

BCPG Japan Corporation       /  / 

 หมำยเหตุ :  X = ประธำนกรรมกำร   / = กรรมกำร  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง  อายุ (ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /

บริษทั / 
ประเภทธรุกิจ 

นายประสทิธิ ์ 
สกุลเกสรวีรรณ 
 

42 บญัชมีหาบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
พระนคร 
 
Preventive Internal Control Training 
and Workshop 
 
IIA’s Endorsed Internal Auditing 
Program 
 
2nd Internal Audit Forum 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- พ.ย. 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
ก.ค. 2558 –  
ต.ค.2558 
 
 
 
2556 – ก.ค. 2558 
 
 
 
 
2554 – 2556 
 

ผูจ้ดัการส านกั
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
และรกัษาการ
ผูอ้ านวยการฝา่ย
ตรวจสอบ 
 
ผูจ้ดัการแผนก
เลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทั 
 
 
ผูจ้ดัการ ประจ าส านกั
กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั จดัการและ
พฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั จดัการและ
พฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั จดัการและ
พฒันาทรพัยากรน ้า
ภาคตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตแล ะ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า จ ากพลัง ง าน
หมุนเวยีน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีน 
 
พฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าสาย
หลกั ในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 
 
 
 
พฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าสาย
หลกั ในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 
 
 
 
พฒันาและบริหารจดัการระบบท่อส่งน ้าสาย
หลกั ในพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 
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เอกสารแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศไทย 
 

ขอ้เปรยีบเทยีบทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยนี้ รวบรวมจากขอ้มูลสาธารณะโดย Nishimura & Asahi (Thailand) Co., Ltd. และบรษิทั วรีะวงค,์ 
ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั ตามล าดบั เพื่อความสะดวกในการพจิารณาของนกัลงทุนซึง่ไม่คุน้เคยกบัขอ้กฎหมายของต่างประเทศ โดยไดใ้ชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการท าความ
เขา้ใจถงึหลกักฎหมายและกฎเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนพยายามอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะสือ่ความหมายทีถู่กต้องของขอ้มลู 
 
ล าดบั หวัข้อ กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

1. ภาพรวมของ
กฎเกณฑอ์นัเกีย่วกบั
การประกอบกจิการ
ไฟฟ้า 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการไฟฟ้า  
(“พ.ร.บ. การประกอบกิจการไฟฟ้า”) 
พ.ร.บ. การประกอบกจิการไฟฟ้าก าหนดหลกัเกณฑอ์นัเกีย่วกบัการประกอบกจิการไฟฟ้า
ในประเทศญีปุ่น่ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1. การผลติไฟฟ้า (Power Generation)  
 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป ผูผ้ลติไฟฟ้าทุกรายจะตอ้งยืน่เอกสาร

ตามทีก่ าหนด (filing) ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 
(“METI”) ก่อนเริม่ประกอบกจิการผลติไฟฟ้า เวน้แต่ในกรณทีีก่ารประกอบกจิการไฟฟ้า
ดงักล่าวมลีกัษณะตามที ่METI ก าหนด เช่น ก าลงัการผลติไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า
ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

 
2. การจดัส่งไฟฟ้า (Transmission)  
 ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป บรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทัว่ไป 10 แห่ง 

(General Transmission Utilities Company) ซึง่เดมิคอืแผนกจดัส่งไฟฟ้าในบรษิทัรบั
ซื้อและจดัจ าหน่ายไฟฟ้า และบรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารจ่ายไฟฟ้า 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550  
(“พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน”) 
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลกัทีค่วบคุมในเรือ่ง
การกจิการพลงังาน1 โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังานรกัษาการตามกฎหมายดงักล่าว 
พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน ก าหนดใหม้คีณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
(“กกพ.”) เป็นผูก้ ากบัดแูลการประกอบกจิการพลงังาน โดยการประกอบกจิการพลงังานตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตจาก กกพ. 
 
ใบอนุญาตการประกอบกจิการพลงังานออก เป็น 2 ประเภท ดงันี้ คอื ใบอนุญาตการ
ประกอบกจิการไฟฟ้า และ ใบอนุญาตการประกอบกจิการก๊าซธรรมชาต ิโดยใบอนุญาตการ
ประกอบกจิการไฟฟ้า ม ี5 ประเภท คอื 
 
1. ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า ออกใหแ้ก่ผูผ้ลติไฟฟ้า 
2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการระบบส่งไฟฟ้า 
3. ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
4. ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า ออกใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าซึง่

                                                 
1
 “การกจิการพลงังาน” หมายถงึ กจิการไฟฟ้า กจิการก๊าซธรรมชาต ิหรอื กจิการโครงขา่ยพลงังาน  และ “กจิการไฟฟ้า” หมายถงึ ผลติ การจดัใหไ้ดม้า การจดัส่ง การจ าหน่ายไฟฟ้าหรอืการควบคุมระบบไฟฟ้า 
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ล าดบั หวัข้อ กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

(Wheeling Services) แก่บรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทัว่ไป ซึง่เดมิคอื บรษิทัคา้ส่งไฟฟ้า 
(Wholesale Electricity Utilities Company) ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจาก METI  

 บรษิทัอื่นๆ ทีจ่ะใหบ้รกิารจ่ายไฟฟ้าผา่นสายส่งไฟฟ้าของตนเองในบางพืน้ทีจ่ะตอ้งยืน่
เอกสารตามทีก่ าหนด (filing) ต่อ METI  

 
3. การจดัจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution)  
 ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป ผูท้ีจ่ดัจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้ผ่านสายส่ง

ไฟฟ้าของตนเองจะตอ้งยืน่เอกสารตามทีก่ าหนด (filing) ต่อ METI เวน้แต่กรณเีป็น
บรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทัว่ไป หรอืบรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจาก METI   

 บรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าทัว่ไปตอ้งก าหนดอตัราค่าบรกิารจ่ายไฟฟ้า (Wheeling Service 
Tariff) และเงือ่นไขต่างๆ เกีย่วกบัการบรกิารดงักล่าว และจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จาก METI ในอตัราค่าบรกิารนัน้ 

 
4. การจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป จะมกีารเปิดเสรกีารประกอบกจิการไฟฟ้า

แบบคา้ปลกี บุคคลทุกคนสามารถประกอบกจิการคา้ปลกีไฟฟ้า อนัรวมถงึการจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีใ่ชไ้ฟฟ้าแรงดนัต ่า (Low Voltage) ได ้หากไดล้งทะเบยีนเป็น
ผูค้า้ปลกีไฟฟ้าแลว้ 

 บุคคลใดทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนเป็นผูค้า้ปลกีไฟฟ้าสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กผู่ท้ ีต่นมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิ (เชน่ บรษิทัยอ่ย) ได ้หากไดร้บัอนุญาตจาก METI ใหจ้ าหน่าย
ไฟฟ้าในกรณดีงักล่าว 

 
พระราชบญัญติัว่าด้วยมาตราการพิเศษเก่ียวกบัการจดัซ้ือพลงังานทดแทนจาก
ผูป้ระกอบการรบัซ้ือและจดัจ าหน่ายไฟฟ้า (“พ.ร.บ. พลงังานทดแทน”) 
ทีม่า : ในวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2554 สภาไดเอทของประเทศญีปุ่น่ (เทยีบเคยีงไดก้บั
รฐัสภาแห่งราชอาณาจกัรไทย) ไดต้รา พ.ร.บ. พลงังานทดแทน ส่งผลใหร้ะบบ Feed-in-

มใิช่ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้า 
5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการศนูยค์วบคุมระบบไฟฟ้า 
 
โดยใบอนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้าทุกประเภทดงักล่าวขา้งตน้มอีายุไมเ่กนิ 25 ปีนบั
แต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
เพือ่เป็นการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ในเดอืนกนัยายน 2549 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(“กพช.”) ไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้กีารส่งเสรมิการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยใชม้าตรการจงูใจดา้นราคาผ่านระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้า
จากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (“SPP”) และผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (“VSPP”) โดยก าหนด
ส่วนเพิม่อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าหรอื adder (“ส่วนเพิม่ฯ”) จากราคารบัซื้อไฟฟ้าตามระเบยีบ 
SPP หรอื VSPP ตามประเภทเชือ้เพลงิและเทคโนโลย ี

 
ในเดอืนธนัวาคม 2549 กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบการก าหนดอตัราสว่นเพิม่ฯ ส าหรบัผูผ้ลติ
ไฟฟ้าทีม่ปีรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายไมเ่กนิ 10 เมกะวตัต์ ซึง่ขายไฟฟ้าเขา้ระบบตาม
ระเบยีบ VSPP โดยก าหนดระยะเวลาสนบัสนุน 7 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าตาม
สญัญา และก าหนดส่วนเพิม่ฯ แยกตามประเภทเชือ้เพลงิ โดยพลงังานแสงอาทติย ์ก าหนด
ที ่8 บาทต่อหน่วย 
 
ในเดอืนเมษายน 2550 กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบการก าหนดสว่นเพิม่ฯ ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าที่
มปีรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายมากกวา่ 10 เมกะวตัต์ ซึง่ขายไฟฟ้าเขา้ระบบตามระเบยีบ 
SPP โดยก าหนดส่วนเพิม่ฯ ในอตัราคงทีส่ าหรบัพลงังานแสงอาทติย ์ที ่8 บาทต่อหน่วย 
เป็นระยะเวลา 7 ปี และก าหนดปรมิาณพลงัไฟฟ้าที ่15 เมกะวตัต ์
 
ภายหลงัการออกมาตรการใหส้ว่นเพิม่ฯ ส าหรบัโครงการ SPP และ VSPP ปรากฏว่ายงัไม่
มโีครงการพลงังานแสงอาทติยใ์ดเสนอขายไฟฟ้า เนื่องจากการส่งเสรมิส าหรบัพลงังาน



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบั หวัข้อ กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

Tariff (“FiT”) มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศญีปุ่น่ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา 
ทัง้นี้ ระบบ FiT ดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พือ่ปกป้อง และสรา้งเสถยีรภาพใหแ้ก่ตลาดส าหรบั
ไฟฟ้าทีผ่ลติจากแหล่งพลงังานทดแทน (“ไฟฟ้าพลงังานทดแทน”) ซึง่รวมถงึไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ พลงังานชวีภาพ และ
พลงังานทดแทนในรปูแบบอื่นๆ และยงัมวีตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้การลงทนุใหม่ๆ  อนัจะ
ส่งผลใหม้กีารผลติและใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทนในประเทศญีปุ่น่เพิม่มากขึน้อกีดว้ย  
ภายใตร้ะบบ FiT นัน้ เมือ่ผูผ้ลติพลงังานทดแทนไดร้บัใบรบัรองการผลติไฟฟ้าจาก METI 
หากผูผ้ลติดงักล่าวรอ้งขอใหบ้รษิทัรบัซื้อและจดัจ าหน่ายไฟฟ้า เขา้ท าสญัญารบัซื้อไฟฟ้าใน
อตัราราคาและระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัรบัซื้อและจดัจ าหน่ายไฟฟ้ามหีน้าทีจ่ าตอ้งตอบ
รบัค ารอ้งขอดงักล่าว 
 
ในแต่ละปี รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม (“รฐัมนตรฯี”) จะ
ก าหนดราคารบัซื้อไฟฟ้าพลงังานทดแทนซึง่เรยีกว่า “ราคา FiT” โดยอา้งองิจากขอ้มลูของ
คณะกรรมการอนัประกอบดว้ยบุคคลภายนอกทีเ่ป็นกลาง ทัง้นี้ การก าหนดราคา FiT นัน้จะ
พจิารณาจากตน้ทุนตามปกตทิีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้า และอตัราก าไรทีเ่ป็นธรรมซึง่ผูผ้ลติ
พลงังานทดแทน (“ผูผ้ลติฯ”) ควรจะไดร้บั โดยราคา FiT นัน้อาจมคีวามแตกต่างกนัตาม
ประเภทของพลงังานทดแทน  รปูแบบการตดิตัง้อุปกรณ์ และขนาดของโรงผลติไฟฟ้า
พลงังานทดแทน 
 
นอกจากนี้ ในแต่ละปี รฐัมนตรฯี จะก าหนดระยะเวลาของการรบัซือ้ไฟฟ้าภายใตร้ะบบ FiT 
(“ระยะเวลา FiT”) อนัมวีธิกีารในการก าหนด และเกณฑใ์นการพจิารณาเช่นเดยีวกบักรณี
ของราคา FiT ขา้งตน้ และมขีอ้ทีต่อ้งพจิารณาเพิม่เตมิในเรือ่งของระยะเวลาตามมาตรฐาน
นบัแต่วนัทีโ่รงผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทนเริม่ท าการจนถงึวนัทีโ่รงผลติไฟฟ้านัน้ตอ้งเปลีย่น
เครือ่งจกัร หรอืไดร้บัการซ่อมแซม 
 
โดยปกตแิลว้ ระบบ FiT จะก าหนดใหบ้รษิทัรบัซือ้และจดัจ าหน่ายไฟฟ้า รบัซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติ

แสงอาทติยย์งัไมคุ่ม้ค่าการลงทุน ดงันัน้ ในเดอืนพฤศจกิายน 2550 กพช. จงึมมีตเิหน็ชอบ
ใหข้ยายระยะเวลาการสนบัสนุนส าหรบัโครงการไฟฟ้าพลงัานแสงอาทติยจ์าก 7 ปี เป็น 10 
ปี นบัจากวนัเริม่ตน้จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ 
 
ในเดอืนมกราคม 2552 กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบกรอบแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยมกีารก าหนดเป้าหมายของแต่ละเชือ้เพลงิในแต่ละช่วงปี และใน
เดอืน มนีาคม 2553 กพช. ไดม้มีตเิหน็ควรใหส้ านกังาน นโยบายและแผนพลงังานศกึษา
ทบทวนส่วนเพิม่ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีนใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
ในเดอืนมถุินายน 2553 กพช. มมีตใิหก้ารไฟฟ้าหยุดการรบัค ารอ้งขอขายไฟฟ้าจาก
โครงการพลงังานแสงอาทติย ์โดยโครงการทีม่สีญัญาซื้อขายไฟฟ้าแลว้หรอืไดร้บัการตอบ
รบัซื้อไฟฟ้าแลว้ ใหม้สี่วนเพิม่ฯ 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนบัสนุน 10 ปี เช่นเดมิ ส่วน
ผูป้ระกอบการทีย่ ืน่ค ารอ้งขายไฟฟ้าและยงัอยูร่ะหว่างรอการพจิารณาอนุมตั ิใหเ้ปลีย่นส่วน
เพิม่ฯ เป็น 6.50 บาทต่อหน่วยแทน โดยมรีะยะเวลาสนบัสนุนเช่นเดมิที ่10 ปี และได้
เหน็ชอบใหป้รบัเปลีย่นมาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนจากระบบ 
Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยใหท้บทวนรปูแบบและอตัราการส่งเสรมิฯ ทุก
ปี และประกาศรบัซื้อเป็นรอบๆ 
 
ต่อมาในเดอืนสงิหาคม 2557 กพช. เหน็ชอบอตัรารบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยใ์นรปูแบบ FiT ประกอบดว้ยโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ แบบตดิตัง้บนหลงัคาบา้น และแบบตดิตัง้บนพื้นดนิส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร โดย กกพ. ไดอ้อกระเบยีบว่าดว้ยการรบัซื้อ
ไฟฟ้าส าหรบักจิการพลงังานแสงอาทติย ์ดงัต่อไปนี้ 
 
1. โครงการของ SPP และ VSPP ทีย่ืน่ขายไฟฟ้าไวใ้นระบบส่วนเพิม่ฯ เดมิแต่ยงัไดร้บั
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จากพลงังานทดแทนโดยผูผ้ลติฯ ทัง้หมด หรอืแต่บางส่วนตามทีผู่ผ้ลติฯ เลอืก  ภายใน
ระยะเวลา FiT และในราคา FiT ทีก่ าหนดไว ้หรอืสงูกว่านัน้ เวน้แต่ในกรณขีองผูผ้ลติไฟฟ้า
พลงัแสงอาทติยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยั (Residential Solar Power Producers) ซึง่สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้ฉพาะปรมิาณส่วนทีเ่กนิ (Surplus) จากการผลติ และใชใ้นครวัเรอืน 

การตอบรบัซือ้ไฟฟ้า โดยไดร้บั FiT ที ่5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี 
2. โครงการของผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา ประเภทบา้นอยู่

อาศยั (โครงการทีก่ าลงัการผลติต ่ากวา่ 10 กโิลวตัต)์ โดยไดร้บั FiT ที ่6.85 บาทต่อ
หน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี 

  
 

ในเดอืนมนีาคม 2558 กกพ. ไดป้ระกาศระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยส์ าหรบัโครงการทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 5 เมกะวตัต์ และ ใชส้ าหรบั
หน่วยงานราชการหรอืสหกรณ์ภาคการเกษตร ในอตัรา FiT ที ่5.66 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 25 ปี 
 
นอกเหนอืจากการสนบัสนุนประเภททีก่ล่าวขา้งตน้ ในปจัจุบนัยงัไมม่กีารพจิารณาค าขอ
ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องSPP และ VSPP จนกว่าจะมกีารออกประกาศรบัซื้อ
ไฟฟ้าส าหรบัโครงการใหม ่

2. ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประกอบ
กจิการไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีจ่ะด าเนินการภายใตร้ะบบ FiT นัน้ จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาต
จาก METI โดยผูผ้ลติฯ จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดเพือ่ขอ และคงสถานะการเป็นผู้
ไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าว ตวัอย่างเงือ่นไขทีก่ าหนดโดย METI ในใบอนุญาต มดีงัต่อไปนี้ 
 
(1) ผูผ้ลติฯ ตอ้งจดัใหม้รีะบบการบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ตลอดระยะเวลา FiT 
(2) การซ่อมแซมใดๆ นัน้ตอ้งท าใหเ้สรจ็ หรอืสามารถเริม่ท าการซ่อมแซมไดภ้ายใน 3 

เดอืนหลงัจากทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซมดงักล่าว 
 
นอกจากนี้ ในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลติฯ จ าตอ้งขออนุญาตเชือ่มต่อกบัระบบ
สายส่ง และก่อสรา้งระบบเชือ่มต่อสายส่ง (Grid Connection) จากบรษิทัรบัจดัส่งไฟฟ้าที่
เกีย่วขอ้ง 

โดยทัว่ไป ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์มี
ดงัต่อไปนี้ 
 
1. ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 
 ใบอนุญาตผลติไฟฟ้าออกตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน ซึง่ผูผ้ลติไฟฟ้าทีม่ ี

ก าลงัการผลติรวมตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึน้ไปตอ้งไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าว
จาก กกพ. โดยใบอนุญาตมอีายุไมเ่กนิ 25 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 

 
2. ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุม 
 ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุมออกภายใต ้พระราชบญัญตักิารพฒันาและส่งเสรมิ

พลงังาน พ.ศ. 2535 (รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยผลติไฟฟ้าทีม่ขีนาดตัง้แต่ 200 กโิล
โวลต์แอมแปร ์ตอ้งขอรบัใบอนุญาตผลติพลงังานควบคุมจาก กกพ. (กรณผีลติไฟฟ้า
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ตัง้แต่ 1,000 กโิลโวลต์แอมแปรข์ึน้ไป) หรอื กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน (กรณผีลติไฟฟ้าตัง้แต่ 200 กโิลโวลต์แอมแปรแ์ต่ต ่ากว่า 1,000 กโิลโวลต์
แอมแปร)์ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมอีายุไมเ่กนิ 4 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุญาต 

 
3. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
 การประกอบกจิการผลติไฟฟ้าเป็นการประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 ล าดบัที ่88 

(โรงงานผลติไฟฟ้า) ภายใตพ้ระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ การผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา ดาดฟ้าหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึง่
บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืใชส้อยได ้โดยมขีนาดก าลงัการผลติตอดตัง้สงูสุดรวมกนัของแผง
เซลลแ์สงอาทติยไ์มเ่กนิ 1,000 กโิลวตัต์ ไมถ่อืเป็นการประกอบกจิการโรงงาน โดย
ใบอนุญาตดงักล่าวใชไ้ดถ้งึวนัสิน้ปีปฏทินิปีที ่5 นบัแต่ปีทีเ่ริม่ประกอบกจิการ 

 
4. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) และใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (อ. 6) 
 ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ผูใ้ดจะก่อสรา้ง

อาคารตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ก่อนเริม่การกอ่สรา้ง นอกจากนัน้ 
เนื่องจากโรงงานผลติไฟฟ้าเป็นอาคารควบคุมการใช ้ดงันัน้ เมือ่การก่อสรา้งอาคารแลว้
เสรจ็จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบเพือ่ท าการตรวจสอบการ
ก่อสรา้งและออกใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (อ. 6) ก่อนการใชอ้าคาร 

3. ลกัษณะของโครงสรา้ง
การลงทุนแบบ จเีค-
ทเีค และประเดน็
ส าคญัทางกฎหมายที่
ตอ้งพจิารณา 

ภายใตพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยบรษิทัของประเทศญีปุ่น่  จเีค หมายถงึนิตบิุคคลในรปูแบบ
ของบรษิทัจ ากดัประเภทหนึ่ง ในขณะที ่ทเีค นัน้หมายถงึ รปูแบบของสญัญาประเภทหนึ่งที่
เรยีกว่า สญัญาการลงทุนทเีค  ซึง่ท าขึน้ระหว่าง นกัลงทุนทเีคกบั บรษิทัจเีค ทีท่ าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารจดัการการลงทุนแบบทเีค เรยีกว่า ผูด้ าเนินกจิการ (Operator)  ดว้ยเหตุนี้ 
รปูแบบการจดัการการลงทุนภายใตส้ญัญาการลงทุนทเีค จงึมกัถูกเรยีกว่า โครงสรา้งการ
ลงทุนแบบ จเีค-ทเีค  
 
ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทุนแบบ จเีค-ทเีค  นกัลงทุนทเีคจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

เนื่องจากโครงสรา้งการลงทุนแบบ จเีค-ทเีค เป็นการจดัโครงสรา้งตามสญัญา ซึง่ตาม
กฎหมายไทยและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์(“ป.พ.พ.”) ไมไ่ดม้กีารก าหนดไวเ้ป็น
การเฉพาะ 
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พลงังานแสงอาทติย ์(“โครงการฯ”) โดยจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรทีไ่ดจ้ากการลงทุนนัน้เป็นการ
ตอบแทน แต่หากการบรหิารจดัการการลงทุนประสบผลขาดทุน นกัลงทุนทเีคกจ็ าตอ้งรบั
ผลขาดทุนนัน้ไปดว้ยเช่นกนั 
 
ในการนี้ บรษิทัจเีค จะเป็นผูบ้รหิารจดัการการลงทุนในโครงการฯ โดยทีน่กัลงทุนทเีคจะถูก
จ ากดับทบาทใหเ้ป็นเพยีงผูล้งทุนทีไ่มม่สี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ (Passive Investor) 
เท่านัน้  
 
บรษิทัจเีค มหีน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของนกัลงทุนทเีค ภายใตส้ญัญาการลงทุนทเีค และ
บรษิทัจเีค จะเป็นผูร้บัสทิธแิละภาระต่างๆ ภายใตก้ฎหมายอนัเกีย่วแก่การบรหิารจดัการ
การลงทุนในโครงการฯ หากมผีลก าไรเกดิขึน้จากการบรหิารจดัการนัน้ ส่วนแบ่งก าไรนี้จะ
ถูกจดัสรรใหแ้กน่กัลงทุนทเีค ในกรณทีีเ่งนิทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนทเีคเป็นจ านวนทีเ่กนิกว่า
จ านวนผลก าไรทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการโครงการฯ การจดัสรรเงนิส่วนทีเ่กนินัน้ใหถ้อืว่า
เป็นการคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทเีค 
 
ทัง้นี้ รายละเอยีดโครงสรา้งการลงทุนโดยทัว่ไปแบบ จเีค-ทเีค ปรากฏตามแผนภมูิ
โครงสรา้งดงัแนบทา้ยในเอกสารฉบบันี้ 

3.1 การลงทุนภายใต้
โครงสรา้งการลงทุน
แบบ จเีค-ทเีค 

เงนิลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการฯภายใต้โครงสรา้งการลงทุนแบบ จเีค-ทเีค นัน้จะมาจากการ
ลงทุนแบบทเีค เงนิลงทุนบางส่วนอนัเป็นส่วนน้อยจะมาจากผูถ้อืหุน้ใน(Membership 
Interest Holders) ซึง่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ ากดัทัว่ไป ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ใน 
บรษิทัจเีค สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามประเภทดงัต่อไปนี้ 
 
(1) ผูถ้อืหุน้สามญั (Normal Membership Interest) 

ระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน ว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ออกภายใต ้พ.ร.บ. 
การประกอบกจิการพลงังาน (“ระเบยีบ กกพ. ว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกจิการพลงังาน”)2 ไมม่ขีอ้หา้มหรอืขอ้จ ากดัเรือ่งแหล่งทีม่าของเงนิทุน 
(contribution) ว่าตอ้งมาจากแหล่งใด  โดยระเบยีบดงักล่าวเพยีงแต่ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้
ทีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการพลงังานว่าตอ้งมศีกัยภาพทางการเงนิและทางเทคนิคทีเ่พยีง

                                                 
2 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำตัง้แต ่1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึน้ไป  
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(2) ผูถ้อืหุน้ส่วนผูจ้ดัการซึง่มอี านาจบรหิารจดัการ (Managing Membership Interest) 
(3) ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธซิึง่ไมม่มีอี านาจบรหิารจดัการและไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ แต่มสีทิธไิดร้บัสว่นแบ่งก าไรก่อนผูถ้อืหุน้ประเภทอื่น 
 
เนื่องจาก ISH หรอื Ippan Shadan Houjin (ดงัจะอธบิายในขอ้ 3.2 ดา้นล่าง) จะเป็นผูถ้อื
หุน้ประเภทที ่(1) และ/หรอื (2) ดงักล่าวขา้งตน้ แต่โครงสรา้งของ ISH นัน้เป็นองคก์รทีไ่มม่ี
ผูถ้อืหุน้ ISH จงึไมอ่าจรบัจดัสรรผลก าไรจากการบรหิารจดัการโครงการฯได ้หากบรษิทัจเีค 
จะจดัสรรผลก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของตน บรษิทัจเีค จงึตอ้งออกหุน้บุรมิสทิธติามประเภทที่ 
(3) ทัง้นี้ ทุนทีจ่ะน ามาลงหุน้ของผูถ้อืหุน้ประเภทที ่(3) นัน้ อาจมจี านวนมากกว่าทุนทีจ่ะ
น ามาลงหุน้ของผูถ้อืหุน้ประเภทที ่(1) และ (2) กไ็ด ้

พอทีจ่ะกอ่สรา้งและด าเนินกจิการพลงังานได ้

3.2 โครงสรา้งการถอืหุน้
ในบรษิทัจเีค 

โดยทัว่ไปภายใตโ้ครงสรา้งการลงทุนแบบ จเีค-ทเีค นัน้ ISH จะเป็นผูถ้อืหุน้สามญั และผูถ้อื
หุน้ส่วนผูจ้ดัการในบรษิทัจเีค  
 
ISH เป็นนิตบิุคคลประเภทหนึ่งซึง่ตัง้ขึน้ภายใตพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการประกอบกจิการ

 ตามกฎหมายไทยและ ป.พ.พ. ไมม่ลีกัษณะของนติบิุคคลทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั ISH 
 ในกรณทีัว่ไป ป.พ.พ. ไมไ่ดก้ าหนดเรือ่งคุณสมบตัหิรอืสญัชาตขิองผูถ้อืหุน้ อย่างไรก็

ตาม หากโครงสรา้งการถอืหุน้ท าใหน้ติบิุคคลดงักล่าวเขา้ลกัษณะของ “คนต่างดา้ว” 3 
ตามนิยามของพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 (รวมทัง้ที่

                                                 
3 คนต่างดา้ว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว หมายถงึ 

(1)  บุคคลธรรมดาซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย 
(2)  นิตบิุคคลซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 
(3)  นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย และมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) นิตบิุคคลซึง่มหีุน้อนัเป็นทุนตัง้แต่กึง่หนึ่งของนติบิุคคลนัน้ถอืโดยบุคคลตาม (1) หรอื (2) หรอืนิตบิุคคลซึง่มบีุคคลตาม (1) หรอื (2) ลงทุนมมีลูค่าตัง้แต่กึง่หนึ่งของทุนทัง้หมดในนติบิุคคลนัน้ 
(ข) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืหา้งหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดทะเบยีน ซึง่หุน้ส่วนผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการเป็นบุคคลตาม (1) 

(4) นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่มหีุน้อนัเป็นทุนตัง้แต่กึง่หนึ่งของนิตบิุคคลนัน้ถอืโดยบุคคลตาม (1) (2) หรอื (3) หรอืนิตบิุคคลซึง่มบีุคคลตาม (1) (2) หรอื (3) ลงทุนมมีลูค่าตัง้แต่กึง่หนึ่งของทุน
ทัง้หมดในนิตบิุคคลนัน้ 
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สมาคม และมลูนิธ ิเนื่องจาก ISH ไม่มผีูถ้อืหุน้ จงึอาจถอืไดว้่า ISH เป็นองคก์รทีไ่มม่ี
เจา้ของ (Orphaned Entity) ซึง่ไมม่เีงนิทุน หรอืความเกีย่วของโดยการถอืหุน้กบับุคคลใด 
ดว้ยลกัษณะของ ISH ดงักล่าวนี้เอง ISH จงึมคีวามเหมาะสมกบัโครงสรา้งการลงทุนแบบ 
จเีค-ทเีค ซึง่ก าหนดใหน้กัลงทุนทเีคตอ้งเป็นผูล้งทุนทีไ่มม่สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ 
ทัง้นี้ ไมว่่าผูใ้ดจะเป็นนกัลงทุนทเีคหาก ISH เป็นผูถ้อืหุน้สามญั และผูถ้อืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ในบรษิทัจเีค กจ็ะเป็นปจัจยัหนึ่งทีท่ าใหน้กัลงทุนทเีคมคีุณสมบตัเิป็นนกัลงทุนทีไ่มม่สี่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการโครงการฯ ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ดว้ยเหตุทีโ่ครงสรา้งของ ISH นัน้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ จงึไมอ่าจรบัจดัสรรผลก าไร
ทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการของ บรษิทัจเีค ได ้ในกรณทีี ่บรษิทัจเีค ตอ้งการจดัสรรผล
ก าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของตน บรษิทัจเีค จงึตอ้งออกหุน้บรุมิสทิธเิพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ประเภท
ดงักล่าวเขา้มารบัจดัสรรผลก าไรนี้  

มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว”) นิตบิุคคลดงักล่าว
อาจถูกหา้มหรอืก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุญาตในการประกอบธุรกจิภายใต ้พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ทัง้นี้การประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
มใิช่ธุรกจิทีถู่กหา้มหรอืก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุญาตในการประกอบธุรกจิภายใตพ้.ร.บ. 
การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ดงันัน้ คนต่างดา้วสามารถประกอบธุรกจิไดเ้ลยทนัที
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตกอ่น  

 อย่างไรกด็ ีการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ัน้จ าเป็นตอ้งใชท้ีด่นิ 
ทัง้นี้ หากเป็นกรณกีารใชท้ีด่นิโดยการเขา้ถอืกรรมสทิธิ ์โดยทัว่ไปแลว้ประมวล
กฎหมายทีด่นิหา้มคนต่างดา้ว4 ถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เวน้แต่จะไดม้าซึง่ทีด่นิโดยอาศยั
บทสนธสิญัญาของแต่ละประเทศ ซึง่บญัญตัใิหม้กีรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้และ
อยู่ในบงัคบับทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรี
กระทรวงมหาดไทย5 

 
ระเบยีบ กกพ. ว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกจิการพลงังาน
ก าหนดคุณสมบตั ิมไิดก้ าหนดสญัชาตขิองผูป้ระกอบการไวอ้ย่างไรกด็ใีนกรณทีีผู่ป้ระกอบ

                                                 
4 นิตบิุคคลดงัต่อไปนี้ใหม้สีทิธใินทีด่นิไดเ้สมอืนกบัคนต่างดา้ว  
(1) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีม่หีุน้อนัเป็นทุนจดทะเบยีน ถอืโดยคนต่างดา้วเกนิกว่ารอ้ยละสีส่บิเกา้ของทุนจดทะเบยีน หรอืผูถ้ือหุน้เป็นคนต่างดา้วเกนิกว่ากึง่จ านวนผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ.ี...... 

5
 จ านวนทีด่นิทีค่นต่างดา้วสามารถถอืครองกรรมสทิธิไ์ด ้เป็นดงันี้ 
(1) ทีอ่ยู่อาศยั ครอบครวัละไมเ่กนิ  1 ไร่ 
(2) ทีใ่ชเ้พือ่พาณชิยกรรม ไมเ่กนิ 1 ไร ่
(3)  ทีใ่ชเ้พือ่อุตสาหกรรม ไมเ่กนิ 10 ไร ่
(4)  ทีใ่ชเ้พือ่เกษตรกรรม ครอบครวัละไมเ่กนิ 10  ไร่ 
คนต่างดา้วผูใ้ดตอ้งการมสีทิธใินทีด่นิเพือ่การอุตสาหกรรมเกนิกว่าทีบ่ญัญตัไิวต้อ้งขออนุญาตจากคณะรฐัมนตร ี
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กจิการไฟฟ้าเป็นบุคคลต่างดา้ว ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าตอ้งมผีูม้อี านาจท าการแทน ผูแ้ทน
นิตบิุคคล หรอืผูจ้ดัการนติบิุคคล ทีม่สีญัชาตไิทย 

3.3 โครงสรา้งของการ
บรหิารโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

ในการบรหิารจดัการโครงการฯ บรษิทัจเีค อาจพจิารณาเขา้ท าสญัญากบัคู่สญัญาต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
 
(1) สญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) ซึง่มคีู่สญัญาคอื

ผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิ 
(2) สญัญาส าหรบัโครงการแบบงานวศิวกรรม-จดัหา-ก่อสรา้ง (EPC Agreement) ซึง่มี

คู่สญัญาคอืผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการฯ 
(3) สญัญาด าเนินการ และบ ารุงรกัษา (O&M Agreement) ซึง่มคีู่สญัญาคอืผูบ้รหิารจดัการ

โครงการฯ 
 
ทัง้นี้ หากก าหนดไวใ้นสญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิอาจมอี านาจ
ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการฯ และผูบ้รหิารจดัการโครงการฯ 

 กฎหมายไทยไมม่ขีอ้ก าหนดในเรือ่ง Asset Management Company ไวเ้ป็นการเฉพาะ 
โดย Asset Management Company ทีเ่ป็นบรษิทัจ ากดัตอ้งปฏบิตัติาม ป.พ.พ. 

 กฎหมายไทยไมม่ขีอ้ก าหนดในเรือ่งของสญัญารบัก่อสรา้ง (EPC) และสญัญา
บ ารุงรกัษา (O&M) ไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใตบ้ทบญัญตัใิน ป.พ.พ. 

3.4 อ านาจควบคุม  สญัญาการลงทุนทเีค อยู่ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 536 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิยข์องประเทศญีปุ่น่ ซึง่ไดว้างหลกัไวว้่านกัลงทุนทเีคไมส่ามารถมสี่วนในการ
ด าเนินงาน หรอืเป็นตวัแทนของบรษิทัจเีค ไดเ้นื่องจากนกัลงทุนทเีคนัน้ ถูกจ ากดับทบาท
ใหเ้ป็นเพยีงผูล้งทุนทีไ่มม่สี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ (Passive Investor) เท่านัน้ ดงัทีไ่ด้
อธบิายในขอ้ 3 ขา้งตน้ของตารางเปรยีบเทยีบนี้ 
 
ในทางปฏบิตั ิโดยทัว่ไป ISH มกัจะไมด่ าเนินการบรหิารงานเอง บรษิทัจเีค จงึว่าจา้ง
ผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Manager) ซึง่ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั (Duty 
of Care) ภายใตส้ญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) 

 เนื่องจากโครงสรา้ง จเีค-ทเีค เป็นการจดัโครงสรา้งตามสญัญา ซึง่ตามกฎหมายไทย
และ ป.พ.พ. ไมไ่ดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถงึไมม่ลีกัษณะของนิตบิุคคลที่
เทยีบเคยีงไดก้บั ISH 

 ในส่วนของการบรหิารจดัการนัน้อาจเทยีบเคยีงไดก้บัการทีก่รรมการบรหิารจดัการ
บรษิทั โปรดดขูอ้ 3.10 ดา้นล่าง เรือ่งความรบัผดิตามกฎหมาย 

3.5 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ หรอื
ผูล้งทุนใน บรษิทัจเีค 

ในทางกฎหมาย ผูถ้อืหุน้สามญั และผูถ้อืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มอี านาจตดัสนิใจแทน และ
ด าเนินกจิการของ บรษิทัจเีค  

นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาและขอ้บงัคบัของบรษิทั สทิธขิองผูถ้อืหุน้เป็นไปตาม ป.พ.พ.  
 สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล : สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลนัน้ตอ้งพจิารณาตามขอ้บงัคบัของ
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นกัลงทุนทเีคมสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งก าไรและขาดทุน จากการบรหิารจดัการการลงทุนโดย 
บรษิทัจเีค และมสีทิธไิดร้บัเงนิลงทุนคนืจากการลงทุนแบบทเีค    
 
นอกจากนี้ นกัลงทุนทเีคมสีทิธริอ้งขอให ้บรษิทัจเีค ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัตาม
หน้าทีท่ีม่ต่ีอนกัลงทนุทเีค กล่าวคอื ในกรณทีี ่บรษิทัจเีค กระท าการอนัเป็นการผดิสญัญา 
นกัลงทุนทเีคมสีทิธเิรยีกรอ้งค่าชดเชยเพือ่ความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการผดิสญัญานัน้ 
ในการนี้ นกัลงทุนทเีคมสีทิธติรวจสอบการบรหิารจดัการการลงทุนของ บรษิทัจเีค ยิง่ไป
กว่านัน้ นกัลงทุนทเีคอาจมสีทิธอิื่นภายใต้สญัญาการลงทุนทเีค เท่าทีส่ทิธดิงักล่าวนัน้จะไม่
ท าใหก้ารลงทุนแบบทเีค เสยีสภาพการเป็นการลงทุนแบบไมม่สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ 
 

บรษิทัและชนิดของหุน้ และผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลกต่็อเมือ่บรษิทัมกี าไรและ
ทีป่ระชุมใหญ่มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผล  โดยกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวไป การแจกเงนิปนัผลตอ้งคดิตามสดัส่วนจ านวนซึง่ผูถ้อื
หุน้ไดส้่งเงนิแลว้ในหุน้หนึ่งๆ เวน้แต่จะไดต้กลงเป็นอย่างอื่นในเรือ่งของบรุมิสทิธ ิ
อย่างไรกต็าม เงนิปนัผลดงักล่าวหากว่ามกีารคา้งจ่ายผูถ้อืหุน้กไ็มส่ามารถคดิดอกเบีย้
จากบรษิทัได ้

 สทิธใินการควบคุมการด าเนินงานของบรษิทั : ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการควบคมุการ
ด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ สทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่เพือ่
อนุมตัใินเรือ่งต่างๆ แต่ทัง้นี้การเขา้ประชุมและลงคะแนนนัน้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหผู้อ้ื่นมาเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ซึง่ในการประชุมใหญ่นัน้ผูถ้อืหุ้นจะมสีทิธไิดซ้กัถาม
ความคบืหน้าการด าเนินการต่างๆ และผลประกอบของบรษิทั นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้มสีทิธิ
ในการเรยีกประชุมตามกฎหมาย กล่าวคอืผูถ้อืหุน้รวมกนัมจี านวนไมน้่อยกว่าหนึ่งใน
หา้ของจ านวนหุน้ของบรษิทั อาจขอใหก้รรมการเรยีกประชุมวสิามญัได ้ซึง่กรรมการ
ตอ้งด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้เรยีกรอ้งภายใน 30 วนั มฉิะนัน้ ผูถ้อืหุน้จ านวนดงักล่าว
อาจเรยีกประชุมเองได ้ 

 สทิธทิีจ่ะตรวจดรูายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ : โดย
กรรมการนัน้มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุม และขอ้มตทิัง้หมดของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้และของทีป่ระชุมกรรมการ ซึง่ผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเรยีกดใูนเวลาท าการ
ได ้ 

 สทิธฟ้ิองขอใหเ้พกิถอนมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ ซึง่เป็นการฝา่ฝืนขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย : 
ผูถ้อืหุน้มสีทิธฟ้ิองรอ้งต่อศาลขอใหเ้พกิถอนมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ ซึง่ไดน้ดัเรยีกหรอืได้
ประชุมกนัหรอืลงมตเิป็นการฝา่ฝืนขอ้บงัคบัหรอืกฎหมาย แต่ทัง้นี้ตอ้งกระท าภายใน
ก าหนดหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัลงมตนิัน้ ๆ  

 สทิธฟ้ิองกรรมการผูท้ีท่ าใหเ้สยีหายต่อบรษิทั เมือ่บรษิทัไมย่อมฟ้อง และถา้หาก
กรรมการท่านนัน้ท าใหเ้สยีหายเป็นการส่วนตวัผูถ้อืหุน้อาจฟ้องในนามตนเองไดด้ว้ย : 
หากเกดิกรณทีีก่รรมการท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทันัน้ บรษิทัจะฟ้องรอ้งเรยีก
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เอาสนิไหมทดแทนจากกรรมการนัน้ ๆ ได ้โดยทัง้นี้หากบรษิทัไมด่ าเนินการฟ้องรอ้งผู้
ถอืหุน้คนหนึ่งคนใดมสีทิธทิีจ่ะด าเนินการฟ้องรอ้งกรรมการนัน้ ๆ เอง ทัง้นี้หาก
กรรมการท่านนัน้ท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการส่วนตวัดว้ย ผูถ้อืหุน้ราย
นัน้กส็ามารถฟ้องรอ้งในนามของตนเองไดเ้ช่นกนั 

 สทิธใินทางทรพัยส์นิเกีย่วกบัตวัหุน้ : ผูถ้อืหุน้เป็นผูม้สี่วนหรอืหุน้ในทรพัยส์นิและ
กจิการงานของบรษิทั ดงันัน้ นอกจากสทิธใินเงนิปนัผลแลว้ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินทาง
ทรพัยส์นิเกีย่วกบัตวัหุน้ไดแ้ก่ (1) สทิธทิีจ่ะจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้หรอืใชเ้ป็นหลกัประกนั
ในหนี้ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั และหุน้ย่อมโอนแก่กนัไดโ้ดยไมจ่ าตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั เวน้แต่จะเป็นหุน้ระบชุือ่ทีม่ขีอ้บงัคบัก าหนดเป็นอื่น (2) 
สทิธทิีจ่ะไดซ้ื้อหุน้ทีอ่อกใหมข่องบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ โดยค าเสนอนัน้ ๆ 
ตอ้งท าเป็นหนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยระบุจ านวนหุน้ใหท้ราบว่าผูถ้อื
หุน้รายนัน้ชอบทีจ่ะซื้อหุน้ไดก้ีหุ่น้และก าหนดวนัว่าหากเลยวนัทีก่ าหนดดงักล่าวใหถ้อื
ว่าไมป่ระสงคจ์ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมด่งักล่าว และ (3) สทิธทิีจ่ะไดเ้งนิค่าหุน้และส่วนแบ่ง
ในทรพัยส์นิของบรษิทัหากว่ามกีารเลกิกจิการ และช าระบญัชแีลว้  

 สทิธเิกีย่วกบัหุน้ : ในส่วนของสทิธเิกีย่วกบัตวัหุน้เองนัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธ ิไดแ้ก่  (1) 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัใบหุน้ (2) สทิธทิีจ่ะขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงใบหุน้จากชนิดออกใหแ้ก่ผู้
ถอืเป็นชนิดระบุชือ่ เป็นตน้ 

3.6 สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งใน
โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์

สญัญาหลกัทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการฯ ประกอบดว้ย 
- สญัญาซื้อขายทีด่นิ สญัญาเช่าทีด่นิ หรอืสญัญาใหใ้ชส้ทิธเิหนือพืน้ดนิ 
- สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 
- สญัญาส าหรบัโครงการแบบงานวศิวกรรม-จดัหา-ก่อสรา้ง (EPC Agreement) 
- สญัญาด าเนินการ และบ ารุงรกัษา (O&M Agreement) 
- กรมธรรมป์ระกนัภยั (Insurance Policies) 
- สญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) 
- สญัญาบรกิารการบรหิารจดัการ (Administration Services Agreement) 

โดยทัว่ไป สญัญาทีส่ าคญัส าหรบัการประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้า มดีงันี้  
- สญัญาซื้อขาย/สญัญาเช่าทีด่นิส าหรบัประกอบกจิการผลติไฟฟ้า 
- สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 
- สญัญาส าหรบัโครงการแบบงานวศิวกรรม-จดัหา-ก่อสรา้ง(EPC Agreement)  
- สญัญาจดัหาอุปกรณ์อะไหล่ (Supply Agreement) 
- สญัญาด าเนินการ และบ ารุงรกัษา (O&M Agreement) 
- กรมธรรมป์ระกนัภยั (Insurance Policies) 
- สญัญาบรหิารโครงการ  
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- สญัญาการลงทุนทเีค  
- สญัญากู ้
- สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreement)  
- สญัญาใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 
- สญัญาหลกัประกนัอนัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ก่อหลกัประกนัส าหรบัสญัญากูท้ีเ่กีย่วกบั

กรรมสทิธใินทีด่นิ สทิธกิารเช่าทีด่นิ หรอืสทิธเิหนอืพืน้ดนิ หรอืส าหรบัสญัญาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการฯ อาท ิสญัญาซื้อขายอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้า บญัชเีงนิฝาก หรอื
เพือ่ก่อหลกัประกนัส าหรบัหุน้ใน บรษิทัจเีค เป็นตน้ 

- สญัญาบรหิารจดัการทัว่ไป 
- สญัญาทางการเงนิ เช่น  
- สญัญากู ้ 
- สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreement) 
- สญัญาใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ  (Sponsor Support) 
- สญัญาหลกัประกนั 

3.7 เงนิปนัผล และส่วน
แบ่งก าไร 

การจ่ายเงนิปนัผลจากการบรหิารจดัการการลงทุนในโครงการฯโดย บรษิทัจเีค นัน้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดในสญัญาการลงทุนทเีค ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัจเีค อาจจะไดร้บัจดัสรรผลก าไร
เพยีงแค่ส่วนน้อยเท่านัน้ บรษิทัจเีค อาจน าผลก าไรส่วนนี้ไปจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ของตน  
ในทางปฏบิตั ิโดยทัว่ไป ISH มสีภาพเป็นองคก์รทีไ่มม่เีจา้ของ (Orphaned Entity) จงึไม่
สามารถรบัการจดัสรรผลก าไรดงักล่าวได ้บรษิทัจเีค จงึตอ้งออกหุน้บุรมิสทิธปิระเภททีผู่ถ้อื
ไมม่อี านาจบรหิาร แต่มสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งก าไรก่อนผูถ้อืหุน้ประเภทอืน่ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
ประเภทดงักล่าวไดร้บัจดัสรรผลก าไรอนัเกดิจากการบรหิารจดัการการลงทุนในโครงการฯ 
ภายใตส้ญัญาการลงทุนทเีค 
 
ทัง้นี้ ผลก าไรส่วนใหญ่อนัเกดิจากการบรหิารจดัการการลงทุนในโครงการฯ จะถูกจดัสรร
ใหแ้ก่นกัลงทุนทเีคในรปูแบบส่วนแบง่ก าไร ทัง้นี้ ในกรณทีีเ่งนิทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนทเีค
เป็นจ านวนทีเ่กนิกว่าจ านวนผลก าไรทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการโครงการฯ การจดัสรรเงนิ
ส่วนทีเ่กนินัน้ใหถ้อืว่าเป็นการคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทเีค 

 การจ่ายเงนิปนัผล 
 การจ่ายเงนิปนัผลนัน้ตอ้งพจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและชนิดของหุน้ และผูถ้อื

หุน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลประจ าปีกต่็อเมือ่บรษิทัมกี าไรและทีป่ระชุมใหญ่มมีติ
อนุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผล โดยกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้
เป็นครัง้คราวไป การแจกเงนิปนัผลตอ้งคดิตามสดัส่วนจ านวนซึง่ผูถ้อืหุน้ไดส้่งเงนิแลว้
ในหุน้หนึ่งๆ เวน้แต่จะไดต้กลงเป็นอย่างอื่นในเรือ่งของบุรมิสทิธ ิอย่างไรกต็าม หากมี
การคา้งจ่ายเงนิปนัผล ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถคดิดอกเบีย้จากบรษิทัได ้

 การจดัสรรทุนส ารอง 
 ตาม ป.พ.พ. ทุกคราวทีแ่จกเงนิปนัผล บรษิทัจ ากดัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง

อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิส่วนของจ านวนผลก าไรซึง่บรษิทัท ามาหาไดจ้ากกจิการของ
บรษิทั จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมจี านวนถงึหนึ่งในสบิของจ านวนทุนของบรษิัทหรอื
มากกว่านัน้ แลว้แต่จะไดต้กลงก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

3.8 การเลกิกจิการ บรษิทัจเีค ย่อมเลกิกนัดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ถา้ในขอ้บงัคบัของ บรษิทัจเีค มขีอ้ก าหนดถงึเหตุแห่งการเลกิบรษิทั และมเีหตุการณ์

เช่นนัน้เกดิขึน้ 
(2) ถา้ บรษิทัจเีค ไดต้ัง้ข ึน้ไวเ้ฉพาะก าหนดเวลาใด เมือ่สิน้ก าหนดเวลานัน้ 

 เหตุแห่งการเลกิบรษิทัจ ากดัตาม ป.พ.พ. 
1. ถา้ในขอ้บงัคบัของบรษิทัมกี าหนดกรณอีนัใดเป็นเหตุทีจ่ะเลกิกนั และเมือ่มกีรณนีัน้

เกดิขึน้ 
2. ถา้บรษิทัไดต้ัง้ข ึน้ไวเ้ฉพาะก าหนดกาลใด เมือ่สิน้ก าหนดกาลนัน้ 
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(3) เมือ่ผูถ้อืหุน้ทุกคนยนิยอมใหเ้ลกิ บรษิทัจเีค 
(4) เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ 
(5) เมือ่เกดิการควบรวมกจิการ 
(6) เมือ่มกีารเริม่กระบวนการลม้ละลายต่อ บรษิทัจเีค 
(7) เมือ่มคี าสัง่ศาลใหเ้ลกิ บรษิทัจเีค 
 
เมือ่ บรษิทัจเีค เลกิกจิการ ISH จะไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูช้ าระบญัชแีละด าเนินการช าระบญัช ี
บรษิทัจเีค เวน้แต่ขอ้บงัคบัของ บรษิทัจเีค จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

3. ถา้บรษิทัไดต้ัง้ข ึน้เฉพาะเพือ่ท ากจิการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดยีว เมือ่เสรจ็
การนัน้ 

4. เมือ่มทีีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตพิเิศษใหเ้ลกิบรษิทัเมือ่บรษิทัลม้ละลาย 
5. เลกิเมือ่ศาลมคี าสัง่ 
6. เลกิเมือ่นายทะเบยีนขดีชือ่ออกจากทะเบยีน 

 ผลของการเลกิบรษิทัจ ากดั 
ตามเหตุทีอ่าจจะเลกิบรษิทัทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ ผลของการเลกิบรษิทัคอืตอ้งมกีารช าระ
บญัช ีแต่ถา้เป็นการเลกิเพราะลม้ละลายกต็อ้งปฏบิตัติามกฎหมายลม้ละลาย ทัง้นี้ การ
เลกิบรษิทัไมไ่ดท้ าใหบ้รษิทัสิน้สภาพนิตบิุคคลในทนัทแีต่มผีลแต่เพยีงใหบ้รษิทัหยุด
ประกอบกจิการตามปกต ิเพือ่ใหผู้ช้ าระบญัชหีรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์นกรณทีี่
บรษิทัลม้ละลายเขา้มาจดัการงานของบรษิทั เพือ่ประโยชน์ในการรวบรวมทรพัยส์นิ
ใหก้บัเจา้หนี้ของบรษิทั โดยบรษิทัจะยงัคงตัง้อยู่ในเวลาตราบเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ช าระบญัช ี

3.9 ผลทางภาษ ี ส่วนแบ่งก าไรทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนทเีคนัน้ ถอืเป็นรายจ่ายทีส่ามารถน ามาหกัออกจาก
รายไดเ้พือ่ค านวณก าไรขาดทุนสุทธสิ าหรบัการเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัจเีค ได ้
ดงันัน้ ส่วนแบ่งก าไรทีจ่ดัสรรโดยบรษิทัจเีค ไปยงันกัลงทุนทเีค จงึไมต่อ้งน ามาค านวณ
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัจเีค  อย่างไรกต็าม ส่วนแบ่งก าไรทีบ่รษิทัจเีค ไดจ้ดัสรรไป
นัน้อาจถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามกฎหมายญีปุ่น่ในอตัรารอ้ยละ 20.42 ซึง่ในกรณทีีน่กั
ลงทุนทเีคเป็นผูไ้มม่ถีิน่ทีอ่ยู่ทางดา้นภาษใีนประเทศญีปุ่น่ และไมม่หีน้าทีต่อ้งยืน่แบบ
แสดงรายการเพือ่เสยีภาษใีนประเทศญีปุ่น่ ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายตามกฎหมายญีปุ่น่ดงักล่าวก็

 บรษิทัตอ้งเสยีภาษโีดยค านวณจากก าไรสุทธขิองบรษิทั ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไร
สุทธขิองบรษิทั6  

 ผูถ้อืหุน้ตอ้งเสยีภาษสี าหรบัเงนิปนัผล ดงันี้  

- ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา จะเสยีภาษโีดยถูกหกั ณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 107  

- ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลในประเทศ ใหน้ าเงนิปนัผลมารวมค านวณเป็นรายได ้เวน้
แต่ นิตบุิคคล ผูร้บัเงนิปนัผลนัน้ถอืหุน้ในบรษิทัจ ากดัผูจ่้ายเงนิปนัผลไมน้่อยกว่า

                                                 
6
 บญัชอีตัราภาษเีงนิไดท้า้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากร 

7
มาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรษัฎากร 
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ล าดบั หวัข้อ กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

จะถอืเป็นภาษทีีสุ่ดทา้ยทีต่อ้งช าระ (final tax) ในประเทศญีปุ่น่   
 

รอ้ยละ 25 ของหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัจ ากดั เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 3 
เดอืนก่อนและหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเงนิปนัผล8 

- นิตบิุคคลต่างประเทศจะเสยีภาษโีดยถูกหกั ณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 10  ตาม
ประมวลรษัฎากร9 ทัง้นี้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑอ์นุสญัญาภาษซีอ้นต่างๆ 

การประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นไทยมสีทิธไิดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน
ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จะไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษอีากรและสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร เช่น การยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดน้ิตบุิคคลและเงนิปนัผล  การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครือ่งจกัร  การอนุญาตใหน้ า
ช่างฝีมอืและผูช้ านาญการเขา้มาท างานในกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน การอนุญาต
ใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ และการอนุญาตใหส้่งออกซึง่เงนิตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.10 ความรบัผดิตาม
กฎหมาย 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในขอ้ 3 ขา้งตน้ สทิธแิละภาระต่างๆภายใตก้ฎหมายอนัเกีย่วกบัการ
บรหิารจดัการการลงทุนในโครงการฯ นัน้จะตกอยู่กบัผูด้ าเนินกจิการ (Operator) 
ดงันัน้ ความรบัผดิทุกอย่างทีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีม่บีรษิทัจเีค เป็นคู่สญัญา หรอืทีเ่กดิจาก
การปฏบิตังิานของ บรษิทัจเีค ในฐานะผูด้ าเนินกจิการ (Operator) ใหต้กอยู่แก่ บรษิทัจเีค 

 ความรบัผดิตามกฎหมาย 
 ตาม ป.พ.พ. ความเกีย่วพนักนัระหว่างกรรมการ บรษิทัและบุคคลภายนอกเป็นไป

ตามหลกักฎหมายเรือ่งตวัการตวัแทน ดงันัน้บรษิทัจงึตอ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
หากกรรมการท าไปในนามของบรษิทัและอยู่ภายใตก้รอบอ านาจของกรรมการ 

  
 อย่างไรกต็าม ในอนัทีจ่ะประกอบกจิการของบรษิทันัน้ กรรมการตอ้งใชค้วามเอื้อเฟ้ือ

สอดส่องอย่างบุคคลคา้ขายผูป้ระกอบดว้ยความระมดัระวงั นอกจากนัน้ กรรมการถูก
หา้มมใิหป้ระกอบการคา้ขายใด ๆ อนัมสีภาพเป็นอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบัการคา้ขายของบรษิทัได ้ไมว่่าท าเพือ่ประโยชน์ของกรรมการเองหรอืเพือ่ประโยชน์
ผูอ้ื่น เวน้แต่จะความยนิยอมของทีป่ระชุมใหญ่ของผูถ้ือหุน้ 

 

                                                 
8
 มาตรา 65 ทว ิ(10) แห่งประมวลรษัฎากร 

9
 มาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร และ บญัชอีตัราภาษเีงนิไดท้า้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากร 
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ล าดบั หวัข้อ กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

 ในกรณทีีก่รรมการท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั บรษิทัสามารถฟ้องรอ้งเรยีกเอา
สนิไหมทดแทนจากกรรมการได ้โดยทัง้นี้หากบรษิทัไมด่ าเนินการฟ้องรอ้งผูถ้อืหุน้คน
หนึ่งคนใดมสีทิธทิีจ่ะด าเนินการฟ้องรอ้งกรรมการไดเ้อง 

  
 ความรบัผดิตามสญัญา  
 ความรบัผดิของบรษิทัภายใตส้ญัญาตอ้งพจิารณาเป็นรายกรณไีปตามสญัญาที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่โดยทัว่ไปไปหากบรษิทัผดิสญัญา คู่สญัญาสามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
ได ้โดยเป็นความรบัผดิทางแพ่ง 

  
  



               บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 
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โครงสรา้งการลงทุนโดยทัว่ไปแบบ จีเค-ทีเค 

   

 
 

 

 
 

สญัญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย์ 

สญัญารบัเหมาก่อสรา้ง 
แบบเบด็เสรจ็ 

ราคา ไฟฟ้า 

สญัญาซือ้ขายทีด่นิ สญัญา
เช่าทีด่นิ หรอืสญัญาใหใ้ช้

สทิธเิหนือพืน้ดนิ 
การลงทุนแบบทเีค 

เงนิกู ้

สญัญาบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิ 

หุน้บุรมิสทิธ ิ
ผูถ้อืหุน้สามญั และ/
หรอื หุน้สว่นผูจ้ดัการ 

แต่งตัง้ตวัแทน  
ใหบ้รกิารดา้นการท าบญัช ีการ
บรหิารจดัการภาษแีละเงนิสด 

ส านกับญัช ี

ผูบ้รหิารจดัการ
โครงการฯ 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

โครงการฯ 

ผูบ้รหิารจดัการ
ทรพัยส์นิ 

เจา้ของทีด่นิ นกัลงทุนทเีค 

ผูใ้หกู้ ้

ISH 
ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิ
ในบรษิทั จเีค 

บรษิทั จเีค 
(ผูด้ าเนินกจิการ (Operator)) 

โรงไฟฟ้า 
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