










เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

การด�าเนินงานของบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2561 
ที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ
ด้วยการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และในขณะเดียวกัน จากการท่ีโลกก�าลัง 
ปรบัเปล่ียนสู่โลกแห่งการกระจายศนูย์ (Decentralized) มกีารกระจาย 
การผลิตมากขึ้น ผนวกกับแนวคิดเรื่อง Sharing Economy ท�าให้
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ�าวันก�าลังเปลี่ยนโฉมตามไปด้วย บริษัทฯ 
จึงได้ปรับเปล่ียนธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าวด้วยการน�า
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
เริ่มจากการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาท�าการแลกเปล่ียน 
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริษัทบีซีพีจีมีรายได้
จากการขายและบริการ 3,320.3 ล้านบาท มีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ค่าเสื่อมและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) รวม 2,496.0 ล้านบาท  
มีก�าไรสุทธิ 2,219.2 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น 1.11 บาท หรือ 
เพิ่มจากปีก่อน ร้อยละ 24.7

สารจาก

ประธาน
กรรมการ
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ในด้านการขยายธุรกิจ บีซีพีจี ได้เริ่มการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
จากโครงการ Gotemba ในประเทศญีปุ่่น ก�าลงัการผลติ 4.0 เมกะวัตต์  
และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 กับองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกฯ ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมลงทุน จ�านวน 2 โครงการ  
รวมก�าลังการผลิต 8.9 เมกะวัตต์ คือ โครงการที่อ�าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส�านักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ก�าลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์  
และโครงการท่ีอ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส�านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
เขตสุพรรณบุรี ก�าลังการผลิต 3.9 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น บีซีพีจี  
ยังได้เข้าซ้ือกิจการของบริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ก�าลงัการผลิต 9.0 เมกะวตัต์ ทีอ่�าเภอปากพนงั 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนึ่ง ในไตรมาส 3 ปี 2561 บีซีพีจี ได้ด�าเนินการขายสินทรัพย์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น จ�านวน  
2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Nikaho และโครงการ Nagi ก�าลัง
การผลิตรวม 19.3 เมกะวัตต์ ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(Infrastructure Fund) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ในการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อรองรับการลงทุนใน 
โครงการใหม่ๆ ท่ีบริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการเติบโตและสร้าง 
อตัราผลตอบแทนท่ีสงู และท�าให้ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงการ
ของบริษัทฯ ท่ีด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนถือหุ้นมีก�าลัง 
การผลิตตามสัญญารวมประมาณ 325.5 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 
ก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดประมาณ 380.2 เมกะวัตต์

ส�าหรบัโครงการแลกเปลีย่นไฟฟ้าทางอนิเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 
Blockchain ท่ีโครงการ T77 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบีซีพีจี  
พาวเวอร์ เลดเจอร์ พันธมิตรทางธุรกิจพลังงานดิจิทัลของบีซีพีจี
แสนสิริ และการไฟฟ้านครหลวงได้เปิดทดลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้า 
ทางอินเตอร์เน็ตเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เพื่อน�าไปสู่การ 
ซือ้ขายจรงิในอนาคตอนัใกล้ นอกจากจะเป็นโครงการแรกในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังเป็นโครงการในลักษณะดังกล่าวท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เป็นการตอกย�้าความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนของบีซีพีจี เป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีได้รับการ 
ไว้วางใจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีก้าวล�้าไปในอนาคตและ 
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

และเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบีซีพีจี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ในการสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงาน โดยการลงทุน พัฒนา และด�าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจต่อเนื่องด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศและสร้างสรรค์อนาคตท่ียั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน 
ด้วยนวัตกรรม บีซีพีจี จึงได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนสนับสนุนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ก�าหนด รวมถึงได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) เพือ่ท่ีจะสามารถวัด ปรบัปรงุ และสือ่สารผลการด�าเนินการได้  
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

ด้วยความมุง่มัน่ในการพฒันาธรุกิจด้วยนวัตกรรมล�า้สมยั ควบคู่
ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารจัดการที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
และองค์กร ท�าให้บีซีพีจีได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัล 
ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว ่าบีซีพีจีจะยังคง 
มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ โดยมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการเติบโต 
อย่างมั่นคงตลอดไป

(นายพิชัย ชุณหวชิร)

ประธานกรรมการ
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ญี่ปุ�น

เป�ดดำเนินการ : 14.7 MW
ระหว�างพัฒนา : 116.5 MW

131.2 MW

MW

MW

ฟ�ลิปป�นส�

เป�ดดำเนินการ : 14.4 MW
ระหว�างพัฒนา : 5.6 MW

20.0

ไทย

เป�ดดำเนินการ : 138.9 MW
ระหว�างพัฒนา : 9.0 MW

147.9 MW

อินโดนีเซ�ย

เป�ดดำเนินการ : 157.5 MW
ระหว�างพัฒนา : 24.0 MW

181.5 MW

ลักษณะโครงการ
480.6 MW

เทคโนโลยีการผลิต
480.6

พลังงานแสงอาทิตย�
270.1

29.0

181.5

พลังงานลม

พลังงาน
ความร�อนใต�พ�ภพ

เป�ดดำเนินการ
: 325.5 MW
ระหว�างพัฒนา 
: 155.1 MW

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558  
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่จ�านวน 20.0 ล้านบาท และปัจจบุนับรษิทัฯ 
มีทุนเรียกช�าระเป็น 9,984.1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
1,996.8 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท โดยม ี“บรษัิท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)”) (“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ ร้อยละ 70.1 ของทุนเรียกช�าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 
2561) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  
และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตตามสัญญารวมเท่ากับ 480.6 
เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 571.1 เมกะวัตต์) 
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ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า-ก�าลังการผลิตตามสัญญา
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2558

2561
2560

2559

มกราคม 2560 

จำหนายที่ดินของโครงการ Suimei 
ประเทศญ่ีปุน ในราคา 1,600 ลานเยน 
หรือประมาณ 495 ลานบาท 
และทำใหเกิดกำไร 62 ลานบาท

มีนาคม 2560 

โครงการโซลารสหกรณฯ 3 โครงการ 
ที่วิเศษชัยชาญ บางปะอิน และ 
พระนครศรีอยุธยา เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย กำลังการผลิตติดตั้ง 
ขนาด 12.0 เมกะวัตต 

เมษายน 2561 

โครงการ Gotemba 4.0 เมกะวัตต 
เปดดำเนินการเชิงพาณิชย 

มิถุนายน 2561

ไดรับคัดเลือกติดตั้งโซลารรูฟท็อป 12.0 เมกะวัตต 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดรับสิทธิ
การขายไฟฟา 20 ป และคาดวาจะดำเนินการเสร็จ
ในป 2563

มิถุนายน 2561 

ลงทุนในบริษัท ลมลิกอร จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลม ที่อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 9.0 เมกะวัตต  

พฤษภาคม 2560 

บริษัทฯ ลงทุนผานบริษัทยอยใน PetroWind Energy Inc. 40.0% 
ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ที่เมือง Nabas 
ประเทศฟลิปปนส ขนาด 36.0 เมกะวัตต (คำนวณตามสัดสวน
การลงทุนเทียบเทา 14.4 เมกะวัตต) 

กรกฎาคม 2560 

ลงทุนใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
(SEGHPL) 33.3% โดย SEGHPL เปนบริษัทที่ลงทุนผานบริษัท
ในกลุม Star Energy โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
3 โครงการ ตั้งในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย
ขนาด 875.0 เมกะวัตต (คำนวณตามสัดสวนการลงทุนเทียบเทา 
157.5 เมกะวัตต)

มกราคม 2559 

ลงทุนโดยซื้อหุนทั้งหมดในกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ขนาด 164 เมกะวัตต

ลงทุนผานบริษัทยอยโดยซื้อหุนทั้งหมดของ Huang Ming Japan
และทำใหกลุมบริษัทฯ มีใบอนุญาตและที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 30 เมกะวัตต

กันยายน 2559 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใตหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค

กรกฎาคม 2558

จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ดวยทุนเริ่มแรก 20.0 ลานบาท โดยมี
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”)
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 99.9% 

ไตรมาสที่ 3 ป 2558 

ปรับโครงสรางกลุมธุรกิจบริษัทฯ โดยรับโอนสินทรัพยโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และลงทุนซื้อหุนทั้งหมดในบริษัทยอยที่ดําเนินโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจาก BCP ทำใหกลุมบริษัทฯ มีกำลังการผลิต
ไฟฟา 118.0 เมกะวัตต

กรกฎาคม 2561

เปดดำเนินการเชิงพาณิชยโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
สำหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร ระยะที่ 2 
ที่ใหการสนับสนุนกับองคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ 
ขนาด 8.9 เมกะวัตต ไดแก (1) โครงการที่อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี และ (2) โครงการที่อำเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี

สิงหาคม 2561

เปดโครงการนำรองการใชระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
จากโซลารรูฟท็อปดวยเทคโลยี Blockchain ในโครงการ T77 
โดยความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะใชเปน
โครงการตนแบบในอนาคตตอไป

กันยายน 2561 

จำหนายโครงการ Nikaho และ Nagi ขนาด 19.3 เมกะวัตต 
ใหแกกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ไดรับเงินทั้งสิ้น 10,388.0 ลานเยน 
หรือเทียบเทา 3,046.0 ลานบาท และรับรูกำไรเทากับ 793.0 ลานบาท 
นอกจากนี้ ไดเขาทำสัญญาบริหารและใหบริการซอมบำรุงกับ
กองทุนรวมฯ เปนระยะเวลา 5 ป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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2558

2561
2560

2559

มกราคม 2560 

จำหนายที่ดินของโครงการ Suimei 
ประเทศญ่ีปุน ในราคา 1,600 ลานเยน 
หรือประมาณ 495 ลานบาท 
และทำใหเกิดกำไร 62 ลานบาท

มีนาคม 2560 

โครงการโซลารสหกรณฯ 3 โครงการ 
ที่วิเศษชัยชาญ บางปะอิน และ 
พระนครศรีอยุธยา เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย กำลังการผลิตติดตั้ง 
ขนาด 12.0 เมกะวัตต 

เมษายน 2561 

โครงการ Gotemba 4.0 เมกะวัตต 
เปดดำเนินการเชิงพาณิชย 

มิถุนายน 2561

ไดรับคัดเลือกติดตั้งโซลารรูฟท็อป 12.0 เมกะวัตต 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดรับสิทธิ
การขายไฟฟา 20 ป และคาดวาจะดำเนินการเสร็จ
ในป 2563

มิถุนายน 2561 

ลงทุนในบริษัท ลมลิกอร จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลม ที่อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 9.0 เมกะวัตต  

พฤษภาคม 2560 

บริษัทฯ ลงทุนผานบริษัทยอยใน PetroWind Energy Inc. 40.0% 
ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ที่เมือง Nabas 
ประเทศฟลิปปนส ขนาด 36.0 เมกะวัตต (คำนวณตามสัดสวน
การลงทุนเทียบเทา 14.4 เมกะวัตต) 

กรกฎาคม 2560 

ลงทุนใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
(SEGHPL) 33.3% โดย SEGHPL เปนบริษัทที่ลงทุนผานบริษัท
ในกลุม Star Energy โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ
3 โครงการ ตั้งในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย
ขนาด 875.0 เมกะวัตต (คำนวณตามสัดสวนการลงทุนเทียบเทา 
157.5 เมกะวัตต)

มกราคม 2559 

ลงทุนโดยซื้อหุนทั้งหมดในกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยที่ประเทศญี่ปุน ขนาด 164 เมกะวัตต

ลงทุนผานบริษัทยอยโดยซื้อหุนทั้งหมดของ Huang Ming Japan
และทำใหกลุมบริษัทฯ มีใบอนุญาตและที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 30 เมกะวัตต

กันยายน 2559 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใตหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค

กรกฎาคม 2558

จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ดวยทุนเริ่มแรก 20.0 ลานบาท โดยมี
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”)
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 99.9% 

ไตรมาสที่ 3 ป 2558 

ปรับโครงสรางกลุมธุรกิจบริษัทฯ โดยรับโอนสินทรัพยโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และลงทุนซื้อหุนทั้งหมดในบริษัทยอยที่ดําเนินโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจาก BCP ทำใหกลุมบริษัทฯ มีกำลังการผลิต
ไฟฟา 118.0 เมกะวัตต

กรกฎาคม 2561

เปดดำเนินการเชิงพาณิชยโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
สำหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร ระยะที่ 2 
ที่ใหการสนับสนุนกับองคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ 
ขนาด 8.9 เมกะวัตต ไดแก (1) โครงการที่อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี และ (2) โครงการที่อำเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี

สิงหาคม 2561

เปดโครงการนำรองการใชระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
จากโซลารรูฟท็อปดวยเทคโลยี Blockchain ในโครงการ T77 
โดยความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะใชเปน
โครงการตนแบบในอนาคตตอไป

กันยายน 2561 

จำหนายโครงการ Nikaho และ Nagi ขนาด 19.3 เมกะวัตต 
ใหแกกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ไดรับเงินทั้งสิ้น 10,388.0 ลานเยน 
หรือเทียบเทา 3,046.0 ลานบาท และรับรูกำไรเทากับ 793.0 ลานบาท 
นอกจากนี้ ไดเขาทำสัญญาบริหารและใหบริการซอมบำรุงกับ
กองทุนรวมฯ เปนระยะเวลา 5 ป
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นอกจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ บริษัทฯ มีแนวคิดการบริหารจัดการซ้ือขายไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยการใช้
นวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจะสามารถท�าธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการขยายรูปแบบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) มากขึ้น  
โดยในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) โดยมีโครงการแสนสิริทาวน์  
สุขุมวิท 77 (“T77”) เป็นโครงการน�าร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียวด้วยการใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain เป็นโครงสร้างในการซื้อขายไฟฟ้า 
ซึ่งเปิดด�าเนินการในเดือนสิงหาคม 2561 และอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหน่ึงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาโครงการอื่นต่อไป ซึ่งต่อมาบริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนหลายแห่ง โดยท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนติดตั้ง 
แผงโซลาร์แบบติดตัง้บนหลงัคา (“โซลาร์รฟูท็อป”) และได้รบัสทิธใินการจ�าหน่ายไฟฟ้า ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้รวม 14.0 เมกะวัตต์ (ซึง่รวมถึง 
โครงการโซลาร์รฟูท็อปท่ีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่) เป็นระยะเวลา 20-25 ปี ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีสามารถเป็นฐานในการพฒันาธรุกิจ Digital Energy  
ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
ด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ ได้แก่
- เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตร 6 หน่วยงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
- เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ”) ส�าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายพัฒนาเบื้องต้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง ภูเก็ต นครราชสีมา และอุบลราชธานี 
- เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ BCP เพ่ือพัฒนาโครงการติดตั้งโซลาร์บนอาคารและร้านค้าของ 

สถานีจ�าหน่ายน�้ามันของ BCP จ�านวน 30-50 สถานี 
- เมือ่เดอืนสงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ในการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาธรุกิจ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการบรหิารจดัการพลงังาน หรอืธรุกิจอืน่ๆ ท้ังนีเ้พือ่ให้สอดคล้องกับ 3 แนวโน้มใหม่ด้านพลงังาน ได้แก่ 
การจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ผลิตต่างๆ (Electrification) การผลิตไฟฟ้าที่มีลักษณะการกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralization) และการน�า
เทคโนโลยแีละดิจทัิลมาใช้ในการเปลีย่นแปลง (Digitization) โดยการน�านวัตกรรมมาใช้ในการบรหิารจดัการไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 

โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการ T77
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

70.1%

99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

40.0%

33.3%

51.0%

100.0%

29.9%

BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI LLG BBP 1 BBP 2

BSEH BCPGI SEGHPL

Greenergy
Holdings

เนเธอรแลนด

ฟ�ลิปปนส

นักลงทุนทั�วไป

ประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร

ประเทศญี่ปุน

BCPG Wind
Greenergy

Power

Petrowind
Energy

โครงการที่
ดำเนินการแลว

โครงการ
ระหวางการพัฒนา

โครงการที่
ดำเนินการแลว

โครงการที่
ดำเนินการแลว

HMJ

EPC (1) AM (2) ลงทุน (3)

BCPGJ

100.0%100.0%100.0% 100.0%

หมายเหตุ :
(1) EPC หมายถึง กลุม่บรษิทัท่ีด�าเนนิธรุกิจ (1) ผู้รบัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ (EPC Contractor) และ (2) ด�าเนนิการและซ่อมบ�ารงุ (O&M) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่่น
(2) AM หมายถึง บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารจัดการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) 

ของโครงการ Tarumizu และหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(3) ลงทุน (Investment) หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค
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ล�ำดับ ชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ประเทศที่

จดทะเบียนจัดตั้ง
ทุนเรียกช�ำระ 

กำรถือหุ้น (1)   

(ร้อยละ)

บริษัทย่อยในประเทศไทย

1 บริษัท บางจาก
โซล่าเอ็นเนอร์ยี
จ�ากัด (“BSE”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
บ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ�าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเทศไทย 1,800.0 ล้านบาท 99.9

2 บริษัท บางจาก 
โซล่าเอ็นเนอร์ยี
(บุรีรัมย์) จ�ากัด
(“BSE-BRM”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเทศไทย 755.0 ล้านบาท 99.9

3 บริษัท บางจาก 
โซล่าเอ็นเนอร์ยี
(บุรีรัมย์1) จ�ากัด
(“BSE-BRM 1”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเทศไทย 765.0 ล้านบาท 99.9

4 บริษัท บางจาก
โซล่าเอ็นเนอร์ยี
(ชัยภูมิ1) จ�ากัด
(“BSE-CPM 1”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
บ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเทศไทย 705.0 ล้านบาท 99.9

5 บริษัท บางจาก
โซล่าเอ็นเนอร์ยี 
(นครราชสีมา) จ�ากัด
(“BSE-NMA”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเทศไทย 684.1 ล้านบาท 99.9

6 บริษัท บางจาก 
โซล่าเอ็นเนอร์ยี
(ปราจีนบุรี)จ�ากัด
(“BSE-PRI”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีอ�าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และด�าเนินโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร 3 โครงการ

ประเทศไทย 1,400.0 ล้านบาท 99.9

7 บรษิทั บีซพีจี ีไบโอเพาเวอร์ 1 
จ�ากัด (“BBP 1”)

เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศไทย 15.0 ล้านบาท 99.9

8 บริษัท บีซพีจี ีไบโอเพาเวอร์ 2 
จ�ากัด (“BBP 2”)

เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศไทย 5.0 ล้านบาท 99.9

9 บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด
(“LLG”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ท่ีอ�าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเทศไทย 250 ล้านบาท 100.0

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น

10 BCPG Japan Corporation 
(“BCPGJ”) 

ด�าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บริหารจัดการ ก่อสร้างและ
ด�าเนินการ รวมถึงบริหารเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น 249.5 ล้านเยน 100.0

11 Tarumizu Solar Solutions 
Godo Kaisha (”TSS”)

บรหิารจดัการและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management Company) 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 ล้านเยน 51.0 (2)

12 Nakatsugawa PV Godo 
Kaisha (“Nakatsugawa”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการที่ 1 
ที่คาโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิ 1.9 ล้าน

เยน) (3)

- (3)

13 Godo Kaisha Inti เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

14 Takamori PV Godo 
Kaisha (“Takamori”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีคุมาโมโตะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิ 
2.7 ล้านเยน) (3)

- (3)

รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

12 รายงานประจ�าปี 2561



ล�ำดับ ชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ประเทศที่

จดทะเบียนจัดตั้ง
ทุนเรียกช�ำระ 

กำรถอืหุ้น (1)   

(ร้อยละ)

15 Nojiri PV Godo Kaisha 
(“Nojiri”)

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมิยาซากิ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิ 
2.6 ล้านเยน) (3)

- (3)

16 Godo Kaisha Aten ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน   100.0

17 Nikaho PV Godo Kaisha 
(“Nikaho PV”)

เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 21.0 ล้านเยน   100.0

18 Gotenba 2 PV Godo 
Kaisha 

ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

19 Godo Kaisha Horus   เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

20 Yabuki PV Godo Kaisha ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

21 Komagane PV Godo 
Kaisha 

ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

22 Godo Kaisha Helios  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

23 Godo Kaisha Lugh  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

24 Godo Kaisha Phoenix เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

25 Gotenba 1 PV Godo 
Kaisha 

ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

26 Komagane Land Lease 
Godo Kaisha 

ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีอยู่
ระหว่างการพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

27 Nagi PV Godo Kaisha
(“Nagi”) 

เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

28 Godo Kaisha Natosi  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

29 Godo Kaisha Amaterasu เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

30 Godo Kaisha Mithra  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

31 Godo Kaisha Sol  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

32 Godo Kaisha Saule   เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

33 Godo Kaisha Shamash เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

34 Godo Kaisha Pusan  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

35 Godo Kaisha Apolo   เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

36 Godo Kaisha Surya  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

37 Nagi Land Lease Godo 
Kaisha (“Nagi Land”)

เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

38 Godo Kaisha Rangi  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

13บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)
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39 Godo Kaisha Dazbog เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

40 Godo Kaisha Narang เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

41 Godo Kaisha Malina  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

42 Godo Kaisha Legba  เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

43 J2 Investor Godo 
Kaisha 

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
ในฐานะนักลงทุนทีเค

ประเทศญี่ปุ่น 1.0 เยน 100.0

44 J1 Investor Godo Kaisha 
(“J1”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

ประเทศญี่ปุ่น 107.0 ล้านเยน 100.0

45 BCPG Engineering 
Company (“BCPGE”)

ด�าเนินธุรกิจเป็นผู ้รับเหมาแบบห่างเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) และให้บริการและซ่อมบ�ารุง (O&M)  
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศญี่ปุ่น 40.0 ล้านเยน 100.0

46 Godo Kaisha Tarumi
Takatoge (“Tarumizu”) 

ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการท่ี 4  
ที่คาโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 0.10 ล้านเยน
(BCPGJ เป็นผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิ 
19.3 ล้านเยน) (3)

- (3)

47 Huang Ming Japan Co., 
Ltd. (“HMJ”)

ด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่น 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น 0.10 ล้านเยน 100.0

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่น

48 BCPG Investment
Holdings Pte. Ltd. 
(“BCPGI”)

ด�าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ 1.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ 100.0

49 BSE Energy Holdings Pte. 
Ltd. (“BSEH”) 

ด�าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ 1.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ 100.0

50 Greenergy Holdings Pte. 
Ltd. (“Greenergy 
Holdings”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และ

2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

100.0

51 Greenergy Power Pte. 
Ltd. (“Greenergy Power”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และ

5.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

100.0

52 Star Energy Group 
Holdings Pte.,Ltd. 
(“SEGHPL”)

เพื่อการลงทุน ประเทศสิงคโปร์ 840.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

33.33

53 BCPG Wind Cooperatief 
U.A. 

เพื่อการลงทุน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

14.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 100.0

54 PetroWind Energy Inc. ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศ
ฟิลิปปินส์

1,900.0  ล้านเปโซ 40.0

หมายเหตุ :
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(2) หุ้นส่วนท่ีเหลอือกีร้อยละ 49.0 ถือโดยนติบิคุคลท่ีมไิด้เป็นนิตบิคุคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ีทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 
(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทจีเคที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
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กลุมธุรกิจโรงกลั�น
และคาน้ำมัน

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม

กลุมธุรกิจการตลาด

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานช�วมวล
พลังงาน

ความรอนใตพ�ภพ

ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพธุรกิจพลังงาน
ไฟฟาสีเข�ยว

ไทย ไทยญี่ปุน ฟ�ลิปปนส อินโดนีเซ�ย

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ที่มา : www.bangchak.co.th, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญโดย BCP ในสัดส่วนร้อยละ 70.1 ของทุนเรียกช�าระ โดยที่กลุ่มบริษัทฯ และ BCP  
มขีอบเขตการด�าเนนิธรุกิจและทรพัยากรหลกัในการด�าเนินธรุกิจท่ีแยกจากกันอย่างชดัเจน ซ่ึงกลุม่บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนินธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 
(หรือ “พลังงานสีเขียว”) เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุม่บรษิทัฯ และ BCP ยงัคงมรีายการระหว่างกัน 
ในลกัษณะสนับสนุนการด�าเนินธรุกิจและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ฯ ท้ังน้ีเป็นไปตามแนวทางปฏบัิตใินการบรหิารจดัการบรษิทัร่วมทุนของกลุม่บรษัิท 
BCP และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเปิดเผยในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน

15บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



1. 2018 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership Award จาก Frost and Sullivan
2. รางวัลสุริยศศิธร รองชนะเลิศปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ประจําป 2561 จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย
3. ESG100 ประจําป 2561 จากสถาบันไทยพัฒนองคกร
4. Best Corporate Governance 2018 Thailand จากนิตรสารการเงิน World Finance ประเทศอังกฤษ
5. Best CEO: Renewable Industry Asia จากนิตยสาร Business Worldwide ประเทศอังกฤษ
6. Best Clean Energy Community Solutions South East Asia 2018 จากนิตยสาร Capital Finance International (CFI)
 ประเทศองักฤษ 
7. Most Sustainable Company Award - Thailand 2018 จาก The European - Global Banking and Finance ประเทศอังกฤษ
8. Leadership in Renewable Energy Award - South East Asia 2018 จาก The European - Global Banking and Finance
 ประเทศอังกฤษ
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กลุ ่มบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 
1.1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 138.9 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
รวมประมาณ 190.9 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีบริษัทฯ เป็น 
ผู้ด�าเนินการ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.0 เมกะวัตต์ 
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  
(ค่าไฟฟ้าฐาน (Base Tariff) + ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)) และบวกส่วน
เพิ่มราคา (Adder) 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท/kWh) เป็น
ระยะเวลา 10 ปี

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีด�าเนินการโดย
บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ BSE BSE-BRM  
BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ก�าลงัการผลติไฟฟ้า 
ตามสัญญารวม 80.0 เมกะวัตต์ อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และ
มีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) และ Adder  
8.0 บาท/kWh เป็นระยะเวลา 10 ปี

- โรงไฟฟ ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ ผู ้ส นับสนุน 
ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพืน้ดนิส�าหรบัสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยด�าเนินการผ่าน BSE-PRI 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 จ�านวน 3 โครงการ 
ก�าลังการผลิตตามสัญญาและก�าลังการติดตั้งรวม 12.0 เมกะวัตต์  
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี และมีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed in 
Tariff (FiT) 5.66 บาท/kWh

- โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะ 2  
ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการฯ กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระราชูปถัมป์ (อผศ.) จ�านวน 2 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาและก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 8.9 เมกะวัตต์ อายุ
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 25 ปี และมอีตัราค่าไฟฟ้าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh

1.2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีอ�าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรธีรรมราช ก�าลังการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 9.0 เมกะวัตต์ (ก�าลงั
การผลิตติดตั้ง 10.0 เมกะวัตต์) อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี อัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) บวก Adder 3.50 บาท 
ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/2562
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(2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 13 โครงการ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม ประมาณ 131.2  
เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 168.7 เมกะวัตต์) อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี และอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT 32-40 เยน/kWh 
โดยแบ่งเป็น

- โครงการที่เปิดด�าเนินการแล้ว จ�านวน 5 โครงการ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 14.7 เมกะวัตต์
- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ�านวน 8 โครงการ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 116.5 เมกะวัตต์

ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ที่มาจากการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 78.5 ของรายได้รวม โดยสามารถ
จ�าแนกได้ดังนี้

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

รายการ
2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	รายได้จากการขายและบริการ

 รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 804.6 23.8 770.6 21.2 794.4 18.8

 รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 2,022.9 59.9 1,972.9 54.2 1,950.6 46.1

 รายได้ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT 255.4 7.6 579.0 15.9 568.8 13.4

 รายได้ค่าบริการ - - - - 6.5 0.2

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,083.9 91.2 3,322.5 91.3 3,320.3 78.5

2.	รายได้จากการลงทุน	(1) 26.8 0.8 40.9 1.1 4.8 0.1

3.	ก�าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 226.6 6.7 - - - -

4.	ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 793.0 18.8

5.	รายได้อื่น	(2) 43.1 1.3 276.5 7.6 111.8 2.6

รวมรายได้ 3,380.4 100.0 3,639.9 100.0 4,229.8 100.0

หมายเหตุ	:		
(1) รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ
(2) รายได้อื่น เช่น ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าประกันภัย เป็นต้น

Nabas, The Philippines
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power  
Purchase Agreement (“PPA”)) ทั้งสิ้น 12 สัญญา โดยแบ่งเป็น (1)
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
จ�านวน 1 สญัญา ขนาดก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 30.0 เมกะวัตต์  
ตามโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และ  
(2) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (“กฟภ.”) จ�านวน 11 
สญัญา ขนาดก�าลังการผลติไฟฟ้าตามสัญญา สญัญาละ 8.0 เมกะวัตต์  
รวมก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาท้ังสิน้ 88.0 เมกะวตัต์ ตามโครงการ
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าตาม (1) และ (2) ดงักล่าวเป็นสญัญาประเภท Non-Firm มอีายุ
สัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
8.0 บาท/kWh เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วันเริม่เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์ ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะต่ออายุสัญญาเมื่อ 
ครบก�าหนด 5 ปี จนสิ้นอายุโครงการดังกล่าว ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอายุ
โครงการประมาณ 25 ปี

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (“โครงการฯ”)  
จ�านวนท้ังสิ้น 3 สัญญา รวมก�าลังการผลิตตามสัญญาและก�าลัง
การผลิตติดต้ังท้ังส้ิน 12.0 เมกะวัตต์ และได้ท�าการผลิตไฟฟ้า
เพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ครบแล้วท้ัง 3 สัญญา ประกอบด้วย  
(1) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชยัชาญ จ�ากัด จงัหวัดอ่างทอง 
ก�าลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตร 
บางปะอนิ จ�ากัด จงัหวัดพระนครศรอียุธยา ก�าลงัการผลติ 2.0 เมกะวัตต์  

และ (3) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตร พระนครศรีอยุธยา จ�ากัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก�าลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ โดยทั้งสาม
โครงการฯ เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี ในอตัราค่าไฟฟ้า
แบบ FiT 5.66 บาท/kWh

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟตาม
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
(โซลาร์ฟาร์ม) ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
ระยะที่ 2 กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(อผศ.) จ�านวน 2 โครงการ จ�านวน 8.9 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  
(1) โครงการฯ อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับส�านักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ก�าลังการผลิตติดตั้งตามสัญญา 
5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงการอ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ
ส�านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี ก�าลังการผลิตตาม
สัญญาประมาณ 3.9 เมกะวัตต์ โดยทั้งสองโครงการฯ เป็นผู้มีสิทธิ 
ในการเข้าท�าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 25 ปี และอัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 100 ใน
บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด ซ่ึงด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ ้าตามสัญญารวม 9.0 เมกะวัตต ์  
(ก�าลังการผลิตติดตั้ ง 10.0 เมกะวัตต ์) ท่ีอ�าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.  
เป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได ้
ครัง้ละ 5 ปี ซ่ึงได้ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส�าหรบัผู้ผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 3.50 บาท/kWh เป็นระยะเวลา 
10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน โครงการ 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
ไตรมาสที่ 2/2562

โครงการฯ อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
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โครงการที่ดำเนินการแล�ว โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา

ตามสัญญา

147.9
MW

ติดตั�ง

200.9
MW

ที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย
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2561 2579

10,798 MW

19,684 MW

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานหมุนเว�ยนประเภทอื่น

75%

70%

30%
25%

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมาจาก 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) (3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP)) (4) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP)) (5) ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขายตรงที่เชื่อมกับระบบของ กฟผ. (Independent Power 
Supply) และ (6) ไฟฟ้าน�าเข้าจากต่างประเทศ และสิน้เดือนกันยายน 2561 มกี�าลงัผลติไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าท้ังหมด รวมท้ังสิน้ 
55,117 เมกะวัตต์ ซ่ึงใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58 และจากถ่านหิน ร้อยละ 18 ส�าหรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 10

ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังานได้ ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 2.1-3.4 
ต่อปี ระหว่างปี 2560-2579 โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะเป็น 50,419-64,526 เมกะวัตต์ในปี 2579 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

สัดส่วนก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำจำกพลังงำนหมุนเวียนปี 2561 (ต.ค.) 
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยในปี 2579 ตำมแผน AEDP 2015

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชน 
เข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือกระจายโอกาสไปยังพื้นท่ีห่างไกลให้
มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และ 
ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้า จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดย 
ก�าลงัผลติไฟฟ้าตามสัญญาจากพลงังานหมนุเวียนรวมเท่ากับ 10,798 
เมกะวัตต์ในปี 2561 เป็นก�าลังการผลิตรวม 19,684 เมกะวัตต์  
ในปี 2579 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี 

ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ

29%

27%
15%

14%

7%

7%
EGAT

IPP

SPP

ผูผลิตเอง/ขายตรง

VSPP

นำเขา
55,117 MW

ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด ปี 2560-2579 
(เมกะวัตต์)

2560 2561 2562 2563 2564 2569 2574 2579

34,102

50,419 (L)

55,703 (B)

64,526 (H)

การส่งเสริมจากภาครัฐโดยมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะส่งผลให้มีการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงท�าให้มี 
ภาวการณ์แข่งขนัท่ีเพิม่ขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุม่บรษิทัฯ มกีารตดิตามปัจจยัส�าคัญท่ีอาจส่งผลต่อการแข่งขนัในการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ  
ในอนาคต เช่น แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) และประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบริษัทฯ 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : EPPO (กันยายน 2561)
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อต้นปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด�าเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ  
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 34.0 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวมประมาณ 45.0 เมกะวัตต์) ภายใต้สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ทั้งสิ้น 7 สัญญา  
มีอายุสัญญา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรกโดยที่ 

- 5 โครงการ (ได้แก่ Takamori Nakatsugawa Nojiri  
Tarumizu และ Nikaho) มีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 
รวม 19.5 เมกะวัตต์ (ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวมประมาณ 26.6 เมกะวัตต์) 
และอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ที่ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง (เยน/kWh)

- 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Nagi ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 10.5 เมกะวัตต์ (ก�าลัง

การผลิตติดตั้งรวมประมาณ 14.0 เมกะวัตต์) โดยมีอัตรารับซ้ือไฟ
แบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ที่ 36 เยน/kWh 

- 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Gotemba ตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สญัญา 4.0 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลติตดิตัง้รวม 4.4 เมกะวัตต์) มอีายุ
สญัญา 20 ปีนบัจากวันท่ีอ่านมเิตอร์ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ครัง้แรกและ
มีอัตรารับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 32 เยน/kWh

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ�าหน่าย
โครงการ Nikaho และโครงการ Nagi ก�าลังการผลิตตามสัญญารวม 
19.3 เมกะวัตต์ ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ ณ สิ้นปี  
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเปิด
ด�าเนินการแล้ว 14.7 เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลติตดิตัง้รวม 17.4 เมกะวัตต์) 
และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 116.5 
เมกะวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 151.3 เมกะวัตต์)

Gotemba, Japan
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Takamori

โครงการที่ดำเนินการแลว โครงการที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนา

Chiba

ตามสัญญา

131.2
MW

ติดตั�ง

168.7
MW

ที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น
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การใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเสรีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรมและมีความโปร่งใส และปัจจุบัน โครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
ในประเทศญี่ปุ่นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ระบบผลิต
ไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จัดจ�าหน่าย และการบริหารโครงข่ายไฟฟ้า และ 
(3) การตลาดและการขาย โดยมผีูป้ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจ�านวน 
10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผูใ้ห้บรกิารจดัหาไฟฟ้าและรบัผดิชอบ
ระบบส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตและจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้มีการก�าหนด
เงื่อนไขในการจัดหาไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้าเป็นเงื่อนไขท่ัวไป 
ในการจดัหาไฟฟ้าให้แก่ผูบ้รโิภคในตลาดท่ีมกีารควบคุม นอกจากนี้  
ในกรณีท่ีผู้บริโภคในตลาดท่ีมีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้า (Power Producers and 
Suppliers (“PPS”) ได้ บรษิทัเหล่าน้ียงัมหีน้าท่ีในการจดัหาไฟฟ้าให้แก่
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ในฐานะผู้จัดหาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนทั้ง 10 ราย มีการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อ
พัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

ในส่วนของการก�ากับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาก�ากับกิจการ
ไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Electric Power System Council of Japan  
(“ESCJ”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มด�าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ 
ในเดือนเมษายน 2548 หน่วยงานดังกล่าวมหีน้าท่ีในการออกกฎเกณฑ์  
ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน ในฐานะองค์กรท่ีเป็นกลางเพื่อให้ระบบ
ส่งไฟฟ้า และระบบจัดจ�าหน่ายไฟฟ้า มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ฟุกุชิมะไดอิช ิ
หลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้ 
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ท่ีเหลอือีก 48 แห่งในประเทศญีปุ่่นต้องปิดด�าเนนิการ 
เพื่อทดสอบความปลอดภัย การปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท�าให้สัดส่วน
ประเภทเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าเปลีย่นแปลง ซ่ึงส่งผลให้อตัรา
ค่าไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่นปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก เน่ืองจากการน�าเข้า
เชือ้เพลิงฟอสซิลเพ่ือทดแทนเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบเพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานท้ังในภาวะปกติและ 
ภาวะวิกฤต โดยกระจายประเทศแหล่งท่ีมาของเชื้อเพลิงน�าเข้า 
และพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ โดยหน่ึงในนโยบายและ
มาตรการพฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศท่ีส�าคัญคือการส่งเสรมิ
การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การ
สนับสนุนด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ 
ลดต้นทุนการด�าเนินการ เป็นต้น

Ministry of Energy, Trade and Industry (“METI”) วางเป้าหมาย 
เบ้ืองต้นในการเพ่ิมสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเป็นร้อยละ 22.0-24.0 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดใน
ปี 2573 เพื่อปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความ
เหมาะสม โดยค�านึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึง 
สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า (The Act 
on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by 
Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ได้ก�าหนดกรอบการ
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส�าหรับพลังงานหมุนเวียน โดยที่ METI จะ
ก�าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT รายปี โดยอัตราค่าไฟ FiT 
ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดต�า่กว่า 2 เมกะวัตต์ เท่ากับ 
21 เยน/kWh ในปี 2560 และลดลงเป็น 18 เยน/kWh ในปี 2561 
และส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเกินกว่า 2 เมกะวัตต์  
ใช้ระบบการประมูลราคา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

ส�าหรบัในปี 2561 METI ได้ออกประกาศส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เกินกว่า 2 เมกะวัตต์ท่ีได้รบัใบอนุญาตในช่วงปี 2555-2557 
(ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับอัตราค่าไฟ 32 36 40 เยน/kWh) ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาและยังไม่พร้อมเปิดด�าเนินการ METI ก�าหนดให้
ยื่นเอกสารรายละเอียดโครงการฯ ภายในเดือนกันยายน 2562 และ
จะต้องเชื่อมต่อกับสายส่งและเปิดด�าเนินการภายใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อ
ให้ได้สิทธิในการขายไฟที่อัตราค่าไฟเดิม หากไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ อัตราค่าไฟจะปรับลดลงเหลือ 21 เยน/kWh 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้า 
ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม  
ฝ่ายจัดการได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ
ก�าหนดแผนงานต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีภาครฐัก�าหนด

Gotemba, Japan
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โครงสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการ

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวม ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

BCPG

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  204.5  6.6  194.1  5.8  198.2  6.0 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  513.6  16.7  497.6  15.0  489.2  14.7 

รายได้ตามอัตราการรับซื้อในรูปแบบ FiT  -  -  -  -  25.7  0.8 

BSE

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  240.2  7.8  235.3  7.1  242.8  7.3 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  602.5  19.5  600.5  18.1  591.8  17.8 

BSE-BRM

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  61.5  2.0  58.9  1.8  60.8  1.8 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  155.0  5.0  150.6  4.5  149.4  4.5 

BSE-BRM 1

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  59.5  1.9  56.2  1.7  58.9  1.8 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  148.8  4.9  143.5  4.3  144.8  4.4 

BSE-CPM 1

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  61.4  2.0  57.8  1.7  60.1  1.8 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  155.0  5.0  147.9  4.5  147.3  4.4 

BSE-NMA

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  59.0  1.9  56.6  1.7  58.3  1.8 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  148.6  4.8  145.0  4.4  142.8  4.3 

BSE-PRI

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน  118.7  3.8  111.7  3.4  115.4  3.4 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  299.4  9.7  287.7  8.7  285.3  8.6 

รายได้ตามอัตราการรับซื้อในรูปแบบ FiT  2.1  0.1  97.6  2.9  98.5  3.0 

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย  2,830.6  91.8  2,841.0  85.5  2,869.2  86.4 

Natkatsugawa  12.6  0.4  12.6  0.4  12.4  0.4 

Takamori  17.9  0.6  17.4  0.5  16.8  0.5 

Nojiri  17.3  0.6  16.3  0.5  15.3  0.5 

Tarumizu  130.3  4.2  125.5  3.8  109.3  3.3 

Nikaho  75.2  2.4  144.0  4.3  115.9  3.5 

Nagi  -  -  165.8  5.0  138.2  4.2 

Gotemba  -  -  -  -  36.7  1.0 

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น  253.3  8.2  481.5  14.5  444.6  13.4 

รายได้ค่าบริการซ่อมบ�ารุง - - - - 6.51 0.2

รวม 3,083.9 100.0 3,322.5 100.0 3,320.3 100.0

Nabas

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา

14.4 5.6+
MW MW
(36.0) (14.0)
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การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโดยผ่านบริษัทร่วม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (สัดส่วนการลงทุนร้อยละ  
40.0 ของทุนเรียกช�าระ) ตั้งอยู่ท่ีเมือง Nabas ประเทศฟิลิปปินส์  
เปิดด�าเนินการตัง้แต่วันท่ี 10 มถุินายน 2558 ขนาดก�าลงัการผลติ 36.0 
เมกะวัตต์ (ค�านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 14.4 เมกะวัตต์) 
และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 14.0 เมกะวัตต์ (ค�านวณตามสัดส่วน
การลงทุนเทียบเท่า 5.6 เมกะวัตต์) มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 7.40  
เปโซ/kWh เป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวสามารถขายไฟฟ้าได้ในราคาตลาด

ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ท้ังสิ้น 45.8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่ 18.8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 
143.8 เน่ืองจากการรบัรูก้�าลงัการผลติเตม็ปีเป็นปีแรก ค่าพลงังานลม  
(Capacity Factor) ท่ีปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 30.5 ในปีก่อน  
เป็นร้อยละ 37.1 ในปีนี้ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ก�าไรก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเท่ากับ  
72.6 ล้านบาท

ส�าหรับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 22,770 เมกะวัตต์ โดยก�าลัง
การผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าท่ีใช้น�้ามัน
และก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง คิดเป็นร้อยละ 35.4 และ 33.4  
ตามล�าดับ ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีก�าลังการผลิตร้อยละ 1.9 
จากก�าลังการผลิตรวม 

ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีอัตราความต้องการการใช้ไฟฟ้าท่ี 
ค่อนข้างสงู โดยรฐับาลคาดว่าความต้องการไฟฟ้าสงูสดุจะเตบิโตเฉลีย่ 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 ต่อปี ส่งผลให้รัฐบาลวางเป้าหมายในการขยาย
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการภายในประเทศอีก
ประมาณ 49,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2583 โดยก�าลังการผลิต 
ส่วนใหญ่จะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ส่งเสริม
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนควบคู่กันไป โดยก�าหนดเป้าหมาย
การเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมคิดเป็น
ก�าลังการผลิตรวมประมาณ 5,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2583

ท่ีมา: Department of Energy Philippines, Asian Development Bank, BloombergNEF

Nabas

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา

14.4 5.6+
MW MW
(36.0) (14.0)
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ชื่อโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

Wayang-Windu Salak (1) Darajat (1)

ที่ตั้ง Pangaiengan Regency Sukabumi Regency Garat Regency และ 
Bandung Regency

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 17.3 ร้อยละ 17.3

ผู้รับซื้อไฟฟ้า PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) (2)

PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) (2)

PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) (2)

ก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ
ไอน�้ำ:
(เพื่อให้ PLN ผลิตไฟฟ้า)
ไฟฟ้ำ:
โครงการที่เปิดด�าเนินการ
โครงการระหว่างพัฒนา

-

ยูนิต 1-2: 227 เมกะวัตต์
ยูนิต 3-4: 120 เมกะวัตต์

ยูนิต 1-3: 180 เมกะวัตต์

ยูนิต 4-6: 197 เมกะวัตต์
-

ยูนิต 1: 55 เมกะวัตต์

ยูนิต 2-3: 216 เมกะวัตต์
-

ก�ำลังกำรผลิตรวม 347 เมกะวัตต์ 377 เมกะวัตต์ 271 เมกะวัตต์

ก�ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนลงทุน
ไอน�้ำ:
ไฟฟ้ำ:
โครงการที่เปิดด�าเนินการ
โครงการระหว่างพัฒนา

-

ยูนิต 1-2: 45.4 เมกะวัตต์
ยูนิต 3-4: 24.0 เมกะวัตต์ (3)

ยูนิต 1-3: 31.1 เมกะวัตต์

ยูนิต 4-6: 34.1 เมกะวัตต์
-

ยูนิต 1: 9.5 เมกะวัตต์

ยูนิต 2-3: 37.4 เมกะวัตต์
-

ก�ำลังกำรผลิตรวม 69.4 เมกะวัตต์ 65.2 เมกะวัตต์ 46.9 เมกะวัตต์

หมายเหตุ	
(1) กลุ่ม Star Energy เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า Salak และ โครงการ Darajat จาก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
(2) หมายถึง การไฟฟ้าอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย
(3) อยู่ระหว่างการขุดหลุมส�ารวจเพื่อพิจารณายืนยันความเป็นไปได้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตั้งอยู่ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย จ�านวน 3 โครงการ มีขนาดก�าลังการผลิตที่
เปิดด�าเนินการแล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค�านวณตามสดัส่วนการลงทุนเทียบเท่า 157.5 เมกะวัตต์) และอยูร่ะหว่างการพฒันา 120.0 เมกะวัตต์ 
(ค�านวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 24.0 เมกะวัตต์) อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย 0.06-0.09 เหรียญสหรัฐ/kWh ซึ่งแปรผันตามดัชนีเงินเฟ้อ
ต่างๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีน�้ามัน เป็นต้น

Wayang - Windu, West Java, Indonesia
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ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,249.8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จ�านวน 509.6 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 145.3 เนื่องจากการรับรู้ก�าลังการผลิตเต็มปีเป็นปีแรก 
ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�าไรก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเท่ากับ 761.3 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 62,000 เมกะวัตต์ โดยก�าลังการผลิตส่วนใหญ ่
มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 27.4 ตามล�าดับ ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
มีก�าลังการผลิตเพียงร้อยละ 2.7 จากก�าลังการผลิตรวม 

ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียยังประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกของประเทศ และมีอัตรา
การเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 87.5 ส่งผลให้รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียมุ่งเน้นในการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 8.8 ต่อปี โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งให้เป็น 91,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และคิดเป็นก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประมาณ 7,007 เมกะวัตต์ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 จากก�าลังการผลิตรวม

Source: BloombergNEF, Global Business Guide Indonesia

Salak

(377 MW)

65.2
MW

Darajat

(271 MW)

46.9
MW

Wayang Windu

(227 MW)

45.4
MW

(120 MW)

24.0
MW

+

โครงการที่ดำเนินการแลว โครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
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โครงสร้าง

การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ น�าจ�านวนหุ้นสามัญ
ท้ังหมดท่ีเรียกช�าระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณปูโภค และ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีน 10,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 2,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท และ
มทุีนจดทะเบียนช�าระแล้วท้ังสิน้ 9,984,137,300 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 1,996,827,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

BCP (2) 1,399,999,994 70.1

ส�านักงานประกันสังคม 34,600,289 1.7

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 15,836,746 0.8

นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.6

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 10,152,168 0.5

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1,472,589,197 73.7

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 1,996,827,460 100.0

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ส�านักงานประกันสังคม 199,128,697 14.5

กระทรวงการคลัง 137,442,767 10.0

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 120,439,428 8.8

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 100,936,800 7.3

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 100,936,800 7.3

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 33,642,198 2.4

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 31,304,143 2.3

AIA Company Limited - EQ4-P 30,000,069 2.2

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 23,056,200 1.7

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 22,045,400 1.6

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 798,932,502 58.1

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 1,376,923,157 100.0

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.set.or.th

หมายเหตุ: 
(1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งล่าสุด
(2) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันและธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน ณ วันที่ 7 กันยายน  2561 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)  

BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
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ชื่อหลักทรัพย์ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก ่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามเงื่อนไขในข้อก�าหนดสิทธิ

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ  
จะไม่ขยายอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของ 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 10,000,000 หน่วย

จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ

: 10,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
ของบริษัทฯ

วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 18 เมษายน 2560

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : - 0 - บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคา 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ราคา 10 บาทต่อหุ้น ส�าหรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวนร้อยละ 50  

ของจ�านวนทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  
(2) ราคา 13.82 บาทต่อหุ้น ส�าหรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลืออีก

จ�านวนร้อยละ 50 ของจ�านวนท้ังหมดท่ีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได ้
รับจัดสรรจากบริษัทฯ 

วันก�าหนดการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนตลอดอายุของใบส�าคัญ
แสดงสทิธ ิโดยวันก�าหนดการใช้สิทธคิรัง้แรก คือ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 และวันก�าหนดการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันท�าการก่อนวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 
ปีนับแต่วันท่ีบรษิทัฯ ได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธ ิท้ังนี ้ในกรณท่ีีวันก�าหนดการใช้
สทิธติรงกับวันหยดุท�าการของบรษิทัฯ ให้เลือ่นก�าหนดวันใช้สทิธดิงักล่าวเป็นวันท�าการก่อนหน้า

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

: - ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 
10 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ “ESOP”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ีไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะน�าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออก 
ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหัก
ทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบงัคับของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมตขิองคณะกรรมการบรษัิทท่ีอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลจะต้อง 
ถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติการจ่าย
เงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นรบัทราบในการประชมุคราวต่อไป ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูกั่บภาวะเศรษฐกิจ 
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ�าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณา
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยในประเทศไทย
บรษิทัย่อยในประเทศไทยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของก�าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากการหัก

ทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของ
บริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการ

หักทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพัน
ของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องจากการจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการท�ารายการ และผลก�าไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือจ�านวนทั้งสิ้น 3.2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของทุนเรียกช�าระ

การจ่ายปันผล
ปี 2560 ปี 2561

ส�าหรับงวด ม.ค.-มี.ค. ส�าหรับงวด เม.ย.-มิ.ย. ส�าหรับงวด ก.ค.-ก.ย. 

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.64 0.21 0.17 0.19

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.61 0.16 0.16 0.16

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 95.3 76.1 94.1 84.2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ในปี 2560-2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยงทั�งองคกร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการลงทุน

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝายสื่อสารองคกร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
องคกร

สายงานปฏิบัติการ
สายงานยุทธศาสตร

องคกร
สายงานการเง�น

และบัญช�
สายงานบร�หาร

ความเปนเลิศองคกร

Green Technology Center

Center of Digital Energy

โครงสร้าง

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร และ 
คณะกรรมการการลงทุน และมกีารแบ่งสายการบงัคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรปุเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ดงัน้ี 
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รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ในปี 2561

ต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร

/ กรรมการอสิระ

1. นายพิชัย ชุณหวชิร (1) ประธานกรรมการ 11/12 -

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (2) รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

11/12 2/2

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ (3) กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

12/12 2/2

4. พลเอก อุทิศ สุนทร (4) กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

12/12 2/2

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (5) กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรรษัทภิบาล

12/12 2/2

6. นายณรงค์ บุณยสงวน (6) กรรมการอิสระ 11/12 2/2

7. ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง (7) กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

12/12 2/2

8. นายธรรมยศ ศรีช่วย (8) กรรมการ /
กรรมการการลงทุน

2/2 - (11)

9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (9) กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

10/12 2/2

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย (10) กรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
กรรมการการลงทุน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / 
กรรมการบรรษัทภิบาล/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

12/12 - (11)

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

1. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการการลงทุน

9/9 -

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท มีจ�านวน 10 คน ดังนี้

หมายเหตุ : 
(1) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชกิในคณะกรรมการชดุย่อยใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของบรษิทัจดทะเบียน ปี 2555 ท่ี ตลท. ก�าหนด และเป็นกรรมการ

ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และเป็นประธานกรรมการ CGC และกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และเป็นกรรมการ AC และ กรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 และเป็นประธานกรรมการ AC และกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 (แทน นายธรรมยศ ศรีช่วย)
(7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ AC เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
(8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ IC เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (แทน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
(9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นกรรมการ NRC กรรมการ ERMC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการ ERMC เมื่อวันที่  

17 ตุลาคม 2559
(10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และเป็นกรรมการและเลขานุการ CGC และ ERMC และกรรมการ IC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
(11) การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอ�านาจบริหาร จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ  
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นางพรรณขนิตตา บุญครอง หรือ นายณรงค์ บุณยสงวน หรือ นายธรรมยศ  
ศรีช่วย รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนด โดยไม่มีการ
กีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่นใด

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย ผู้มคีวามรอบรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในด้านธรุกิจไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ด้านธรุกิจ 
ระหว่างประเทศ ด้านบัญชแีละการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพฒันาองค์กร ด้านสงัคม สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั  
ด้านบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให ้
คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณท่ีีคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหน่ึง 
หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจแต่งตัง้กรรมการหรอืบุคคลใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ของบริษัทฯ และมีอ�านาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ท้ังน้ีให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการบริษัทโดยต�าแหน่ง

4. ประธานกรรมการต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากน้ีประธานกรรมการต้องไม่ด�ารง 
ต�าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน 

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้กรรมการอิสระเป็น 
กลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยสามารถถ่วงดุลอ�านาจการตัดสินใจของกรรมการ 
ทั้งคณะ รวมถึงมีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งมั่นบนความถูกต้องและสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือ 
กลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดนิยามและคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระในนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี (หมวดท่ี 3) ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดือนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
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และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนัียผู้มอี�านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบัญช ีซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร 
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 
ที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียั 
ในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดอืนประจ�า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น
ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบริษัทฯ และรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�าหนดไว้ดังนี้

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์  

สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. ก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และก�ากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให ้

ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัง่ค่ังสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 
รวมถึงน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรส�าคัญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

4. ดูแลให้บรษิทัฯ มกีารด�าเนินธุรกิจต่อเนือ่งในระยะยาว รวมท้ังมแีผนการพฒันาพนักงาน และความต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร (Succession Plan)
5. ติดตามการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องของ 

บริษัทฯ โดยก�าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องท่ีส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม�า่เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร
ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

7. ด�าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี
9. มบีทบาทส�าคัญในการด�าเนินการเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัให้มแีนวทางและมาตรการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม เพยีงพอ 

และมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก�าหนดกลยุทธ์ 

การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท�า
ของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

12. ในกรณีท่ีจ�าเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการด�าเนินกิจการด้วย 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บ
รักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และช่วยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ  
อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถอืหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และด�าเนินกิจการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
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14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

15. งดซือ้ขายหลกัทรพัย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และหลงัการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
16. รายงานการถือหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรอืผู้ท่ีอยูกิ่นด้วยกันฉนัสามภีรยิา (1) และบตุรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

17. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

18. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ�าทุกปี
19. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร และกรรมการอสิระประชมุระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ  

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
20. กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้ไม่เกิน 

5 บริษัท
21. พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้และก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นเพือ่สนบัสนุน

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
22. มีกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท�ารายการ
ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

23. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การด�าเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ 
จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค�้าประกัน และการด�าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

24. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าท�ารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการ
อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

25. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

26. พจิารณาอนมุตักิารจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นทราบในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

27. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลท่ีมคุีณสมบัตไิม่ต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมกีารแก้ไข 
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ  
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม 
วาระในกรณกีารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และในกรณกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

28. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ท้ังน้ี 
การมอบอ�านาจดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้กรรมการ หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
เท่านั้น

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการน้ัน บริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับบุคคลท่ีมีความรู้ความ
สามารถ ประสบการณ์ มปีระวัตกิารท�างานท่ีดี และมภีาวะผู้น�า วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมคุีณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทัีศนคตท่ีิดต่ีอองค์กร 
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
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ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณา
จากทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดรวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหา
กรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท�างานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�า

เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมส่ีวนร่วมในการเสนอชือ่กรรมการท่ีมคุีณสมบัติ

เหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก 
ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ี

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียัง 
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การพ้นตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อม 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535
5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก
6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อม 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด�ารงต�าแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่าง
สมเหตุผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนด
วาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
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2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า  
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นเร่งด่วนเพือ่รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ อาจแจ้งการนัดประชมุโดยวิธอีืน่และก�าหนดวันประชมุ
ให้เรว็กว่าน้ัน โดยฝ่ายจดัการมหีน้าท่ีต้องให้สารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการมหีน้าท่ีดแูลให้มัน่ใจ
ว่ากรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลัง
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด  
ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

4. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี 
5. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจดัเรือ่งท่ีจะเข้าวาระการประชมุ โดยการปรกึษาหารอืกับฝ่ายจดัการ ท้ังนีฝ่้ายจดัการ

จะพิจารณาค�าขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส�าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
6. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ือการอภิปรายและเพียงพอส�าหรับ 

คณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ
7. ในการประชมุ ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรปุประเด็นส�าคัญของวาระการประชมุเพือ่การพจิารณาของกรรมการ พร้อมท้ังสนบัสนุน

และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
8. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมใน 

วาระดังกล่าว
9. กรรมการสามารถเข้าถงึและขอสารสนเทศ ค�าปรึกษาและบริการต่างๆ ทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายจัดการ 

และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่โดยได้จัดให้มีการบรรยายน�าเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ 
รับทราบข้อมูลการด�าเนินงาน (เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหารจัดการและผู้บริหาร ธุรกิจ 
แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุนและความคืบหน้า และผลการด�าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมา เป็นต้น) นโยบายท่ีส�าคัญของบริษัทฯ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อท�าความเข้าใจการด�าเนินงานของ
ธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเป็นคู่มือ/ค�าแนะน�าเกี่ยวกับบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและหลักในการก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึง 
หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้ 

รายชื่อ DAP DCP อื่นๆ

1. นายพิชัย ชุณหวชิร ปี 2549 ปี 2552 -

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ - ปี 2552 -

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ปี 2559 - -

4. พลเอก อุทิศ สุนทร ปี 2559 - -

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี - ปี 2549 -

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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- บรษิทัฯ ได้เชญิผูแ้ทนจากบรษิทัท่ีปรกึษาชัน้น�าระดับโลก เพือ่น�าเสนอและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับกรรมการบรษิทั และผู้บรหิาร
ระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “Future of Electricity” ในการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 - การเดินทางศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของบริษัท Huawei Technologies Deutschland GmbH ณ เมืองนูเรมเบิร์ก  
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี เพือ่ให้กรรมการบรษัิทแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมการประยุกต์ใช้ระบบ Blockchain ของบริษัท Power Ledger 

- บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร (ประธานกรรมการ) เป็นผู้บรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนส�าหรับ
ผู้บริหาร” โดยมีกรรมการบริษัท ได้แก่ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี และ ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง พร้อมทั้ง ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และ
พนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏบัิตงิานว่าในระหว่างปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการมกีารปฏบัิตงิานครบถ้วน เหมาะสมตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- แบบประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล (โดยตนเอง) : มหัีวข้อท่ีใช้ในการประเมนิ ได้แก่ ความรบัผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุม่ : กรรมการ 3-4 ท่าน ซึง่ไม่เปิดเผยชือ่จะประเมนิ
กรรมการ 1 ท่าน) : มหัีวข้อท่ีใช้ในการประเมนิ ได้แก่ ความรบัผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ี ของกรรมการ และความเป็นอสิระของกรรมการ

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ : มีหัวข้อท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ 
โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ

2. แบบประเมินส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยก�าหนดวิธีการให้คะแนน 
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น 
2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
3  = เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี 
5  = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

รายชื่อ DAP DCP อื่นๆ

6. นายธรรมยศ ศรีช่วย - ปี 2560 -

7. ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง - ปี 2549 Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 29/2018

ปี 2561 

8. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ - ปี 2551 -

9. นายบัณฑิต สะเพียรชัย ปี 2547 ปี 2548 -

10. นายณรงค์ บุณยสงวน - ปี 2546 -
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คณะกรรมการบร�ษัท

หน�าที่พอสังเขป

จำนวนกรรมการอิสระ/
จำนวนกรรมการ

จำนวนการประชุม

ผลการประเมิน

AC NRC ERMC CGC IC

• สอบทานงบการเง�น
 รายไตรมาส และรายป�
• สอบทานระบบควบคุม
 ภายใน
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• คัดเลือก/เสนอแต�งตั�ง
 ผู�สอบบัญช�และ
 ค�าตอบแทน

• สรรหากรรมการบร�ษัท
 และผู�บร�หารระดับสูง 
 รวมถึงพ�จารณาค�าตอบแทน
• ประเมินผลการดำเนินงาน
 ของกรรมการผู�จัดการใหญ�
• ทบทวนแผนการสืบทอด
 ตำแหน�ง

• กำหนดนโยบายยุทธศาสตร�
 และเป�าหมายการบร�หาร
 ความเสี่ยง 
• พัฒนาระบบจัดการ
 บร�หารความเสี่ยง
 ดูแลให�บร�ษัทฯ 
• บร�หารความเสี่ยง
 ที่เหมาะสม

• เสนอแนะแนวปฏิบัติด�าน
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 การต�อต�านคอร�รัปชั�น 
 และการดูแลสังคม 
 ชุมชน และสิ�งแวดล�อม
• กำกับดูแลการปฏิบัติหน�าที่
 ให�เป�นตามหลัก CG

• ติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามกลยุทธ�
 องค�กร
• พ�จารณากลั�นกรองติดตาม 
 และโอกาสการลงทุน
 ให�สอดคล�องกับกลยุทธ�
 ของกลุ�มบร�ษัทฯ 
• เสนอแนะโครงสร�าง
 ทางการเง�น

13 4 6 5 10

97.3% 100%

96.3%

97.2% 95.6% 97.3%

รายบุคคล
ดวยตนเอง

99.1%

รายบุคคล
แบบไขว

98.3%
ทั�งคณะ

และก�าหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ  85  = ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ  75  =  ดีมาก
มากกว่าร้อยละ  65 =  ดี
มากกว่าร้อยละ  50  =  พอใช้
ต�่ากว่า/เท่ากับร้อยละ  50 =  ควรปรับปรุง

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561

หมายเหตุ: 
AC = คณะกรรมการตรวจสอบ NRC = คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ERMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร CGC = คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
IC = คณะกรรมการการลงทุน
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญในการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และได้มมีตใิห้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยขึน้เพือ่ช่วยปฏบิตังิานในการ
ตดิตามและก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปอย่างท่ัวถึงในทุกมติ ิและสอดคล้องตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด�าเนนิการเก่ียวกับการก�ากับดแูลกิจการ และการตรวจสอบภายใน ต่อมาท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 2/2559 เมือ่วันท่ี 9 มนีาคม 2559  
ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  
ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
และคณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือ 
การตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการ ส�านัก
ตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน) ท�าหน้าที่เลขานุการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�าคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอ�านาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอ�านาจในการว่าจ้าง 

หรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน และเสนอ

การพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และส�านักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูล

กันและลดความซ�้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราก�าลังของส�านักตรวจสอบภายใน

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/จ�านวนการประชุม

ทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธานกรรมการ 13/13

พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ 12/13

ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง (1) กรรมการ 13/13

หมายเหตุ:
(1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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11. พจิารณา แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน และประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังพจิารณา
ความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยง

13. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างม ี
นัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการ หรอืการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถ หรอื
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ก�าหนด และทบทวนวิธกีารสรรหา และคุณสมบัตขิองผู้ท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูง
2. ด�าเนนิการสรรหา และเสนอแนะผู้ท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูง 
3 ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทั  

ในการพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวน และสรุปผลการจัดท�าแผนการสบืทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ ่ และผู้บริหารระดับสูงประจ�าทกุปี และรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
8. ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มกีารรายงานผลให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/จ�านวนการประชุม

ทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ 4/4

พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมการ 4/4

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ และเลขานุการ 4/4
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 6/6

พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ 6/6

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ 6/6

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ีเป็นกรรมการ 
ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถหรอืความเชีย่วชาญในธรุกิจและ/หรอืการบรหิารงานความเสีย่ง โดยให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee - CGC)

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงควรเป็นกรรมการอสิระ โดยมกีรรมการอย่างน้อย 
1 คน เป็นกรรมการท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีพงึปฏบัิตติามมาตรฐานสากลต่างๆ โดยให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และเป็นเลขานุการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ 5/5

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการ 5/5

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ 5/5

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้คณะท�างาน เพื่อท�า
หน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม 

3. ก�ากับดูแลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 

4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC)

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบรษิทัฯ และผูเ้ชีย่วชาญอืน่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ด้านธรุกิจพลงังาน 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี และก�าหนดสัดส่วนของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการการลงทุน ท้ังนีใ้ห้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุนโดยต�าแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุน 
เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเลขานุการของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการลงทุน

หมายเหตุ
(1) กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท
(2) นายธรรมยศ ศรีช่วย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนการเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (1) ประธานกรรมการ 10/10

นายธรรมยศ ศรีช่วย (2) กรรมการ 1/1

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ 10/10

นายสุชาติ เจียรานุสสติ (1) กรรมการ 10/10

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ที่ปรึกษา 10/10

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ข้อจ�ากัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนน�าเสนอพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ลงทุนส�าหรับโครงการท่ีได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างท่ีปรึกษา ส�าหรับโครงการธุรกิจใหม่ท่ียังไม่ได้รับอนุมัต ิ
แผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

3. พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน
4. สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบรษิทัได้รบัค่าตอบแทนตามท่ีได้รบัอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุ้น โดยค่าตอบแทนดงักล่าวได้มกีารก�าหนดให้อยูใ่นระดับท่ี 
เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน

2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม  
โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
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3. คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผย 
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บรษิทัฯ จะค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระ หน้าท่ี ความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนด 
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ดังกล่าวและน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี 2561 ไว้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจ�าส�าหรับกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

2.  ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ 
ในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. เงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจ�าปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อ 
กรรมการ 1 ท่าน และให้ค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน
ที่เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามล�าดับ 

4. บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย หรือโครงการ ESOP จ�านวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการจ�านวน 3,300,000 หน่วย เมื่อเดือนเมษายน 2560 
ทั้งนี้การเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 

โครงการฯ อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

47บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



คณะผู้บริหารและบุคลากร

หมายเหตุ: 
(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ IC เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(3) ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561
(4) ค�านวณจากส่วนต่างระหว่างราคาการใช้สิทธิและราคาตลาดเฉลี่ย ณ เดือนที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

รายชื่อ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

BoD AC NRC ERMC CGC IC
โบนสัจาก

ผลด�าเนนิงาน 
ปี 2560

ก�าไรจากการใช้
สิทธิตามโครงการ

=ESOP (4)
รวมสุทธิ

1. นายพิชัย ชุณหวชิร 862,500 - - - - - 1,874,520 1,931,250 4,668,270

2. พลเรอืเอก ศษิฐวัชร วงษ์สวุรรณ 776,250 - 75,000 - - - 1,687,069 1,296,000 3,834,319

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 720,000 - 60,000 - 93,750 - 1,499,616 1,152,000 3,525,366

4. พลเอก อุทิศ สุนทร 720,000 300,000 - 90,000 - - 1,499,616 1,152,000 3,761,616

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 720,000 393,750 - - 75,000 - 1,499,616 1,545,000 4,233,366

6. นายณรงค์ บุณยสงวน (1) 690,000 - - - - - - - 690,000

7. ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง 720,000 315,000 - - - - 1,499,616 1,545,000 4,079,616

8. นายธรรมยศ ศรีช่วย (2) 120,000 - - - - 15,000 874,776 1,545,000 2,554,776

9. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 660,000 - 60,000 112,500 - - 1,499,616 1,545,000 3,877,116

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย 720,000 - - 90,000 75,000 150,000 1,499,616 2,317,500 4,852,116

รวม 6,708,750 1,008,750 195,000 292,500 243,750 165,000 13,434,061 14,028,750 36,076,561

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี:

11. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (3) 624,375 - - - - 187,500 1,687,069 1,738,130 4,237,074
รวมทัง้สิน้ 7,333,125 1,008,750 195,000 292,500 243,750 352,500 15,121,130 15,766,880 40,313,635

ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ 

บริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถยนต์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
- บัตรเติมน�้ามันเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริงส�าหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน
- ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ส�าหรับกรรมการ ไม่เกิน 900 บาท/คน/เดือน
- การจัดท�าประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีจ�านวน 7 คน ดังนี้

หมายเหตุ:
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท

4. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

5. นางสาวณินทิรา อภิสิงห์ (1) รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

6. ดร. ภาวัน สยามชัย (2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 
และ Country Manager, BCPG Japan Corporation 
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC)

7. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร

สรุปค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ปี 2561 ดังนี้

48 รายงานประจ�าปี 2561



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

1. ด�าเนินกิจการและบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ  
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2.  ด�าเนินกิจการและบรหิารงานให้เป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั ด้วยงบประมาณท่ีได้รบัอนุมตัอิย่างเคร่งครดั ซ่ือสัตย์สจุรติ  
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3.  รายงานความก้าวหน้าจากการด�าเนนิงานตามมต ิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ท่ีส�าคัญต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้
4.  ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้
5.  ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพื่อ

ประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและส�านักตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบ 
กิจการนั้นๆ ได้

6.  การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือต�าแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การ 
ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ผู้บรหิารระดบัสงู อนัหมายรวมถึง ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา ผู้ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
เทียบเท่ากับผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารรายท่ีสีทุ่กราย และให้หมายความรวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญช ีหรอืการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา (1) และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้นที่ถือ
ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

8.  มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินกิจการและการบริหารงานประจ�าวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้
มคีวามรอบรู ้และเพิม่ทักษะความสามารถในการปฏบิตังิาน นอกจากนี ้ส�าหรบัผู้บรหิารระดับรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการบรษิทั
ได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หรือเทียบเท่าเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันน�ามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีดูแลให้มแีผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ในต�าแหน่งท่ีส�าคัญในองค์กร เช่น กรรมการผู้จดัการใหญ่  
และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงก�าหนดนโยบาย 
การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถ
เข้ารับการคัดเลือกในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทควรด�าเนินการให้มั่นใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ และคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการ 
ขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารเพื่อท�า
หน้าท่ีดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเป็นประจ�าทุกปี ถึงสิ่งท่ีได้
ท�าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดต�าแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้
มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บรหิารจดัการธรุกิจของบรษิทัฯ ตามวิสยัทัศน์และพนัธกิจท่ีคณะกรรมการบรษิทัก�าหนดและเป็นไปตามแผนธรุกิจ งบประมาณ และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การด�าเนินการทางธุรกิจ รวมท้ังการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ก�ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. เจรจาและเข้าท�าสัญญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ท่ีเป็นธรุกิจปกตขิองบรษิทัฯ ภายในก�าหนดวงเงนิของธรุกรรมตามท่ีก�าหนดในตาราง
อ�านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
บริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร

8. ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม เพือ่ให้มผีลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย  
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืน

10. ด�าเนนิการให้มกีารศกึษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีด ีโดยท�าการศกึษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงนิอย่างเหมาะสม 
และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก�าหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพ 
และอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก�าหนด การเลื่อน การลด  
การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

13. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด�าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมี
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

14. ด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ รวมตลอดจนตารางก�าหนดอ�านาจอนุมตัริายจ่าย 
ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ 
16. มอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่ก�าหนดในนามของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้

ขอบเขตอ�านาจท่ีระบุไว้ในหนังสอืมอบอ�านาจของบรษิทัฯ และ/หรอืระเบียบ กฎเกณฑ์ หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษิทั และไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าว
ให้คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี พจิารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธรุกรรมดังกล่าวเป็นธรุกรรมปกติ
ของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length) 

17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ท้ังน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�านาจในการสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ รวมถึง 

มีอ�านาจในการด�าเนินการ หรือก�าหนดและอนุมัติวิธีการจัดหาพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร  
(ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการ ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพประมาณ 40 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทส�าคัญและส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทในการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด  
ข้อบังคับบรษิทัฯ ระเบียบบรษิทัฯ นโยบายบรษัิทฯ ระเบียบและข้อพงึปฏบัิตต่ิางๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง 
ข้อก�าหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ตามข้อก�าหนดแห่งพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมท้ังให้มหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นด้านกฎหมาย และ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การด�าเนินการจัดประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัย่อย คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัฯ การประชมุ 
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ผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การดูแล 
การด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับสทิธขิองผู้ถือหุ้น การดูแลเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูการรายงานสารสนเทศ และการจดัท�ารายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)  
ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/การประชุม 
ผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากน้ี เลขานุการบรษัิทยงัมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยมหีน้าท่ีส่งเสรมิการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางฝ่ายก�ากับองค์กร

ปี 2561 เลขานุการบริษัทคือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และด�ารงต�าแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร อีกต�าแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่  
30 พฤษภาคม 2560 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร
ยอดยกมา  

1 ม.ค. 2561

การใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตาม

โครงการ ESOP

การเปลี่ยนแปลง
จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างปี

+ได้มา / - จ�าหน่ายไป

รายงาน
ณ สิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 61

กรรมการ (1) 

1. นายพิชัย ชุณหวชิร 493,750 187,500 - - 681,250 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 374 168,750 + 50,000 - 168,374 50,750 

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ - 150,000 - - 100,000 50,000 

4. พลเอก อุทิศ สุนทร 75,000 150,000 - - 225,000 

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 77,500 150,000 - - 227,500 

6. นายธรรมยศ ศรีช่วย (2) - - - - 225,000 

7. ดร. พรรรณขนิตตา บุญครอง 75,000 150,000 - - 225,000 

8. นายณรงค์ บุณยสงวน - - - - - 

9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 75,000 150,000 - - 225,000 

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย 214,096 225,000 - - 439,096 

ผู้บริหาร (1)

1. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล 74,050 146,600 - - 220,650 

2. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช 62,000 93,000 - - 155,000 

3. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (3) - - - - - 

4. นางสาวณินทิรา อภิสิงห์ 157,800 - - - 157,800 

5. นายภาวัน สยามชัย - 188,500 - - 188,500 

6. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (4) 999 40,000 - - 40,900 99 

หมายเหตุ: 
(1) ไม่มีการถือครอง หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และบริษัทย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามที่ก�าหนดไว้ใน

มาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว 
และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นายธรรมยศ ศรีช่วย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/22561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561  
แทนนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยรายงานให้บริษัทฯ ทราบว่า ได้ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อเริ่มเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
บริษัทจ�านวน 225,000 หุ้น 

(3) นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
(4) นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมดเท่ากับ 92 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จํานวนบุคลากร (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงาน

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดผลตอบแทนพนักงานท้ังระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ให้พนกังานได้รบัผลตอบแทนจากการท�างานอย่างเป็นธรรม ได้แก่
1. เงนิเดือนและโบนสัก�าหนดตามหน้าท่ีความรบัผดิชอบของแต่ละคนโดยพจิารณาเปรยีบเทียบจากบรษิทัจดทะเบียนอืน่ในอตุสาหกรรม

ที่ใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ และคุณวุฒิ เป็นส�าคัญ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
2. สวัสดิการ เช่น กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ประกันสขุภาพ ประกันชวิีต ประกันอบัุตเิหต ุตรวจสขุภาพประจ�าปี ค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 

ของพนักงานและครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคระบาด เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงส�าหรับเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เป็นต้น

3. อื่นๆ ได้แก่ โครงการ ESOP เป็นต้น
นอกจากน้ี กลุม่บรษิทัฯ ได้ให้สทิธต่ิางๆ แก่พนักงานตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น สทิธกิารหยดุพกัผ่อนประจ�าปี สทิธกิารลา 

ประเภทต่างๆ เป็นต้น 
ในปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่นับรวมผูบ้รหิาร) ซึง่ประกอบด้วย เงนิเดือน โบนัส เงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี  

เงินประกันสังคม เป็นต้น ประมาณ 200 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสม�า่เสมอ โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทักษะ และความช�านาญ รวมท้ังประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความช�านาญจากการปฏิบัติงานจริง  
(On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็น
ประจ�า และบรษิทัฯ จะพจิารณาจดัส่งพนักงานและผู้บรหิารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสมัมนาในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบัิตงิาน 
ของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการด�าเนินของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น

- สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายในของบริษัทในเครือบางจากฯ อาทิ หลักสูตรด้านบริหาร เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน  
การจดัท�าแผนธรุกิจและประมาณการทางการเงนิส�าหรบันักลงทุน การตดัสนิใจเชงิรกุในการท�างานข้ามสายงาน การเงนิส�าหรบัผู้บรหิารท่ีไม่ใช่
นักการเงิน และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ภาษาอังกฤษ ไคเซ็นในส�านักงาน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริม
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายนอกเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

สายงานกรรมการผูจัดการใหญ

สายงานการเง�นและบัญช�

สายงานยุทธศาสตรองคกร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบร�หารความเปนเลิศองคกร

กลุมบร�ษัทบางจากโซลาร เอ็นเนอรยี

BCPG Japan

6

13

2

9

7

17

29

9

92 คน
(ป 2561)

ชั�วโมงอบรม

48
ชั�วโมงป/คน

ชั�วโมงความปลอดภัย ป 2561

222
พันชั�วโมง

ชั�วโมงความปลอดภัยสะสม

590
พันชั�วโมง

52 รายงานประจ�าปี 2561



- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ 
ในงานท่ีพนักงานแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างเสริมความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างฝ่ายงานให้มากยิ่งขึ้น

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมชั้นน�าภายนอก เช่น IOD หรือสถาบันการศึกษาชั้นน�าต่างๆ 
ท่ีมกีารจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมผู้บรหิารระดบัสงู เพือ่ให้ผู้บรหิารได้รบัทราบ และเข้าใจบทบาท และความคาดหวังของกรรมการต่อฝ่ายจดัการ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองข้อมูล และด�าเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดต่อไป

โครงการลมลิกอร์ อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1. นายพิชัย ชุณหวชิร  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศม ี กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล

7 8 9 6 3 5
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6. นายณรงค์ บุณยสงวน กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

7. ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการตรวจสอบ

8. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการการลงทุน

9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และผู้มีอํานาจลงนาม 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการการลงทุน 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1 4 10 2
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท  

นายพิชัย ชุณหวชิร 

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทํางาน

• 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2557 - 2560  : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2544 - 2556   :  กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• 2553 - 2555   :  ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
• 2551 - 2555   :  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด
• 2552 - 2554   :  กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
     :  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
• 2548 - 2554   :  กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
• 2543 - 2554   :  กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด
• 2541 - 2554   :  กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)
- นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
- รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการบริหารของสหพันธ์มวยนานาชาต ิ(AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 681,250 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ
• หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 43 กองทัพเรือ
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 26 กองทัพเรือ
• หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ MTU ประเทศเยอรมนี
• หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ (Gas Turbine Engine Repairing Course) ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 117/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

• 2552  :  กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
   :  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
• 2550  :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
• 2545  :  รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
• 2541  :  เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,750 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลเอก คณิต สาพิทักษ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
• เตรียมทหารรุ่นที่ 13
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

• 2557 - 2560  : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
• 2554    :  ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
     :  ราชองครักษ์พิเศษ
     :  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
• 2553    :  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
• 2551    : แม่ทัพภาคที่ 1
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การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลเอก อุทิศ สุนทร

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

• 2560 - 2561  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• 2555 - 2557   :  หัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต.
     :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการและกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานอนุกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทางบก ในคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การทดสอบหลักสูตรอบรมกรรมการ (Directors Diploma Examination 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
• Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
• Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จํากัด (มหาชน)
• Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
• Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จํากัด
• Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จํากัด
• Senior Auditor บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในอดีต

• เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด
• ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน)
• รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
• เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• วิทยากรในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
- อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจําคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
- ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 227,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายณรงค์ บุณยสงวน

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2561) 
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Strategic Management of Technology, The University of Michigan, USA
• Certificate in the Executive Program in Business Strategy, Graduate School of Business, Columbia University,USA
• Certificate in International Program in Management, Institute for Management Development (IMD), Lausanne, 

Switzerland
• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 2/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Business concept for 21st century with cloud computing, CIO world & business (เมษายน 2557)
• Essentials in Contract Law for Non-Legal Matters, The Asia Business Forum (สิงหาคม 2550)
• การจัดหาระบบการขน/ถ่ายปิโตรเลียมจากกลางทะเล, IQPC, Malaysia (มิถุนายน 2549)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นํายุคใหม่ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมผู้นํา มูลนิธิพลตรีจําลอง

ศรีเมือง (พฤศจิกายน 2545)
• การบริหารองค์กรในระดับสากล, Exxon Company International (ธันวาคม 2543)
• Financial Planning and Control, Exxon Corporation International (เมษายน 2539)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.12) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน

• 2559 - 2560  : คณะกรรมการตรวจรบัผลงานโครง การศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์สิง่แวดล้อม ประจําปี 2560 ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ 
     สิ่งแวดล้อมสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

• 2553 - 2558   :  คณะกรรมการอุทธรณ์ กระทรวงพลังงาน 
      (Advisor to the Appealing Committee under the Ministry of Energy)
• 2554 - 2557  :  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
- ประธานคณะกรรมการรับรองฉลากลดคาร์บอน
- กรรมการกลยุทธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
- คณะผู้สังเกตการณ์อิสระ โครงการความร่วมมือรัฐบาลแห่งราชอาราจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ

พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - 
นครราชสีมา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

- อนกุรรมาธกิารการพาณชิย์ในคณะกรรมาธกิารการพาณชิย์ การอตุสาหกรรม และการแรงงาน สภานิตบัิญญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
- ที่ปรึกษา องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ที่ปรึกษา บริษัท MiTA Services Pte Ltd (Singapore)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

60 รายงานประจ�าปี 2561



ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 2 มกราคม 2560)
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 24/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 15/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 8/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 1/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 29/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวุฒิบัตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) สถาบัน

พระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง (ปรญิญาบัตร วปม.) รุน่ท่ี 5 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร สถาบนั

วิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลกัสตูรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจําปี 2559 สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน
ประสบการณ์การทํางาน

• 2557 - 2560  : กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
     : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
• 2557 - 2559  :  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
      : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• 2558 - 2559   :  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประธานกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

61บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
กรรมการการลงทุน
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2561)
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นท่ี 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corperate Governance for Executives Program (CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
ประสบการณ์การทํางาน

• ปัจจุบัน        : เกษียณอายุราชการ
• 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  :  ปลัดกระทรวงพลังงาน
• 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  :  รองปลัดกระทรวงพลังงาน
• 2557 - 2559      : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

กรรมการ (กรรมการอิสระ) และผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
• ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) The University of Winconsin-Madison, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ (นงส. 1)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5)
• หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)

62 รายงานประจ�าปี 2561



• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3)
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6)
• หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (วธอ. 1)
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 9)
• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 1) สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น 
• หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้าและ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นที่ 3)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การทํางาน

• 2560 - ปัจจุบัน  :  ประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี
• 2558 - ปัจจุบัน   :  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• 2557 - 2559    :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภาวิศวกร สภาวิศวกร
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
กรรมการบรรษัทภิบาล
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กรรมการการลงทุน 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25 / วปอ.2555) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
ประสบการณ์การทํางาน

• 2556 - 2558  :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านธรุกิจพลงังานทดแทนบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน)
• 2555 - 2556  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 
      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
- กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
- กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
- กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
- กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. 
- กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
- กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
- กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
- กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 439,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย  กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร
 และเลขานุการบริษัท

4. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี   

5. นางสาวณินทิรา อภิสิงห์  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

6. นายภาวัน สยามชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
 ดํารงตําแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation
 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center

7. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย 

กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 มีนาคม 2559)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทํางาน

• 2556 - 2558   :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้านธรุกิจพลงังานทดแทนบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน)
• 2555 - 2556  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 
      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
- กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
- กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
- กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
- กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. 
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- กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
- กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
- กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
- กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 439,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 
อายุ 58 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP 12/2559) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP 2559)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Energy Management Program (EEM 2017)
• หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส. พน.) รุ่นที่ 1/2560
• หลักสูตร Development an Outward Mindset (พฤศจิกายน 2561)

ประสบการณ์การทํางาน

• 2558 - 2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2560  :  ผู้อํานวยการอาวุโสธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
    : ปฏิบัติหน้าที่ที่ บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 2556 - 2558 :  ผู้อํานวยการธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จํากัด
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จํากัด
    : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
• 2550 - 2556  :  ผู้อํานวยการสายบัญชีและภาษี สายงานด้านบัญชีและภาษี
    : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2547 - 2550  :  ผู้จดัการอาวุโสส่วนบัญช ีและรกัษาการผู้อาํนวยการบัญชแีละภาษ ีบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จํากัด
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
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- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 1 จํากัด
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จํากัด
- กรรมการ BSE Energy Holdings
- กรรมการ BCPG Japan Corperation
- กรรมการ BCPG Engineering Company
- กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 220,650 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท
อายุ 53 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท International Business and Information Management System, Widener University Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรม / สัมมนา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 82/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (SEP /2017)
• Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management

ประสบการณ์การทํางาน

• 2559 - 2560 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 2549 - 2559  :  กรรมการบริหาร บริษัทอวานการ์ด คอปปิตอล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd
- กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 155,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี 
อายุ 44 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), High Distinction University of Michigan, Ann Arbor, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

• Advanced Management Program, Harvard Business School (AMP 192/2017)
• Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017)
• Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016)
• CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013)
• Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington (2011)
• Euro Money Training on Country Risk Analysis (2007)
• CFA (“Chartered Financial Analyst”) Charter holder (2002)
• Lecturer in Corporate Finance for College of Management Mahidol University (2000) 

ประสบการณ์การทํางาน

• 7/2561 - ปัจจุบัน  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 7/2557 - 7/2561  :  ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• 2555   - 6/2557  :  ผู้อํานวยการอาวุโส และผู้จัดการระดับภูมิภาค Commercial Banking Group 
      : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวณินทิรา อภิสิงห์ 

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
อายุ 52 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Case Western Reserve University, USA (ทุนธนาคารกสิกรไทย)
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 213/2015) สมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 6 กระทรวงพลังงาน
• TLCA Executive Development Program (EDP11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Executive Development Program (EDP 8/2012) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• CFO Certification Program (รุ่น 15/2011) สภาวิชาชีพบัญชี
• Smart Branding & Marketing for Digital Economy (Class 5/2016) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• ผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2560) มูลนิธิคลังสอง วปอ.เพื่อสังคม
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ประสบการณ์ทํางาน

• 2559 - ปัจจุบัน :  กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2560    : ผู้อํานวยการอาวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2558 - 2560   :  ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและบรหิารการลงทุนธรุกิจ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน)
• 2557 - 2558   :  ผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์องค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
• 2551 - 2557   :  ผู้อาํนวยการสายการเงินองค์กร สายงานด้านบัญชแีละการเงินบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
• 2548 - 2550   : คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

     กระทรวงแรงงาน
• 2547 - 2550   : ผู้อํานวยการ บจก. สามารถคอมเทค
• 2544 - 2547  : ผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น
• 2542 - 2544   : รองกรรมการผู้จัดการ บจก. แคปปิตัลเทเลคอม
• 2537 - 2542   : ผู้อํานวยการ ฝ่ายการลงทุน บจก.แคปปิตัล แมเนจเมนท์
• 2536    :  หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 157,800 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายภาวัน สยามชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
ดํารงตําแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center
อายุ 48 ปี

การศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม / สัมมนา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 123/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทํางาน

• 2548 - 2558  : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
- กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 188,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
อายุ 38 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Mechatronics), The University of Melbourne, Australia 
• ปริญญาตรี Bachelor of Computer Science, The University of Melbourne, Australia

การฝึกอบรม / สัมมนา

• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17)
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RECU 38)
• หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์การทํางาน

• 2/2561 - ปัจจุบัน  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 1/2559 - 1/2561  :  ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการควบรวมกิจการและการจําหน่าย บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
• 2556  - 2558  : Investment Director บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ แมนเนจเมนท์ จํากัด 
• 2555  - 2556  :  ผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด
• 2554  - 2555  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
• 2551  - 2554  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จํากัด
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- คณะทํางานศกึษาเชงิบูรณาการส่งเสรมิการผลติ การใช้ และการพฒันาเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง ในคณะกรรมาธกิารการพลงังาน  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 99 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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า

กิจการที่ดี
การก�ากับดูแล

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ รวมท้ังได้ 
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีภายในประเทศ
เช่น หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนป ี2560 
ท่ีประกาศใช้โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจการ
ก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance  
Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ ์
ในระดบัสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard  
(ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตาม พิจารณา และน�าเสนอ
การปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงาน
ก�ากับดูแล และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้
นโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง ซึง่คณะกรรมการบรษิทัในการประชมุ 
ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล เป็นฉบับทบทวนครัง้ท่ี 3  
ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย 
เพือ่การปรบัปรงุด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จากผลการประเมนิการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีตามเกณฑ์ประเมนิ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Company ประจ�าปี 2561 (CRG  
Report 2018) พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบน Website 
ของบรษิทัฯ ที ่http://www.bcpggroup.com/storage/download/
cg/policy/bcpg-cg-policy-th.pdf

รายงานประจ�าปี 256172



บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลการ
ประเมินในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับการปรับเพิ่มคะแนนผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies - CGR) ประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นระดับดีเลิศ (Excellence) จากเดิมท่ี 
ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very Good) ในปี 2560

- ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ด�ารงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC)

- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นกิจการวิถียั่งยืน (ESG100) โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท 
จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ประจ�า
ปี 2561 และได้รับรางวัล Best Corporale Governance 2018, Thailand จากนิตยสารการเงิน World Finace ประเทศสหราชอาณาจักร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยคงสถานภาพการรับรองมาตรฐานในระดับสากลต่างๆ ได้แก่
- ISO 9001 : 2015 มาตรฐานสากลด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
- ISO 14001 : 2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO / IEC 27001 : 2013 มาตรฐานสากลส�าหรับข้อมูล หรือการจัดการความปลอดภัยในด้านสารสนเทศ

รายละเอียดมาตรการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระท�าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น 

- การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งก�าไร สิทธิได้รับ 
สารสนเทศ สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็น 
กรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งค�าถาม ขอค�าอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี เมื่อครบก�าหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็น 
ระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561 แต่อย่างใด

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจ�าปี 2560 (รูปแบบ CD ROM) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม และ
โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
บนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนการประชุม

- การเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกับผลการพจิารณาและมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์บรษิทัฯ 
ทันทีในวันท�าการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพลัน

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากับดแูลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพงึได้รบัการปฏบัิตอิย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบรษิทัฯ ก�าหนดแนวปฏบัิตไิว้ดงัน้ี
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ตนมี
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จ�าเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดท�าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
- ผู้ถือหุ้นจะได้รบัการปฏบัิตจิากบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้สทิธติามท่ีบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย หรอืตามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด
- กรณีการเข้าท�ารายการที่มีนัยส�าคัญ เช่น การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกรณีการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลและความจ�าเป็นก่อนการเข้าท�ารายการ โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าท�ารายการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้ พร้อมท้ังผ่านการพจิารณาเพือ่ขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่างครบถ้วน

- การติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) การกระท�าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการท�าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(2) ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
(3) เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ ก�าหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ีหัวข้อ: การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี/ช่องทางการร้องเรียน  

ตาม Web Link : http://www.bcpggroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel 

QR Code เพื่อเชื่อมโยง

ไปสู่ช่องทางการ 

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บน Website บริษัท
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หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ  

รวมถึงชุมชนและสังคม เพื่อให้พึงได้รับสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่เพือ่เป็นบรรทัดฐานอ้างองิในการปฏบัิตงิาน เช่น  
มุง่เน้นเรือ่งการเคารพในหลกัสทิธมินษุยชนและการปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม การก�ากับดูแลป้องกันการล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
และลขิสทิธิ ์การปฏบัิตต่ิอคู่ค้า หรอืคู่แข่งขนัทางการค้าอย่างยตุธิรรม การสร้างจติส�านึก และค�านงึถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ พร้อมท้ังจัดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงาน
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ เก่ียวกับการกระท�าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืพฤตกิรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ของบุคคลในองค์กร 
(ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้บุกเบิกในการด�าเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสาน
ความร่วมมอืกับสหกรณ์การเกษตรเพือ่ร่วมกันด�าเนินธรุกิจโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในพืน้ท่ีต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation)

ท้ังน้ีบริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของโรงผลิตไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้น 
ด�าเนินการและถึง ณ ปัจจุบัน โรงผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 version 
ใหม่ ปี 2015 แล้ว

ส�าหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและเน้นย�้าเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่า 
การด�าเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด  
โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามก�ากับดูแลให้เกิดความมั่นใจและเป็นท่ีน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ในด้านการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001:2008) ซ่ึงต้องได้รบัการตรวจตดิตามการปฏบัิตใิห้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวจากผูต้รวจประเมนิ
อิสระภายนอกอย่างสม�่าเสมอ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 version ใหม่  
ปี 2015 เรียบร้อยแล้ว

หรือช่องทางอื่นๆ ดังนี้
1. จดหมายปิดผนึก ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของส�านักงานใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 หรือ e-mail : auditcommittee@bcpggroup.com 
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน 
 e-mail: ico@bcpggroup.com 
 (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับพนักงาน)
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ เลขานุการบริษัท
 e-mail: cg@bcpggroup.com 
 (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
 (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (2) กรรมการบริษัท และ/หรือ (3) คณะกรรมการชุดย่อย)

3. โทรศัพท์
- หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน : 0-2335-8906
- เลขานุการบริษัท : 0-2335-8941
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง 

ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยก�าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
- มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและ 

สาธารณชนท่ัวไป โดยให้ความส�าคัญกับการสือ่สารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและสม�า่เสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมลูนีค้รอบคลุม
ถึงทุกช่องทางการสือ่สาร เช่น รายงานประจ�าปี และรายงานผลการด�าเนนิงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนท่ัวไป ข่าวสาร จดหมาย
ถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออื่นๆ

- ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานท่ีไม่ได้รับอนุญาต ให้แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 
(รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- หลีกเล่ียงการให้ข้อมลูเก่ียวกับผลการด�าเนนิงานท่ีมผีลกระทบต่อราคาหุ้น หรอืเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึง่ผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนท่ี 
จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อ�านวยการท่ีดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าท่ีหลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์  
นักลงทุน และบุคคลอืน่ๆ ท่ีต้องการข้อมลูทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ และธรุกรรมใดๆ ท่ีมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ

โดยตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day 
และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst ‘s Meeting Day) 
การท�า Press Release รวมถึงได้ร่วมออกบูธในงาน SET in the city รวมถึงการต้อนรับนักลงทุนสถาบัน (กิจกรรม One on One Meeting) 
ที่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม จ�ำนวน (ครั้ง)

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ) 5

การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) 41

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow/Conference) ทั้งในและต่างประเทศ 4

พาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) 1

งานมหกรรม SET in the City 1

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
กรรมการพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ 

มตคิณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น รวมถึงมบีทบาทในการก�ากับดแูลกิจการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ อนัน�าไปสูค่วาม
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยรบัผิดชอบผลการปฏบัิตหิน้าท่ีต่อผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ รวมถึงเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทั
ได้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีโดยท�าหน้าท่ีเฉพาะด้านช่วยศกึษากลัน่กรองงานของคณะกรรมการบรษิทัอกีด้วย 
โดยในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้

- คณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร (5) คณะกรรมการการลงทุน ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
กล่ันกรองเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ รวมถึงท่ีได้มอบหมายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ที่เหมาะสมเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบต่อไป

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน รวมจ�านวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินกิจการ การลงทุน รวมทั้งการรายงานผลการด�าเนินงานรายเดือนของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการได้น�าเสนอยังคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดก่อนน�าเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

- การจัดประชุม Workshop ร่วมระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาชั้นน�าในระดับสากลจากภายนอก 
เพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กรในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินการทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป
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- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ เป็นประจ�าทุกเดอืน และสรปุเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบรษิทั 
พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนา 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- มีการน�าเสนอข้อกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ 
โดยส�านักกฎหมายของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการควบคุม
ภายในต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และจัดท�ารายงานประจ�าปีให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงาน

- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึง
การเดินทางศึกษาและเยี่ยมชมบริษัทชั้นน�าต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และด�าเนินการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไป

ปฏบัิตหิน้าท่ีเป็นกรรมการผู้แทนของบรษัิทฯ ในบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมลงนามรบัทราบหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว
แล้ว โดยกรรมการผูแ้ทนซึง่มหีน้าท่ีก�ากับดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแทนคณะกรรมการบรษิทั ต้องสรปุรายงานผลการด�าเนนิการของบรษัิท
ที่ตนไปด�ารงต�าแหน่งยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า 
“บริษัทร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติสรุปได้ ดังนี้

1. การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทน 
ของบริษัทฯ”) เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทร่วมทุนด�าเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย 
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ

2. กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมต ิ
ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัร่วมทุนแต่ละบรษิทั (เว้นแต่บรษิทัร่วมทุนท่ีไม่เป็นบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ กรรมการผู้แทน
ของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)

3. บริษัทร่วมทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด�าเนินการใดท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหรือรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือด�าเนินการอื่นใดตามข้อก�าหนดหรือประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืส�านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัย่อยจะเข้าท�ารายการหรอืด�าเนนิการนัน้ได้เมือ่ได้รบัอนุมตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งก�าหนดให้มี
มาตรการในการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม 

5. บรษิทัร่วมทุนท่ีเป็นบรษิทัย่อยมกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีต้องเปิดเผย
แก่หน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
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การกํากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในมิให้กระทําการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ (Market Misconduct) 

• บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติการณ์ต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจท�าให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ท�าให้
ส�าคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล

2. การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
3. การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีท�าให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือ

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท�าให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
4. การส่งค�าสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลท. จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ยอมให้ใช้

บัญชี Nominee ในการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
• การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามมาตรา 59  

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า

• การก�าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย 
ข้อมูลภายในเก่ียวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วนั ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้าม 
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ท�าได้ หากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่ 
การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท�า 
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญชี จ�ากัด และบริษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจี เป็นจ�านวนเงิน 2.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี จ�านวน 1.1 ล้านบาท และส�าหรับ 
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นจ�านวนเงิน 1.1 ล้านบาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
การแต่งต้ังขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระ จ�านวน 3 ท่าน คือ นางวิไล ฉทัทันต์รศัม ีเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ พลเอกอุทิศ สุนทร และนางพรรณขนิตตา บุญครอง เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม รักษาการหัวหน้า 
ส�านกัตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ความส�าคัญกับการสอบทานงบการเงิน  
ความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานการเงิน สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง 
การป้องกันการทุจริต รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สรุปสาระ
ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเ งิน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�าป ี
ของบริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร ส�านักตรวจสอบ 
ภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ 
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ และความเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ารายงานทางการเงิน ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial  
Reporting Standards-TFRS) รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูล มีความ
เพียงพอ ตลอดจนการแสดงความเห็นของผู ้สอบบัญชี โดย
ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้
ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างอิสระ โดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต  
รวมท้ังพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์องค์กรและสถานการณ์ปัจจุบัน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ รวมท้ังการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุม

ภายในท่ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น ฝ่ายจัดการ
ได้น�าไปปรับปรุงตามความเหมาะสม ส�าหรับด้านการตรวจสอบ 
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบทานแผนการปฏบัิตงิาน 
ประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความส�าคัญ
เรื่องการก�าหนดแผนงานการตรวจให้มีความเหมาะสม รวมท้ัง  
ได้อนุมัติการทบทวนกฎบัตร งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และอัตรา
ก�าลังคนของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนการก�าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่
ให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็น
อิสระ และตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ส�าหรับรายการระหว่างกัน และรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้พิจารณาถึงความสมเหตุผลในการ
เข้าท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ว่าเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท 
และฝ่ายจัดการได้รายงานความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากน้ีบริษัท
ยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต  
(Whistle Blowing) โดยบรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การรบัแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนของกลุ่มบริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง บริษัท บีซีพีจี  
จ�ากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร  
ซึ่งมีหน้าท่ีก�ากับดูแลและพิจารณานโยบายการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงหลักท่ีส�าคัญของบริษัท นอกจากน้ีได้มอบหมายให้ส�านัก
ตรวจสอบภายใน น�าปัจจัยเส่ียงต่างๆ มาประกอบการพิจารณา
จัดท�าแผนการตรวจสอบตามล�าดับความเสี่ยง (Risk Based Audit  
Plan) เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
กระบวนการด�าเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส เช่น จากการที่บริษัทเข้าลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

5. การสอบทานการป้องกันการทุจริต คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการท�างานร่วมกันกับ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในการก�ากับดูแลให้องค์กรมีระบบ
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การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในทุกกระบวนการด�าเนินงาน โดยได้
สนับสนุนให้บริษัทร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) ทั้งนี้รายงานความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในไตรมาสที่ 2  
ของปี 2560 รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตามท่ีกล่าวไว้ใน 
ข้อที่ 3 เรื่องการสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญช ี
ประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนด 
ค่าตอบแทนผู้สอบประจ�าปี โดยประเมนิจากผลงานผูส้อบบัญช ีรวมถึง
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ รวมถึงค่า
สอบบัญชีที่เสนอมา เปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัท  
โดยผลการพิจารณาได้น�าเสนอยังคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ

7. การรกัษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้ 
มีการทบทวนกฎบัตรของคณกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี 
และเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
จดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ส�าหรับ
การปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 เพื่อน�าข้อพิจารณาต่างๆ มาพัฒนา 
และปรบัปรงุการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ง

โดยสรุป จากการด�าเนินงานข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง
เปิดเผยครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

(นางวิไล ฉัททันต์รัศมี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

(ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้ง 
โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การสรรหาผู้ท่ีมคุีณสมบัตเิป็นกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผู้บรหิารระดบัสูง รวมถึงทบทวนและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อ 
คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีระบุในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการ  
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธานกรรมการ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็นกรรมการ และ 
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุม จ�านวน 4 ครั้ง 
ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

1. การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาและพจิารณาบุคคลท่ีมคีวามรู ้

ความสามารถแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ ซึ่งมีกรรมการที่ครบ
ตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายชยัวัฒน์ โควาวิสารชั นายณรงค์ บุญยสงวน 
และ ดร. พรรณขณิตตา บุญครอง โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลับ
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหน่ึง รวมถึงการพจิารณาสรรหากรรมการ
ใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี โดยเสนอให้นายธรรมยศ ศรช่ีวย
เป็นกรรมการใหม่แทนนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (ซึ่งเป็นกรรมการที่ 
ลาออกระหว่างปี) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาจากคุณสมบัติ 
และประสบการณ์การท�างาน รวมถึงการวิเคราะห์ Board Skill Matrix 
เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
และส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ 
รายชือ่บคุคลเข้ารบัการคัดเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฎว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งกลับเข้ามา

การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชดุย่อย พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยค�านึงถึง

ความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ขอบเขตความรบัผดิชอบ 
ผลประกอบการ รวมท้ังเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัท 
จดทะเบียนอืน่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา

2. การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบัผู้บรหิารระดบัสงู
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ท�าหน้าท่ีพจิารณาคัดเลอืกผูบ้รหิาร 

ระดับสงู ซึง่ได้แก่ ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงนิ 
และบัญชี โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ ผลงาน 
และวิสัยทัศน์ รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป รวมถึงการพจิารณาปรบัเปลีย่น 
หมุนเวียนต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้งาน 
ส่วนต่างๆ ภายในองค์กร นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ  
ให้ความส�าคัญถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีศักยภาพ 
โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม และการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง  
(Successor Plan) เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง 

การก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณา
จากวุฒิการศึกษา คุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงาน และค่าตอบแทน
ในอตุสาหกรรม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา รวมท้ัง
การให้ข้อเสนอแนะหรอืข้อสงัเกตเก่ียวกับโครงสร้างการบรหิารจดัการ 

3. ก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่พจิารณาและก�าหนดค่าตอบแทนในแต่ละปีและน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ�าปี 2561 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2560 และ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติงานด้วยความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี และรายงานความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

พลเรือเอก 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บรษิทั บีซีพีจ ีจ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ให้ความส�าคัญในการ
ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานและทุกพื้นที่ พร้อมทั้งได้ติดตาม
การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงในหลักการ และนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีจากหน่วยงานก�ากับดูแลท้ังภายในประเทศ และในระดับ
สากล เพ่ือน�ามาพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม�่าเสมอ 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
ประธาน และนางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ และนายบัณฑิต 
สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล  
ท�าหน้าท่ีสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก�ากับและส่งเสรมิให้มี
การปฏบัิติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทตามที่ได้ก�าหนดไว้ ในทุกระดับขององค์กร 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล จดัประชมุรวมท้ังสิน้  
5 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. น�าประเด็นข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) จากการประเมนิการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตามเกณฑ์ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed 
Company ประจ�าปี 2561 (CRG Report 2018) มาประกอบการ 
พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ได้รับการปรับ
เพิ่มคะแนนผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - 
CGR) ประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) เป็นระดับดีเลิศ (Excellence) จากเดิมที่ได้รับการประเมินใน
ระดับดีมาก (Very Good) ในปี 2560 และได้น�าเสนอยังที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
พจิารณาอนุมตักิารทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีครัง้ท่ี 3 
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ได้เผยแพร่บน Website บริษัทฯ รวมถึงก�าหนด
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบาย 
ดังกล่าว และน�าไปอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน

2. พจิารณาและเห็นชอบให้น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัในการ 
ประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พิจารณาอนุมัติ
ใช้นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงได้
พิจารณาเห็นชอบแผนการด�าเนินกิจกรรมด้านชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2561 ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ พร้อมทั้งติดตาม
ก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน

3. ส่งเสรมิให้การด�าเนินกิจการของกลุม่บรษิทัฯ และการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสอดคล้องกับนโยบาย 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณทางธรุกิจ พร้อมท้ังส่งเสรมิ
และติดตามผลการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง

4. ก�ากับดูแลให้กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการประเมนิความเสีย่ง  
และจัดให้มีมาตรการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือป้องปราม
มิให้เกิดประเด็นความเส่ียงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ โดยการ 
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และได้ทบทวนเป็นระยะ
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

5. ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานและ
ให้ความเห็นชอบในกระบวนการรบัแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน (Whistle 
Blowing) ของบรษิทัฯ เพือ่ให้เกิดความเป็นระบบ โดยได้ก�าหนดเรือ่งท่ี
จะพจิารณารบัเป็นข้อร้องเรยีนไว้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) การกระท�า
ผิดกฎหมาย การทุจรติ การกระท�าผิดระเบียบบรษัิทฯ หรอืจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (2) ความผิดปกติของรายงาน 
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และ (3) เรือ่งท่ีมผีลกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ตลอดช่วง 
ปี 2561 ไม่ปรากฏมีประเด็นข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ

6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ติดตาม 
เฝ้าระวัง และประเมินความเปลี่ยนแปลงในประเด็นความเสี่ยงของ
การเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
(Likelihood) และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (Impact) เพื่อก�าหนด
มาตรการป้องกัน และแก้ไข (Treatment Plan) ที่เหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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7. ส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่ม
บริษัท พร้อมท้ังได้ก�าหนดเพิ่มเติมเป็นข้อก�าหนดหนึ่งในการขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ให้คู่ค้าทุกรายควรเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ หรือได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ด้วย

8. ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการมี 
ส่วนร่วมตดัสินใจในเรือ่งส�าคัญต่างๆ ผ่านกระบวนการน�าส่งข้อมลูของ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการ 
จัดต้ังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดท�า Website บริษัทฯ  
ซึง่แสดงข้อมลูต่างๆ ของบรษิทัฯ ท่ีเป็นปัจจบัุน เพือ่สือ่สารและอ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ ให้สามารถเข้ามาสบืค้น
ข้อมูล และติดต่อสื่อสาร/สอบถามข้อมูลกับบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

9. การสอบทานเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ท่ีจะใช้เผยแพร่ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ  
ว่ามคีวามครอบคลมุ ครบถ้วน และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ก่อนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวยังผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ (Stakeholders) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุม และการ
ปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสรุป
ในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่
ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถผ่านกระบวนการสอบทานและ 
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

(คณิต สาพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเอก 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรของ บริษัท บีซีพีจี  
จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั  
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารองค์กร จ�านวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  
สุวรรณสวัสด์ิ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร  
พลเอก อุทิศ สุนทร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการก�าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร การ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการผลักดันให้เกิดความ 
ร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งทุกระดับในองค์กร (ซึง่รวมถึงบรษิทัย่อย)  
ตลอดจนช่วยก�ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีได้
พิจารณาร่วมกันไว้กับฝ่ายจัดการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างเตม็ความ
สามารถ ในการก�ากับดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรให้
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความ 
น่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท้ังองค์กร ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
จัดการ รวม 6 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี 2561 ได้ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop) และการบริหารจัดการพลังงาน (Energy  
Management Service) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหาร
สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น และโครงการ
ลงทุนอื่น เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ ด้านการก่อสร้าง  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านการเงินและตัวแปรอื่นๆ ที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อการลงทุน รวมถึงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณา
ต่อไป 

2. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ขององค์กร ได้แก่

2.1 ประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ�าปี 2561 ซึ่งโดยภาพรวมสามารถ
ด�าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู ่ในระดับท่ียอมรับได้  
โดยพจิารณาตามแนวทางการประเมนิความเสีย่ง และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ

2.2 ทบทวนและปรบัปรงุแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ขององค์กรส�าหรับปี 2562 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์หลัก 
ของบริษัทฯ

3. พจิารณาทบทวน และเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

4. ก�ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ท่ีฝ่ายจดัการ 
ควรศึกษาและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต 
ดังนี้

4.1 กฎหมายด้านการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน
4.2 นโยบาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของการบริหาร

จัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับโครงการ 

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศญี่ปุ่น
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นที่

จะด�าเนินการให้บรษิทัมกีารก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี(Good Corporate 
Governance) และบริหารความเส่ียงในระดับท่ีเหมาะสม พร้อม
สนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากการด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้
ด�าเนินงานตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
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รายงานของคณะกรรมการการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดเป้าหมายการเป็นผู้น�า

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ท้ัง
ในและต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ท้ังในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถใน
การสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้ังจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชัยวัฒน ์
โควาวิสารัช เป็นประธานกรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย และ
นายสุชาติ เจียรานุสสติ เป็นกรรมการ และมีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
เป็นที่ปรึกษา ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายธรรมยศ ศรีช่วย 
เป็นกรรมการการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณาการลงทุนม ี
มุมมองที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น 

คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมในปี 2561 รวมท้ังส้ิน  
10 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญต่างๆ ท่ีน�าเสนอโดยฝ่ายจัดการ 
ซึ่งรวมถึงการกลั่นกรองโครงการการลงทุนท่ีน�าเสนอ โดยได้มีการ
พิจารณาถึงโครงการลงทุนกว่า 12 โครงการ โดยมีโครงการลงทุน 
ในปี 2561 ที่ส�าคัญดังนี้

• การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ 
ขนาด 8.965 เมกะวัตต์ 

• การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันในการเข้าซื้อสินทรัพย์โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 2 โครงการ จากบริษัทฯ 
ได้แก่ โครงการ Nikaho และโครงการ Nagi ขนาดก�าลังผลิตรวม  
27.6 เมกะวัตต์ 

• การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ อีก 9 โครงการ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุนได้ติดตาม พิจารณาความ
คืบหน้า โอกาส และอปุสรรคของโครงการลงทุนใหม่ในธรุกิจพลงังาน
ไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือกล่ันกรองรวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท้ังองค์กร และคณะกรรมการบรษิทั  
ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนท่ีจะเพ่ิมรายได้และก�าไร 
ให้แก่บริษัทฯ

คณะกรรมการการลงทุนได้ตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 
การลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ รวมถึงได้ติดตามพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างทางการเงิน การบริหารจัดการทางด้านการเงิน  
รวมท้ังงบประมาณท่ีเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การขยายตวัของธรุกิจเพือ่ให้คงความสามารถในการแข่งขนัสอดคล้อง
ต่อทิศทางการพัฒนาธุรกิจ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการการลงทุนยังได้พิจารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนงานส�าหรับการพัฒนาโครงการต้นแบบ
หน่วยงาน Center of Digital Energy (CODE) เพ่ือรองรับ
การสร้างธุรกิจใหม่ ในการบริหารจัดการพลังงาน การซื้อขาย
และแลกเป ล่ียนไฟฟ ้า รวมถึงการสร ้ างธุ ร กิจ P la t fo rm  
ทางด้านพลังงาน อีกด้วย

คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามกฎบัตร
และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
เรื่องต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียม มั่นคง ยั่งยืน
และมีความเท่าเทียม

 
(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
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ในยุคท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจใช้ตัวชี้วัดทางการเงินเป็นหลัก 
ปัจจัยและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมและเป็นผลมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งไม่อยู ่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงินได้ถูกละเลยไป 
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ สุขภาพ 
ความโปร่งใส และความเหลื่อมล�้าในสังคม 

ปัจจัยเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นผลกระทบเชิงลบในระยะยาว 
ต่อสังคม แต่จะส่งผลย้อนกลับถึงการพัฒนาด้านสังคม การบริหาร
จัดการและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจ จนถึง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหามลพิษ และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ขจัดความ
ยากจน

การจัดการนํ้า
และสุขาภิบาล

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษยอยางยั่งยืน

สังคมสงบสุข

ยุติธรรมไมแบงแยก

ความรวมมือ
เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

แผนการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน

การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน

ขจัดความ
หิวโหย

การมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี

การศึกษา
ที่เทาเทียม

ลดความ
เหลื่อมลํ้า

ความเทาเทียม
ทางเพศ

อย่างยั่งยืน
การพัฒนา
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SDG 9

SDG 14

SDG 13SDG 11

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงาน

สะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตาม 

พันธกิจของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้

พลังงานสะอาดของประชาชนในสงัคมได้โดยตรง

อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กร

นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค ์

ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมีกิจกรรมการลงทุนด้าน

นวัตกรรมพลังงาน และให้การสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงาน เป็นส่วนหนึ่ง

ในกจิกรรมหลักของบริษทัฯ ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคญั

ในการสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ

ทางเทคโนโลยีของประเทศได้

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กร

ชั้นน�าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ด�าเนินการ

อย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ 

บริษัทฯ จึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสม 

โดยเฉพาะในบริบทการท�าธุรกิจพลังงานสะอาด

ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ 

ภูมิอากาศ 

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการน�าพลังงาน

หมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความ

ยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด Circular Economy 

จากการทีผู่บ้รโิภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้เอง 

และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุ กรณท่ีีมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง 

เป็นจดุเริม่ต้นของการสร้าง Smart Community 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและโครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรบั

พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม 

ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

ในฐานะผู ้ด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม บริษทัฯ จึงมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

จดัท�าและสนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคม นอกเหนือ

จากการด�าเนนิการทางธรุกจิ ซึง่จากผลงานวจิยัที่

แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านการอนุรักษ์ท้องทะเล 

ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกละเลยโดยภาคธุรกิจ 

ส่วนมาก แม้จะมีความส�าคญัไม่น้อยกว่าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น (UNGSII, 2017) บริษัทฯ  

จึงได้เลือกประเด็นน้ีเพ่ือมุ่งเน้นสนับสนุนผ่าน

โครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการยึดติดการวัดผลการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิม จึงร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิก ภาคธุรกิจ และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก�าหนดและประกาศ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียิง่ยนื (UN Sustainable Development Goals - SDGs) 
ขึน้ในปี พ.ศ. 2558 โดยคาดหวังให้ประเทศสมาชกิด�าเนินงานเพือ่บรรล ุSDGs 
17 ข้อ เพ่ือเป็นกรอบให้ทุกประเทศใช้เพือ่ก�าหนดทิศทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ท่ีค�านึงถึงในทุกมิติด้านการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผลกระทบจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยก�าหนดกรอบเวลาในการด�าเนินงานภายในปี พ.ศ. 
2573 

ท้ังนี้ มีกรอบการวัดผลท่ีชัดเจนซึ่งก�าหนดเป็นเป้าประสงค์ (Targets) 
จ�านวน 169 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดเพื่อการเก็บข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันจากทุกประเทศเพื่อสนับสนุนการวัดผลการด�าเนินงานซึ่งสะท้อนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัด
ซึ่งสะท้อนการด�าเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังท่ีองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการด�าเนินงาน เพื่อที่จะสามารถวัด ปรับปรุง และสื่อสารผลด�าเนินการได้ 
ทั้งนี้ พบว่ามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนห้าประการที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) 87



การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง

GOVERNANCE

มีความเปนสากล
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การเสริมการเติบโต
ทางธุรกิจดวยนวัตกรรม

การพัฒนาพนักงาน และการรวมมือ
กับคูธุรกิจและองคกรอื่นๆ

การเติบโตทางธุรกิจ

GROWTH

GOODGREEN

ตนแบบ
ผูเปลี่ยนแปลง
โลกดวยวิถี

พลังงานสะอาด

การสรางวัฒนธรรมสีเขียว
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การเปนพลเมืองที่ดีโดยการ
สรางคุณคาสูสังคมดวย

พลังงานสะอาด

การเปนพลเมืองที่ดี

วิสัยทัศน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

การเขาถึงพลังงานที่สะอาด

และมีความมั่นคง

การสรางคุณคาสูสังคม

และเศรษฐกิจชุมชน

การกํากับดูแลกิจการ

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย

และนโยบายสาธารณะ

ความหลากหลาย

และการยอมรับ

ความแตกตางในองคกร

ความพรอมของพนักงาน

ความปลอดภัยของขอมูล

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และสร้างกรอบการด�าเนินงานท่ีพนักงานสามารถน�าไปปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งเเวดล้อม (Green) 
ตั้งอยู่บนรากฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) บีซีพีจีจึงได้จัดท�ากรอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 4G

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 25618888



กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนโยบายพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บีซีพีจีได้จัดท�าแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Breath of the World 
ต่อลมหายใจให้โลก ช่วยอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่
ต่างๆ ด้วยพลงังานหมนุเวียนและนวัตกรรมเพือ่ส่งต่อโลกท่ียงัอยูใ่นสภาพสวยงามให้กับเยาวชนในอนาคต ประกอบด้วย 3 แนวกิจกรรม ได้แก่

Breath of the Souls

การงดจดัท�าของขวัญปีใหม่ เพือ่เป็นการประหยดัทรพัยากรและน�าเงินไปมอบให้สนับสนนุ
เป็นสวัสดกิารให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ป่าและทะเล กิจกรรมเก่ียวกับสงัคม ชมุชน การยกระดับ
คุณภาพชวิีต เช่น ตดิตัง้แผงโซลาร์เพือ่แสงสว่างให้กับหน่วยงานหรอืสถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ี
ห่างไกล กิจกรรมเก่ียวกับสังคมคาร์บอนต�่า กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นท่ีปฏิบัติการใน
รูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การมอบแผงโซลาร์และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

Breath of the Waters

กิจกรรมเก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางน�า้ เช่น ตดิตัง้แผงโซลาร์เพือ่ให้แสงสว่างและ
อ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีและนักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรม
อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

Breath of the Wilds

กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ฟื้นฟูและพิทักษ์ผืนป่า ปลูกป่า 
สร้างโป่งอาหารให้สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ ฯลฯ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดย
มีนโยบายต่อต้านการทุจริตท่ีเข้มงวดและการบริหารความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท้ังในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้
กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชา
สังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมาย
และข้อบงัคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรูเ้ก่ียวกับความส�าคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน

เก้ือหนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ 
มุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ บูรณาการ
แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร 
ลดปริมาณของเสีย

• ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วย
เทคโนโลยท่ีีทันสมยัและระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ีดท่ีีสดุ
• เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนสามารถปรบัตวัอย่างสอดคล้อง
เพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์
• พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยการพฒันาความพร้อมของพนกังาน ส่งเสรมิความร่วมมอื
ทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
• เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นองค์กรท่ียอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึง
ด�าเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

และก�าหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้
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14: Life Below Water

สารคดเีชญิชวนให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรกัษ์ท้องทะเล 
และมหาสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส�าคัญของมนุษย์ 
และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ส�าคัญของโลก ให้ความรู้และ
สร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาท้องทะเลแก่ประชาชน เพ่ือ
ให้ท้องทะเล และมหาสมุทรมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของปะการังเทียมท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
13: Climate Action 

เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของภาวะโลกร้อน 
ท่ีมีผลกระทบต่อทะเล มหาสมุทร และทรัพยากรชายฝั่ง 
สร้างพฤติกรรมในการด�ารงชีวิต ให้ร่วมกันป้องกัน และ
สนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งน�้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แม่น�า้ ทะเล หรอืมหาสมทุร แหล่งผลติออกซเิจนท่ีส�าคัญของ

โครงการ สารคดีและหนังสือภาพชุด ลมหายใจแห่งมหาสมุทร โดยการจัดท�าสารคดีชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” ประกอบ
ด้วยสารคดีตอนพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 “มหานทีแห่งน�้าพระราชหฤทัย: 
โครงการปะการังเทียมจากพระราชด�าริ” และสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จ�านวน 9 ตอน เผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค และสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของบริษัทฯ

โลกผ่าน Phytoplankton (ไฟโตแพลงก์ตอน) แพลงก์ตอน
พืชที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เนื่องจากไฟโต
แพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนประมาณร้อยละ 70 ในชั้น
บรรยากาศของโลก ในขณะที่ออกซิเจนอีกประมาณร้อยละ 
30 นั้นมาจากต้นไม้ 
11: Sustainable Cities

การท่ีปะการังเทียมสามารถกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยแหล่งใหม่
ของสัตว์ทะเล จากโครงการฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ังทะเลภาคใต้
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
จ�านวนมาก รวมไปถึงประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้ร่วมกันจัดท�า
ปะการังชุมชน ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงสภาวะใต้ท้องทะเลให้มี
ความอดุมสมบูรณ์ขึน้ สร้างคุณภาพชวิีตท่ีดีท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมให้กับคนในท้องถ่ิน ท้ังท่ีอาศัยอยู่
บริเวณแหล่งน�้า และขยายไปยังผู้คนในวงกว้าง 

ลมหายใจแห่งมหาสมุทร

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 และความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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12: Responsible Consumption and Production 

เชิญชวนให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการบริโภค
อย่างพอเหมาะพอควร ไม่ก่อให้เกิดของเสีย

โครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตคาร์บอนต�่า ด้วยหลักการ 3R ลดการใช้ (reduce) ใช้ซ�้า (reuse) และแปรรูปน�ากลับมาใช้
ใหม่ (recycle) โดยมีตัวอย่างกิจกรรมเช่น การใช้ถุงผ้าและปฏิเสธถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การน�าภาชนะของตนเองไปใส่เครื่องดื่ม
ที่ร้านแทนแก้วพลาสติก การน�าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาท�าให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ด้วยการน�าปฏิทินตั้งโต๊ะ BCPG 2018 มาประดิษฐ์
เป็นปฏทิินสะกดค�า เพือ่ส่งมอบต่อให้กับนักเรยีนโรงเรยีนวัดดอกไม้ จงัหวัดพระนครศรอียธุยา ใกล้บรเิวณพืน้ท่ีปฏบัิตกิารของบรษิทัฯ 
ที่อ�าเภอบางปะหัน ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน เป็นต้น

13: Climate Action 

เสริมสร้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของภาวะโลก
ร้อนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ

We Are Low Carboners

7: Affordable and clean energy

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา 

ที่อยู่อาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆ

9: Industry Innovation and Infrastructure

ส่งเสริมโครงสร้างที่ยั่งยืนและงานวิจัยในประเทศ ด้วยการทดลอง

ระบบ P2P ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน ที่เป็นที่แรกใน ASEAN และ

มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โครงการแลกเปลีย่นซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชนท่ี T77 โดยมผีูร่้วมโครงการคือฮาบิโตะ มอลล์ 
โดยบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ คอนโดมิเนียมพาร์คคอร์ทโดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด 
(มหาชน) โรงพยาบาลฟัน การไฟฟ้านครหลวง และพาวเวอร์ เลดเจอร์ จากประเทศออสเตรเลีย 

11: Sustainable Cities and Communities

เสริมสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน

พลังงานสะอาดและการพัฒนาระบบ sharing economy 

13: Climate Action

จ�านวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 920,000 KWH ในปี 2561 ลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 530 ตันต่อปีโดยประมาณ หรือเท่ากับ

การปลูกป่า จ�านวน 400 ไร่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีลดลง 

ประมาณ 5-15% จากการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

13: Climate Action 

โครงการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ T77
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7: Affordable and clean energy

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน 
พืน้ดิน เพือ่ให้ชมุชนในพืน้ท่ีห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้มีไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดใช้
11: Sustainable Cities and Communities

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณครู นักเรียน บุคลากร ท่ีอยู่ใน
โรงเรยีน และชมุชนท่ีโรงเรยีนตัง้อยู ่รวมถึงภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง 
ฯลฯ จากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด

โครงการ Energy for Everyone ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วย
เหลอืและพฒันาอย่างเร่งด่วนเป็นกรณพีเิศษหรอืโรงเรยีน ICU สงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) ได้แก่ โรงเรยีน
บ้านแม่ตะละ จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.ก�าแพงเพชร

13: Climate Action

จ�านวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 3 โรงเรียน รวม 15,000 
KWH ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8.6 ตนัต่อปีโดยประมาณ 
หรอืเท่ากับการปลูกป่า จ�านวน 6.5 ไร่ บุคลากรของโรงเรยีน 
มีความตระหนักในเรื่องผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ เปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน ผ่านการอบรมเก่ียวกับพลังงานสะอาดและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 Energy for Everyone
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12: Responsible Consumption and Production 

เชิญชวนให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการบริโภค
อย่างพอเหมาะพอควร ไม่ก่อให้เกิดของเสีย

โครงการ งดให้เพื่อให้ โดยการงดจัดท�าของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จ�าเป็น น�าเงินไปมอบให้
หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้เสียสละ ดูแล รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561/2562 ได้น�าเงินไปมอบให้กับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่มอบให้กับมลูนธิผิูพ้ทัิกษ์ป่าเพือ่น�าไปช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ป่า เจ้าหน้าท่ี  
ผู้พิทักษ์ทะเล และครอบครวั รวมถึงส่งเสรมิและพฒันาคุ้มครอง ปกป้อง ดแูลรกัษา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาตท้ัิงทางบก
และทางทะเล

14: Life Below Water

15: Life on Land

สนบัสนนุเจา้หนา้ที่ อาสาสมคัร หนว่ยงานผูพ้ทิกัษ ์ปา่และ
ทะเลในการอนุรักษธ์รรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และทรัพยากร 
ท้ังบนบกและในทะเล

 งดให้เพื่อให้

 

14: Life Below Water

15: Life on Land

สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร หน่วยงานผู้พิทักษ์ทะเล 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในทะเล

สนับสนุนโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” รายได้จากการจัดโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีผูพ้ทัิกษ์ป่าและเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ทะเลท่ีได้รบับาดเจบ็และเสยีชวิีตจากการปฏบัิตหิน้าท่ีในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ

 เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
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3: Good Health and Well-Being 

จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ให้แก่นักเรียนและ
เยาวชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนให้มีความ
สามารถ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ โดยผ่านการแข่งขัน
ที่จัดขึ้นในมาตรฐานระดับสากล

3: Good Health and Well-Being

4: Quality Education

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and clean energy

8: Decent Work and Economic Growth

13: Climate Action 

โครงการสนับสนุนเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วม และให้พนักงานริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง

4: Quality Education

สนับสนุนทุนการศึกษา กีฬา ของนักเรียน เยาวชนรวมถึง 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในระดับประเทศและระดับชุมชน 
ผ่านการมอบทุนการศกึษาและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้มีสถานท่ีศึกษาท่ีอยู่ในสภาพท่ี
น่าเรียน ร่มรื่น ถูกสุขอนามัย

โครงการสนับสนุนเยาวชน

โครงการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความ
รู้เรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและตระหนักในเรื่องผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิการน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาช่วยให้มนี�า้สะอาด
ใช้ในชมุชน จดัและสนับสนุนกีฬาในท้องถ่ินเพือ่ให้ประชาชนมสุีขภาพ
แข็งแรง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ได้มีน�้าสะอาด
ส�าหรับบริโภค เป็นต้น
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8: Decent Work and Economic Growth

ธุรกิจทางการเกษตรท่ีเกิดขึ้นท�าให้มีการจ้างงานในท้องถ่ิน
เพิ่มขึ้น

8: Decent Work and Economic Growth

สร้างผลตอบแทนท่ีแน่นอน และสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานไฟฟ้าในพื้นท่ีโดยรอบและสร้างงานให้แก่บุคลากร
และชุมชนในพื้นท่ี สร้างกองทุนให้ความรู ้ในการพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคลากรและชุมชน

13: Climate Action 

เสริมสร้างความรู ้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและชุมชน 
ท้องถ่ินเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและตระหนักในเรื่อง 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ ์
ณ อ�าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุ ีและอ�าเภอพระพุทธบาท จงัหวัดสระบุร ีสร้างงาน สร้างรายได้เสรมิจากการขายไฟฟ้าให้กับองค์การ
ทหารผ่านศึกตามแนวทางการท�ากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

โครงการ Solar Sharing ที่เมืองโกเต็มบะ ประเทศญี่ปุ่น Solar Sharing เกิดจากการที่ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของญี่ปุ่น
นั้น มีกฎหมายห้ามสร้างโซลาร์ฟาร์มบนพื้นดิน เพราะไม่ต้องการให้โซลาร์ฟาร์มมาแย่งพื้นที่ท�าการเกษตร อย่างไรก็ตาม การท�าโซลาร์
ฟาร์มและการเพาะปลูกสามารถใช้ท่ีดินร่วมกันได้ ถ้ามีการพิสูจน์ว่าการติดตั้งแผงโซลาร์ไม่ได้ท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้ท่ีดินเพื่อ 
เพาะปลูกสูญเสียไป ดังนั้นจึงต้องติดตั้งแผงโซลาร์ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชด้านล่างได้ โดยโครงการโกเต็มบะ ปลูกต้น 
ซากากิ (Sakaki) ซ่ึงเป็นต้นไทรขนาดเล็กท่ีนิยมน�าก่ิงมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยแนวคิด Solar Sharing นอกจากจะช่วยให้
เจ้าของที่ได้รับประโยชน์จากค่าเช่าผืนดินที่ถูกทิ้งร้างมานับปีแล้ว ยังช่วยจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

Solar Sharing ที่ประเทศญี่ปุ่น

11: Sustainable Cities and Communities

การใช้ท่ีดินร่วมกันและการเพิ่มมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการใช้
ท่ีดินเป็นการเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่ส�าคัญในปี 2561

ด้านการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น

เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมง
ฝึกอบรมของพนักงาน
ต่อคนต่อปี

พนักงานจ�านวน 92 คน

ผู้บริหารจ�านวน 7 คน

รวมทั้งหมด 99 คน

พนักงานเพศหญิง

ระดับผู้จัดการขึ้นไป 

พลังงานแสงอาทิตย์
312 GWh 
(ไทย: 270 GWh, ญี่ปุ่น: 42 GWh)

พลังงานลม
46 GWh

พลังงานความร้อนใต้พิภพ
1,250 GWh

ไม่พบการบาดเจ็บ
จากการท�างานของ
พนักงาน

โครงการที่ได้รับ
การประเมินและ
ผ่านการประเมิน

จ�านวนกรณีคอร์รัปชั่น

เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ
และความช�านาญ รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน

จ�านวนบุคลากร อัตราพนักงานระดับ 
ผู้จัดการที่เป็นผู้หญิง

จ�านวนเมกะวัตต์พลังงานสะอาดที่ผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

เทียบเท่าพื้นที่ป่า

0
0 100%

ด้านความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างานของพนักงาน

การประเมินความเสี่ยง 
จากภัยธรรมชาติที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฎิบัติงาน

1,608

48 

99 17

645,399

474,558
ด้านการพัฒนาดูแลชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ

ด้านความปลอดภัย 
และความปลอดภัยทางไซเบอร์

ลูกจ้างจากชุมชนท้องถิ่นที่ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฎิบัติการ 
ของบริษัททั่วประเทศไทยคน

คน คน

ไม่พบกรณี

ข้อมูลรั่วไหล

การจ้างงานแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติการ 

จ�านวนกรณี

ข้อมูลรั่วไหล

137

0

ตัน/ปี

ไร่

GWh

ชั่ว
โมง
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ภายใน
การควบคุม

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นถึงประโยชน์
ของการควบคุมภายใน จงึได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการท�าการประเมนิ
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดขึน้ตาม
แนวทางของ COSO 2013 (COSO : The committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธิผลต่อการด�าเนนิธุรกิจ เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนดูแลรกัษาทรพัย์สนิ
และการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีมสีาระ
ส�าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน

ท้ังนีค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุม่บรษิทัฯ 
มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการด�าเนินธุรกิจ  
ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยผู้สอบบัญชี โดยผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง โดยได้
ก�าหนดเรื่องจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ัง
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน จรรยาบรรณการจัดหาพสัดุ และถือเป็นระเบียบสงูสดุท่ีใช้ใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ท่ีได้ประกาศให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานท้ังองค์กร 
ลงนามรับทราบเมื่อเข้าใหม่และให้มีการทบทวนปีละครั้งหรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ ได้ก�าหนด บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการจัดให้ม ี
โครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจอนุมัติ และความ 
รบัผิดชอบท่ีเหมาะสม เพือ่ให้องค์กรบรรลวัุตถุประสงค์ภายใต้การก�ากับ
ดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ ในด้านการบริหารงานบุคคล 
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง
แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียน
ต�าแหน่งงาน และแผนการเลือ่นต�าแหน่งเพือ่เป็นแรงจงูใจแก่พนักงาน 
รวมทั้งการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction 
Survey) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน
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2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) โดยมีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหาร 
ความเสีย่ง เพือ่พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุท้ังกลุม่บรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ และต่อเน่ือง ครอบคลมุความเสีย่งทุกระดบั
ขององค์กร เพือ่ให้ฝ่ายจดัการด�าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายของแต่ละสายงาน รวมถึงการจดัท�าคู่มอืบรหิารความเสีย่งท้ังองค์กร ท่ีระบุตัง้แต่
กระบวนการก�าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน การประเมินความเสี่ยงในทุกประเภทอย่างครอบคลุม พร้อมท้ังมาตรการและแผนด�าเนินการเพื่อ
จดัการกับความเสีย่งนัน้ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าการลงทุนธรุกิจนัน้จะบรรลวัุตถุประสงค์ขององค์กร และสร้างรายได้ให้กับบรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activity)

มาตรการการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ก�าหนดกิจกรรมการ
ควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการก�าหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการท�ารายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการจัดท�าขั้น
ตอนการท�างานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และขนาดวงเงินของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจและป้องกันการทุจริต มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดให้มีการควบคุมการ
เข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน ISO 27001: 2013 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ การด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
หรอืผู้บรหิารในบรษัิทย่อย หรอืร่วมถือปฏบัิต ิก�าหนดให้ฝ่ายก�ากับองค์กรเป็นผู้ควบคุมดแูลการปฏบัิตติามนโยบายท่ีบรษัิทก�าหนดของพนักงาน 
ทุกระดับ ก�าหนดวิธีการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกระบวนการท�างานของบริษัท  
ในกรอบเงื่อนไขของระยะเวลาที่ก�าหนด

4.	 ระบบสารสนเทศ	และการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

บรษิทัจดัให้มรีะบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่สารท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ ท้ังน้ี ก่อนการพจิารณาใช้ระบบ
งานใหม่ใดๆ บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนในการจัดหาระบบ กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งจัดท�าเป็น
แผนการพฒันา และแนวทางการประยกุต์ใช้ระบบท่ีจดัหามาใช้งานจรงิ ปัจจบุนับรษิทัฯ น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิานต่างๆ 
เพือ่ควบคุมการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ ท้ังในด้านการจดัท�างบการเงนิและการรายงานข้อมลูสารสนเทศ งานบรหิารทรพัยากรบุคคล งาน
ด้านกฎหมาย และสายปฏิบัติการ บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมฯ และจัดเตรียมข้อมูลผ่านระบบ BoardVantage เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนจัด
เก็บไว้อย่างเป็นระบบ

การสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ก�ากับดูแลการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในด้านการสื่อสารภายในองค์กร 
ได้น�าทั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และ E-mail เพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อน�าไป
วางแผนการปฏบัิตงิานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ สือ่สารกับผู้มส่ีวนได้เสยี และช่องทางส�าหรบัรบัเรือ่ง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing)  

5.	 ระบบการติดตามประเมินผล	(Monitoring	Activity)

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปลีย่นแปลง ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกิจตามแผนกลยทุธ์และแผนธรุกิจ โดยก�าหนดเป็นดัชนปีระเมนิผลการปฏบัิตงิานให้ทุกสายงาน  
มกีารประเมนิผล วิเคราะห์สาเหต ุและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและด�าเนินการเพือ่ตดิตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลปฏบัิติ
งานจรงิกับเป้าหมายมคีวามต่างกันอย่างมนัียส�าคัญ พร้อมท้ังก�าหนดแนวทางปรบัปรงุให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบัุนอย่างต่อเน่ือง  ท้ังน้ี 
ส�านักตรวจสอบภายใน ซ่ึงมสีายการบังคับบัญชาขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมนิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล การปฏบัิตงิาน 
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการ
ควบคุมภายใน จะรายงานให้ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการก�าหนดแนวทางการแก้ไข และด�าเนินการ โดย
ส�านักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการด�าเนินการแก้ไข และน�าเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยง
ปัจจัย

กลุ่มบริษัทฯ แบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความเส่ียง
ด้านการเงิน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรท�าหน้าที่
ดแูลและตดิตามการบรหิารความเสีย่งขององค์กรให้มคีวามเหมาะสม  
รวมถึงการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี โดยม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสีย่งจากปัจจยัท่ีอาจท�าให้โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน
ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เป็นต้น เป็นพลังงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยขึ้นกับค่าความเข้ม 
ของแสง ความเร็วของลม หรือค่าความดันของความร้อนใต้ดิน 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประเมิน
ตัวเลขค่าพลังงานต่างๆ ท่ีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
และข้อมูลตัวเลขสถิติท่ัวไปก่อนการลงทุน การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ี
มีมาตรฐาน และการควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยติดตั้ง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับการวางแผนบ�ารุงรักษาและ/หรือสร้าง
ระบบสัญญานเตือนกรณีอุปกรณ์มีปัญหา ท้ังน้ีเพื่อให้การบริหาร
จัดการโครงการสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รายงานประจ�าปี 2561100



1.2 ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการ
ในการพัฒนาโครงการใหม่ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ให้ส�าเร็จนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจ การปฏิบัติให้ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือใบอนุญาตต่างๆ การจัดหาเงินทุน และการจัดหาที่ดิน เป็นต้น 
ซึ่งอาจท�าให้โครงการไม่สามารถเปิดด�าเนินการได้ตามแผนงานและอาจกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของโครงการ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานของภาครัฐ และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกในการพัฒนาโครงการ

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูค้ารายใหญ่น้อยราย ได้แก่ กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ Tokyo Electric Power Company  

Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้ทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้น หากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวบอกเลิกสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และ 
ข้อก�าหนดอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหา
โอกาสการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ รวมทั้งการวางแผนขยายธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นในลักษณะ B2B หรือ P2P 
เพื่อลดความเสี่ยงจากลูกค้าน้อยราย

2.	 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นโดย BCP ในสัดส่วนร้อยละ 70.1 ของทุนเรียกช�าระแล้ว ซึ่งนับว่า BCP เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่สดุของบรษิทัฯ และมอี�านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการผ่านทางกรรมการตวัแทนและการส่งตวัแทนเข้ามาบรหิารงาน รวมถึงการ
ควบคุมผ่านการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ (เช่น เรื่องการเพิ่มทุน/ลดทุน การลงทุน การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น) 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้

3.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 15,567.2 ล้านบาท โดยที่เป็นเงินกู้ที่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบ

ลอยตัวในสดัส่วนประมาณร้อยละ 10 : 90 ตามล�าดับ ดังน้ันจงึยงัคงมคีวามเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัท่ีอาจเพิม่ขึน้หรอื 
ลดลง และส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย 
และอาจปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ณ ขณะนั้น

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ปัจจบัุน กลุ่มบรษิทัฯ ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ เช่น ญีปุ่่น อนิโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ จงึมเีงนิลงทุนและเงินกู้ในสกุลเงนิต่างๆ  

เช่น เงินสกุลบาท เยน และเหรียญสหรัฐ เป็นต้น ความหลากหลายของสกุลเงินดังกล่าวท�าให้เกิดความผันผวนของค่าเงินตราต่างประเทศที่
อาจกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 27.6 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ  
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าว แบบ Natural Hedge บางส่วน เช่น เงินกู้บางส่วนที่ใช้เป็นเงินลงทุน
ในต่างประเทศจะใช้เงินสกุลเดียวกันและเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีได้รับในโครงการน้ันๆ เช่น การใช้เงินกู้เป็นเงินสกุลเยนเป็นหลัก 
ลงทุนโครงการในประเทศญี่ปุ่น หรือการใช้เงินกู้เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐลงทุนโครงการในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อก�าหนดเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช�าระหนี้ 
เน่ืองจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีมูลค่าเงินลงทุนสูงท�าให้ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการ (Project 

Financing) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ (Stable Income) ตามเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า อายุสัญญา 20-25 ปี และ 
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.87 เท่า จึงถือว่ามีความเสี่ยงต�่า
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า

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“BCP”) และบริษัทในเครือ BCP 
ซึ่งเป็นรายการท่ีสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริษัท	บางจากคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(“BCP”)

BCP เป็นบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง เน่ืองจาก BCP เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 70.1 (ข้อมูลจากตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561 - ซ่ึงเป็นวันท่ีปิดสมุด
ทะเบียนล่าสุด) โดยมกีรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพชิยั  
ชณุหวชริ และ (2) นายบัณฑิต สะเพียรชัย ซึ่งเป็นประธานกรรมการ 
และผู้บริหารของ BCP ตามล�าดับ

ระหว่างกัน
รายการ

รายงานประจ�าปี 2561102



ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
งวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561

การเช่าที่ดิน

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

6.38
5.78
 

6.38
5.78

บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 
457-2-53 ไร่ จาก BCP เพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของโครงการระยะท่ี 1 
สญัญาเชา่ทีด่นิดงักล่าวมอีตัราค่าเชา่ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. มีอายุสัญญาเช่า 
22 ปี และบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะน�าที่ดินดังกล่าวไปด�าเนินธุรกิจ
อื่นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการระยะที่ 1
ต่อมาเมือ่วันท่ี 1 ตลุาคม 2559 บรษัิทฯ ได้เช่าท่ีดินเพิ่มเติม จ�านวน 
32-3-70 ไร่ จาก BCP เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน ซึ่งสิ้นสุด
ระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่าท่ีดินข้างต้น และมีเง่ือนไขการช�าระ 
ค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นมีลักษณะเดียวกัน
การท�ารายการดังกล่าวเป็นตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การเช่าพื้นที่ส�านักงาน ห้องควบคุม 
และห้องวางระบบไฟฟ้า

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
- เงินมัดจ�า

0.92
-

0.23

0.92
0.08
0.23

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ส�าหรับเป็นส�านักงาน ห้องควบคุม และห้องวาง
ระบบไฟฟ้าจาก BCP พื้นท่ีรวม 377 ตารางเมตร โดยมีอัตรา
ค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนดในสัญญาเช่า อายุ 3 ปี ซ่ึง
เป็นอัตราค่าเช่าท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความ 
เห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้าง
บริหารงาน

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

35.19
-

27.60
2.46

บริษัทฯ มีการท�าสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP ซึ่งสัญญาดังกล่าว
จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยตามสัญญา 
ดังกล่าว BCP จะจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ 
ตามขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนด พนักงานท่ี 
BCP ส่งมาปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงและกลุ่ม
บุคลากรในสายปฏบัิตกิาร ซึง่มส่ีวนในการบรหิารจดัการและด�าเนนิ
งานธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 
ท้ังน้ี BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงานดังกล่าว 
จากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ของบุคลากรท่ีส่งมาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาจ้าง
บริหารงาน 

รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้

- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.30
0.02

0.25
0.04

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าส�าหรับศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 
ในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
จาก BCP เน่ืองจากบรษัิทฯ เป็นเจ้าของมเิตอร์ซ้ือไฟฟ้าเพือ่ใช้ในพื้นท่ี
อาคารศูนย์เรียนรู้ ซ่ึงเป็นอาคารเดียวกับท่ีตั้งของพื้นท่ีส�านักงาน 
ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
จะด�าเนินการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าตามจ�านวนท่ีจ่ายจริง ซ่ึง 
เป็นไปตามข้อก�าหนดภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารและห้องควบคุม 
อายุ 3 ปี

ค่าเช่าห้องประชุม 0.15 - เป็นค่าเช่าห้องประชุมส�าหรับจัดประชุมผู ้ถือหุ้นประจ�าปีของ 
บรษิทัฯ โดยอตัราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียงและต�า่กว่าผู้ประกอบการ 
รายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน และ BCP เรียกเก็บค่าเช่า
ตามการใช้จริง

ค่าใช้จ่ายตามสญัญาจ้างงานบรกิาร
ด้านระบบสารสนเทศ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2.10
2.10

5.11
0.52

เป็นค่าบริการด้านระบบสารสนเทศ สัญญามีอายุส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 การท�ารายการเป็นการสนับสนุนตามธุรกิจปกติ 
และมีการก�าหนดอัตราค่าบริการคิดตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป  
โดยบริษัทฯ เทียบอัตราค่าบริการกับผู้ประกอบการรายอื่น
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ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการงวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ค่าเช่าอาคารพหลโยธนิเพลสช่าทีด่นิ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.25 -
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นท่ี
ส�านักงานกับบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
ชั้นที่ 28 อาคารชุดพหลโยธินเพลส ขนาดพื้นที่ 245 ตารางเมตร 
โดยมีระยะเวลาเช่า 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 การก�าหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตาม 
ราคาตลาด และค่าเช่าตลอดอายสัุญญาเท่ากับ 649,250 บาท ในเดือน
สิงหาคม 2559 บริษัท อาร์ทีเอฯ ได้เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน
ดังกล่าวส�าหรับเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งเป็นตาม 
ข้อตกลงเบื้องต้นตาม 
เนื่องจากกรรมการของบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงนับเป็นรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บจก. บางจากรีเทล

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

0.42
0.11

0.26
-

ค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าเครื่องด่ืมและคูปองเงินสด ส�าหรับงาน
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งาน SET in the City งานประชุม
สัมมนา และงานอื่นๆ โดยบริษัท บางจากรีเทล จ�ากัด (ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่ม BCP) เรียกเก็บในราคาเดียวกับราคาท่ีขายให้กับ 
ผู้ประกอบการรายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ – บจก.บางจาก
กรีนเนท

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.04 -

รายการค่าใช้จ่ายส�าหรับถุงยังชีพเพื่อแจกผู้ประสบอุทกภัย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
งวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

งวดปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาการให้บริการ
ใช้พื้นที่

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

-
-

0.38
0.05

BCP มกีารเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบรกิารใช้พืน้ท่ี ซึง่สญัญา
เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.23
0.22

0.05
0.01

BCP มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าบริการสรรหาบุคลากร 
ค่าบริการพนักงานขับรถของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และค่าสลาก
การกุศลตามจริง
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
หลักการในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และ/หรือมีราคาหรือเง่ือนไขของการท�ารายการดังกล่าวใน
ระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท�ารายการดังกล่าวนั้นมีการก�าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
หรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน	

- ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร ต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกันในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- กรรมการและผูบ้รหิาร ต้องหลกีเลีย่งการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีจ�าเป็นต้องท�ารายการท่ีไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการท�ารายการกับลูกค้า
ทั่วไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และส�านักงาน ก.ล.ต. 
ตามข้อก�าหนด

- บรษิทัฯ จะเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

- ก�าหนดให้มีการสอบทานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยส�านักตรวจสอบภายใน ซ่ึงต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายไตรมาส รวมท้ังก�าหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท�ารายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือ
นโยบายหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ 

แนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในอนาคต ซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและ 
เป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา เช่น 

- การเช่าที่ดิน พื้นที่ส�านักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP
- การท�าสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP 
- สัญญาบริการด้านระบบสารสนเทศกับ BCP
หากมกีารเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันนอกเหนอืจากรายการดังกล่าวในอนาคต บรษิทัฯ จะปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบังคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
ในกรณท่ีีเป็นรายการธรุกิจปกต ิหรอืรายการสนับสนนุธรุกิจปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึน้ต่อเนือ่งในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบาย 
ในการก�าหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกจากนี ้ส�านกัตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบธรุกรรมดังกล่าวว่ามรีาคาท่ีอ้างองิได้กับราคาตลาดและมเีงือ่นไขทางการค้าโดยท่ัวไป 
ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าท่ีเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมท้ังน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณารบัทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารด�าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบาย 
ที่ก�าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข

105บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ

ปี 2561: กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก�ำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติกำรณ ์
ท่ี 2,219.2 ล ้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญจ�ำนวน 445  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.1 จำกปี 2560

ในปี 2561 ธรุกิจภำพรวมยงัคงเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยมปัีจจยั
สนับสนุนหลักจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่นจ�ำนวน 2 โครงกำรให้แก่กองทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำน รวมท้ังกำรเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ท้ังในประเทศไทย ขนำด 8.9 เมกะวัตต์ และ
ประเทศญี่ปุ่น ขนำด 4.0 เมกะวัตต์ 

พัฒนาการที่ส�าคัญระหว่างปี 2561

กุมภาพนัธ์: ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับพนัธมติร 6 หน่วยงำน 
และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรมในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ในส่วนกำร
บริหำรจัดกำรควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกเทคโนโลยีพลังงำน
สะอำด สร้ำงนวัตกรรมพลังงำนอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้วย
เทคโนโลยี Blockchain

มีนาคม: ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
ส�ำหรบัโครงกำรส่งเสรมิและพฒันำกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 
โดยกำรน�ำระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System) และ
ระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management System) 
มำใช้ในครัวเรือน โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเบ้ืองต้น 5 จังหวัด 
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง ภูเก็ต นครรำชสีมำและ
อุบลรำชธำนี

นอกจำกน้ัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงกับบริษัท  
บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) หรอื BCP เพือ่พฒันำโครงกำร
ติดต้ังโซลำร์บนอำคำรและร้ำนค้ำของสถำนีบริกำรน�้ำมันของ BCP 
โดยตั้งเป้ำหมำยท่ีจะท�ำกำรติดตั้ง 30-50 สถำนีบริกำรน�้ำมันของ 
BCP

เมษายน: กำรเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 
โครงกำร Gotemba ที่แขวง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ขนำดก�ำลัง
กำรผลิตตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ โดยมีอำยุสัญญำ 20 ปี และได้
รับอัตรำกำรรับซื้อไฟแบบ FiT ที่ 32 เยนต่อหน่วย โดยมีบริษัท Tokyo 
Electric Power Company Holdings, Inc. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำ 

ค�ำอธิบำยของ
ฝ่ำยจัดกำร

ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2561

รายงานประจ�าปี 2561106



มิถุนายน: ได้รับคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เป็น 
ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงอำทิตย์บนพื้นท่ีหลังคำ (โซลำร์รูฟท็อป) 
จ�ำนวน 12.0 เมกะวัตต์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงกำรมหำวิทยำลัย
อัจฉริยะ พลังงำนสะอำด โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในกำรจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นระยะเวลำ 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ คำดว่ำ 
จะใช้เงินลงทุนท้ังสิ้นประมำณ 400-500 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะ 
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2563 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ลมลิกอร์ 
จ�ำกัด เพื่อขยำยฐำนกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมใน
ประเทศไทย โครงกำรตัง้อยูท่ี่อ�ำเภอปำกพนัง จงัหวัดนครศรธีรรมรำช 
โดยมกี�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำอยูท่ี่ 9.0 เมกะวัตต์ กลุม่บรษัิทฯ 
คำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำส
ท่ี 2/2562 โดยจะได้รับรำยได้เป็นค่ำไฟฟ้ำพื้นฐำนบวกเงินส่วนเพิ่ม 
(Adder) ที่อัตรำ 3.50 บำทต่อหน่วย โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้ำ มีระยะเวลำกำรรับซื้อไฟฟ้ำที่ 25 ปี 

กรกฎาคม: เปิดด�ำเนินกำรเชงิพำณชิย์ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
ส�ำหรบัองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศกึ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ (อผศ.) 
2 โครงกำร (1) ท่ีจงัหวัดสระบุร ีขนำดก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสัญญำท่ี  
5.0 เมกะวัตต์ และ (2) ที่จังหวัดกำญจนบุรี ขนำดก�ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำท่ี 3.9 เมกะวัตต์ (หรือโครงกำรโซลำร์สหกรณ์  
อผศ.) โดยทั้งสองโครงกำรมีอำยุ 25 ปี และมีอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
แบบ FiT ที่ 4.12 บำทต่อหน่วย โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นผู้รับ
ซื้อไฟฟ้ำ 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกโดยสถำบันไทยพัฒน์ให้
เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ท่ีมีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่น
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมำภิบำล

สิงหาคม: เปิดโครงกำรน�ำร่องกำรใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ แบบ Peer to Peer ใน
โครงกำรทำวน์สุขุมวิท 77 โดยควำมร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด 
(มหำชน) กำรเปิดโครงกำรน�ำร่องดังกล่ำวจะเป็นโครงกำรต้นแบบ
ท่ีกลุ่มบริษัทใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำธุรกิจไฟฟ้ำในภำคธุรกิจ 
รำยย่อย (Retail business) ต่อไปในอนำคต 

กันยายน: จ�ำหน่ำยสินทรัพย์โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน 
แสงอำทิตย์ท่ีประเทศญีปุ่่นจ�ำนวนสองโครงกำร ได้แก่ โครงกำร Nagi 
และโครงกำร Nikaho ขนำดก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำมสญัญำรวมอยูท่ี่ 
19.3 เมกะวัตต์ ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุ่น 
(Infrastructure Fund: IFF) โดยกำรจ�ำหน่ำยดังกล่ำวได้แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรขำย
ทั้งสิ้น 10,388.0 ล้ำนเยน เทียบเท่ำ 3,046.0 ล้ำนบำท 

ตุลาคม: บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2561 จำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(IOD) ในระดับ 5 ดำว หรอือยูใ่นเกณฑ์ดีเลศิ โดยกำรประเมนิดังกล่ำว
ดีขึ้นจำกในปี 2560 ซึ่งได้ระดับ 4 ดำว หรืออยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561  ร้อยละ

ไทย 2,841.0 2,857.5 0.6

ญี่ปุ่น 481.5 444.6 -7.7

รำยได้อื่น (ไทย) - 11.7 NA

รำยได้อื่น (ญี่ปุ่น) - 6.5 NA

รวม 3,322.5 3,320.3 -0.1

ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดปี 2561

สรุปก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ จ�ำแนกตำมประเทศ และประเภท

พลังงำน ณ สิ้นปี 2561

หน่วย: เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเทศ 2560 2561  ร้อยละ

ไทย

130.0 138.9 6.8

ญี่ปุ่น

30.0 14.7 -51.0

อินโดนีเซีย 

157.5 157.5 0.0

ฟิลิปปินส์

14.4 14.4 0.0

รวม 331.9 325.5 -1.9

ก�ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวม ณ สิน้ปี 2561 อยูท่ี่ 325.5 เมกะวัตต์ 
ลดลงร้อยละ 1.9 จำกสิ้นปี 2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรจ�ำหน่ำย 
โซลำร์ฟำร์ม 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร Nikaho และ Nagi ที่
ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่กองทุนรวม IFF ก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 
19.3 เมกะวัตต์ ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
โครงกำรโซลำร์ฟำร์มระหว่ำงปี จ�ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร 
Gotemba ในประเทศญีปุ่่น ก�ำลงักำรผลิตตำมสญัญำ 4.0 เมกะวัตต์ 
ในไตรมำสท่ี 2/2561 และโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ. ใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 2 โครงกำร ก�ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 8.9 
เมกะวัตต์ ในไตรมำสที่ 3/2561 

ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามรายประเทศ

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและรำยได้อื่นที่เกี่ยวข้อง
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* หมายเหตุ: 
ปี 2560 มีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเพียง 7 เดือน / ปริมำณผลิตไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

18.8

45.8

30.5%

37.1%

+143.8% YoY
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2560* 2561

ปร�มาณการจำหนายไฟฟา
(ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง หร�อ GWh)

Capacity Factor
(รอยละ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยชั่วโมงในการผลิตไฟฟ้า 
ต่อวัน (Capacity factor)

2560

265.2 270.0

G
W

h

%

2561

17.1% 16.9%

+1.8% YoY

ปร�มาณการจำหนายไฟฟา
(ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง หร�อ GWh)

Capacity Factor
(รอยละ)

ในปี 2561 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย
มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนเติบโตร้อยละ 0.6 มำอยู่ท่ี 2,857.5  
ล้ำนบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณผลติไฟฟ้ำร้อยละ  
1.8 มำอยู่ท่ี 270.0 ล้ำนหน่วย โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกำร
เปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ. ท้ัง 
2 โครงกำร ก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 8.9 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจำก
โครงกำรดงักล่ำวมอีตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำท่ีอตัรำ FiT ท่ี 4.12 บำทต่อหน่วย 
เทียบกับโครงกำรท่ีเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ก่อนหน้ำมีรำยได ้
ต่อหน่วยสูงกว่ำ ได้แก่ โครงกำรที่ได้รับค่ำไฟส่วนเพิ่ม (Adder) 8.0 
บำทต่อหน่วย รวมถึงโครงกำรที่มีรำคำรับซื้อไฟฟ้ำที่อัตรำ FiT 5.66 
บำทต่อหน่วย ส่งผลให้กำรเติบโตของรำยได้โดยรวมน้อยกว่ำกำร
เติบโตของปริมำณผลิตไฟฟ้ำ ทั้งนี้ ค่ำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ต่อวัน (Capacity Factor) ของโครงกำรอยู่ที่ร้อยละ 16.9 ทรงตัว
จำกปีก่อนหน้ำที่อยู่ที่ร้อยละ 17.1

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น 

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า และ Capacity factor
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+1.4% YoY

ปร�มาณการจำหนายไฟฟา
(ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง หร�อ GWh)

Capacity Factor
(รอยละ)

ในปี 2561 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น
มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนลดลงร้อยละ 7.7 มำอยู ่ ท่ี 444.6  
ล้ำนบำท จำก 481.5 ล้ำนบำท ในปี 2560 แม้ปริมำณกำรผลิต
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.4 มำอยู ่ท่ี 41.8 ล้ำนหน่วย 
ท้ังนี้  กำรลดลงของรำยได ้จำกกำรด�ำเนินงำนเป ็นผลจำก  
(1) กำรจ�ำหน่ำยโซลำร์ฟำร์ม 2 โครงกำร ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
(2) กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเป็นส่วนลดของเงิน
ทุน (ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี) ของโครงกำร Gotemba ในระหว่ำง
ช่วงเวลำไตรมำสที่ 1/2561 จนถึงวันที่ 15 เมษำยน 2561 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนกำรเปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นทำงกำรภำยใต้
อัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 6.3 เยนต่อหน่วย นอกจำกนี้ โครงกำร Gotemba  
เป็นโครงกำรท่ีมีรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำท่ีอัตรำ FiT 32 เยนต่อหน่วย  
หลงัจำกกำรเปิดด�ำเนนิกำรเชงิพำณชิย์อย่ำงเป็นทำงกำร (ตัง้แต่วันท่ี 
16 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป) ซึ่งต�่ำกว่ำ FiT โครงกำรเดิมที่ได้อัตรำ 
FiT ระหว่ำง 36 - 40 เยนต่อหน่วย อีกทั้ง (3) ได้รับผลกระทบจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุล
เงินเยนในช่วงเวลำดังกล่ำว ส่งผลให้รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนลดลง  
ส�ำหรับค่ำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟ้ำต่อวัน (Capacity Factor) 
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มเฉลี่ยในปี 2561 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้ำ  
ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 12.7 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า และ Capacity factor

ในปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ มกีำรรบัรูส่้วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 
จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมท่ีประเทศฟิลิปปินส์ (ก่อนกำรหักค่ำตัด
จ�ำหน่ำย (Amortization) เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 72.6 ล้ำนบำท จำก 1.1 
ล้ำนบำท ในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร 
เต็มปีเป็นปีแรก เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำรรับรู้ไปเพียง 7 เดือน 
รวมท้ังปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังปี 2561 เพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 143.8 
จำกกำรรับรู้เต็มปี มำอยู่ที่ 45.8 ล้ำนหน่วย (ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น) 
ทั้งนี้ ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นยังเป็นผลจำกค่ำเฉลี่ยชั่วโมงใน
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(รอยละ)

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจโดยภาพรวม

* หมายเหตุ: 
ปี 2560 มีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเพียง 5 เดือน / ปริมำณผลิตไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

ตำรำงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจโดยรวม

กำรผลิตไฟฟ้ำต่อวัน (Capacity Factor) ที่เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 37.1 จำกร้อยละ 30.5 ในปี 2560 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ ควำมเร็วลมเฉลี่ยที่ดีต่อเนื่อง เป็นผลจำกมีพำยุพัดผ่ำนเข้ำมำยังบริเวณที่ตั้งโครงกำร อำทิเช่น ดีเปรสชันเขตร้อน 
มรสุม และไต้ฝุ่นในระหว่ำงปี 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย 

ปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้า และ Capacity factor
ภำพรวมท้ังปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 

ของโรงไฟฟ้ำควำมร้อนใต้พิภพท่ีประเทศอินโดนีเซีย เพ่ิมขึ้นจำก 
ปีก่อนหน้ำร้อยละ 128.9 มำอยู่ท่ี 761.3 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลัก 
มำจำกกำรรับรู ้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนเต็มปีเป็นปีแรก  
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำรรับรู้เพียง 5 เดือน รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้น
ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งปี 2561 ที่ร้อยละ 143.7 จำกกำรรับรู้
เต็มปี มำอยู่ที่ 1,242.2 ล้ำนหน่วย (ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น) อย่ำงไร
ก็ตำม ค่ำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟำ้ต่อวัน (Capacity Factor) 
ยังคงใกล้เคียงกับปี 2560 ร้อยละ 96.6 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พภิพจะมกีำรด�ำเนนิงำนท่ีมเีสถียรภำพ และมผีลกระทบ
จำกปัจจัยด้ำนฤดูกำลที่จ�ำกัด

หน่วย: ล้านบาท 2560 ปรับปรุงใหม่ 2561 เปลี่ยนแปลง (%)

รายได้จากการขายและบริการ 3,322.5 3,320.3 -0.1%

ต้นทุนขำยและบริกำร (968.5) (969.1) 0.1%

ก�าไรขั้นต้น 2,354.0 2,351.2 -0.1%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (658.9) (591.4) -10.2%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (658.9) (548.2) -16.8%

รำยได้/(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับ IFF - (43.2) NA

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 1,695.1 1,759.8 3.8%

EBITDA (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ IFF) 2,397.3 2,496.0 4.1%

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 507.5 203.7 -59.9%

รำยได้/(ค่ำใช้จ่ำย) อื่น 245.0 909.5 271.2%

(ขำดทุน) จำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (304.2)  -   NA

ก�ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 72.4 (27.6) -138.1%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 1,708.4 2,641.7 54.6%

ต้นทุนทำงกำรเงิน (436.1) (520.6) 19.4%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,779.8 2,324.8 30.6%
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หมายเหตุ
* ไม่รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งประกอบไปด้วย ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกแปลี่ยน และรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในระหว่ำงไตรมำส

สรุปงบการเงินปี 2561 

รำยได้

ในปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมอยู่ท่ี 3,320.3 
ล้ำนบำท ทรงตัวจำกปีก่อนหน้ำ แม้ว่ำรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของ
โครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศไทยโดยรวมดีขึน้จำกปี 2560 เล็กน้อย 
ร้อยละ 1.0 มำอยูท่ี่ 2,869.2 ล้ำนบำท (เทียบเท่ำร้อยละ 86.4) แต่ท้ังน้ี  
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น 
ลดลงร้อยละ 6.3 มำอยู่ที่ 451.1 ล้ำนบำท (เทียบเท่ำร้อยละ 13.6) 
สำเหตุหลักมำจำกกำรขำยสินทรัพย์ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ญี่ปุ่น
เข้ำกองทุน IFF ส่งผลให้ไม่มีกำรบันทึกรำยได้ในไตรมำสที่ 4/2561 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดด�ำเนนิกำรเชงิพำณชิย์ของโครงกำร Gotemba 
ในช่วงไตรมำสท่ี 2/2561 ยังช่วยสนับสนุนผลกำรด�ำเนินงำนในปี 
2561 ได้ในบำงส่วน

ก�ำไรขั้นต้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก�ำไรขั้นต้นที่ 2,351.2 ล้ำนบำท 
หรืออัตรำก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 70.8 ทรงตัวจำกปี 2560 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ในปี 2561 ค่ำใช ้จ ่ำยในบริหำรอยู ่ ท่ี 548.2 ล้ำนบำท  
(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน IFF บันทึกในครึ่งหลัง
ของปี 2561) ลดลง 110.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.8 มีสำเหตุหลัก
มำจำกกำรลดลงของค่ำที่ปรึกษำจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำร

EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำน 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึก EBITDA จำกกำรด�ำเนินงำนที่ 
2,496.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 98.7 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 4.1 จำก 
ปี 2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
(ลดลง 110.7 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นผลจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยท่ี
ปรกึษำท่ีเกิดจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปี 2560 รวมท้ัง 
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในด้ำนบุคลำกร ท้ังนี้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรต่อรำยได้อยู่ท่ีร้อยละ 16.5 ลดลงจำกร้อยละ 19.8  
ในปี 2560

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตารางแสดงรายละเอียดส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม:
ส่วนแบ่งก�าไรจากการด�าเนนิงานปกต ิ(ก่อนหักรายการท่ีเกิดขึน้เพยีง
ครั้งเดียว)

หน่วย: 
ล้านบาท

2560
ปรับปรุงใหม่

2561

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 1.1 72.6

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย -21.6 -33.3

ส่วนแบ่งก�ำไรสุทธิ -20.5 39.3
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 332.6 761.3

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย -166.4 -390.4
ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิ 166.2 370.9

รวมส่วนแบ่งก�าไรสุทธิ 145.7 410.2

ในปี 2561 ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนหัก
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธิในกำรขำยไฟฟ้ำ อยู่ที่ 833.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำก 333.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 149.9 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่ม
ขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน 
ควำมร้อนใต้พภิพ จำกกำรรบัรูส่้วนแบ่งก�ำไรเตม็ปี (เทียบกับรบัรูก้�ำไร 
5 เดือนในปี 2560) รวมท้ังผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดแีละมสีเถียรภำพของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ

หน่วย: ล้านบาท 2560 ปรับปรุงใหม่ 2561 เปลี่ยนแปลง (%)

ภำษีเงินได้นิติบุคคล (5.6) (105.6) 1782.0%

ภำษีเงินได้นิติบุคคล (5.6) (18.3) 225.5%

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ IFF  -   (87.3) NA

ก�าไรสุทธิ 1,774.2 2,219.2 25.1%

ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนปกติ* 1,461.5 1,690.0 15.6%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.89  1.11 24.7%

110 รายงานประจ�าปี 2561



หมายเหตุ: 
* กำรบันทึกรำยกำรส�ำรองเผื่อภำษีจ่ำยล่วงหน้ำรอขอคืนดังกล่ำวเป็นกำรบันทึกรำยกำร
ตำมหลักกำรบัญชีแบบระมัดระวัง (Conservative Accounting Policy) 

รำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว :

หน่วย: 
ล้านบาn

2560 
ปรับปรุงใหม่

2561

รวมส่วนแบ่งก�าไรสุทธิ 145.7 410.2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์

ก�ำไรจำกกำรประเมนิมลูค่ำกิจกำร 361.8 -
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย

รำยกำรส�ำรองเผื่อภำษีจ่ำย
ล่วงหน้ำรอขอคืน*

- -83.8

ค่ำใช้จ่ำยตัดจ�ำหน่ำยเกี่ยวกับ
กำรท�ำ refinance

- -122.7

รวมรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดียว 361.8 -206.5

รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

507.5 203.7

แลกเปลีย่นสทุธ ิ231.7 ล้ำนบำท มสีำเหตหุลกัมำจำกกำรขำดทุนจำก
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) ที่ 
บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำร
เข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในระหว่ำงปี 2560

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน  
520.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 84.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.4 สำเหตุหลัก 
มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียเฉล่ียในระหว่ำงป ี
เป็น 16,297.8 ล้ำนบำท จำก 13,589.3 ล้ำนบำท ในปี 2560 
เน่ืองจำกกำรเบิกรับเงินกู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกำรลงทุนในโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำท่ีประเทศญีปุ่่น และโครงกำรลมลกิอร์ รวมท้ังจำกกำรบันทึก
ต้นทุนทำงกำรเงินเต็มปีหลังจำกลงทุนในธุรกิจพลังงำนควำมร้อน 
ใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียและพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส ์
ในระหว่ำงปี 2560 อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยในปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 3.19 เทียบกับร้อยละ 3.21 ในปี 2560

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
จ�ำนวน 105.6 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส�ำคัญจ�ำนวน 100.0 ล้ำนบำท 
จำก 5.6 ล้ำนบำท ในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ภำษีจ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนท่ีประเทศญีปุ่่นในไตรมำสท่ี 3/2561 ส�ำหรบัอตัรำภำษีท่ีแท้จรงิ 
ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.5 เทียบกับร้อยละ 0.3 ในปี 2560

 
ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิอยู่ท่ี 2,219.2 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 445.0 ล้ำนบำท หรือร ้อยละ 25.1 จำก 1,774.2  
ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย
สนิทรพัย์เข้ำกองทุนรวม IFF ในประเทศญีปุ่่น รวมท้ังผลกำรด�ำเนินงำน 
ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ดี ทั้งนี้ อัตรำก�ำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 66.8 
และก�ำไรต่อหุ้นที่ 1.11 บำท เทียบกับอัตรำก�ำไรสุทธิของปี 2560 ที่
ร้อยละ 53.4 และก�ำไรต่อหุ้นที่ 0.89 บำท

ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนปกติ (ไม่รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียง

ครั้งเดียว) 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนปกติ จ�ำนวน 
1,690.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญจ�ำนวน 228.5 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 15.6 ทั้งนี้ อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนปกติอยู่ที่
ร้อยละ 50.9 เพิ่มขึ้นหำกเทียบกับร้อยละ 44.0 ในปี 2560

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมจ�ำนวน 203.7 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 59.9 หรือ 303.8 
ล้ำนบำท จำก 507.5 ล้ำนบำท ในปี 2560 สำเหตุหลักมำจำกใน
ไตรมำสท่ี 4/2560 มีกำรบันทึกก�ำไรจำกกำรประเมินมูลค่ำกำรซื้อ
กิจกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมในประเทศฟิลปิปินส์ จ�ำนวน 
308.7 ล้ำนบำท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียวจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำร รวมท้ังโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พภิพกำรรบัรูค่้ำใช้จ่ำยทำงกำรตดัจ�ำหน่ำยทำงบัญชจีำก
กำรจดัหำเงนิกู้ใหม่ (Refinance) เพือ่ให้เงือ่นไขเงนิกู้มคีวำมยดืหยุน่
มำกขึ้น จ�ำนวน 122.7 ล้ำนบำท และบันทึกรำยกำรส�ำรองเผื่อภำษี
จ่ำยล่วงหน้ำรอขอคืนดังกล่ำว

รำยได้อื่น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อื่นสุทธิเป็นจ�ำนวน
ท้ังสิ้น 909.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญจ�ำนวน 664.5  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 271.2 จำก 245.0 ล้ำนบำท ในปี 2560 โดย
กำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกก�ำไรจำกกำร
จ�ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนรวม IFF จ�ำนวน 793.0 ล้ำนบำท  
ในไตรมำสท่ี 3/2561 รวมท้ังกำรบันทึกเงินประกันภัยชดเชยค่ำ 
แผงโซลำร์เซลล์ท่ีเสียหำยจำกพำยุท่ีประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 100.9  
ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 2/2561

ก�ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สทุธ ิ27.6 ล้ำนบำท มสีำเหตหุลกัจำกกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำทเทียบ 
กับสกุลเงินเยน ส่งผลให้กำรแปลงค่ำยอดบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ท่ีมีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุลเงินเยนกลับมำเป็นสกุลเงินบำทมี
มลูค่ำเพ่ิมขึน้ ท้ังนี ้ในปี 2560 กลุม่บรษิทัฯ บนัทึกผลขำดทุนจำกอตัรำ
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2560 2561   ร้อยละ

ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 70.85 70.81 -0.04

อัตรำก�ำไร EBITDA (%) 72.15 73.87 +1.7

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 53.40 66.84 +13.4

ROE (%) 12.84 15.16 +2.3

ROA (%) 6.19 7.00 +0.8
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัรำส่วนเงินทุนหมนุเวียน (เท่ำ) 1.63 1.62 -1.0

DSCR (เท่ำ) 1.63 1.97 -0.7

สกุลเงิน (ร้อยละ)  2560 2561  ร้อยละ

บำท 45.3 51.1 +5.8

เยน 52.8 43.0 -9.8

เหรียญสหรัฐ 1.9 5.9 +4.0

รวม 100.0 100.0

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 31,557.9 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกสิ้นปี 2560 
โดยจ�ำแนกตำมองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ได้ดังนี้ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 13,500.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.6 จำกปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้ผลกำรด�ำเนินงำนที่มี
ก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่ำงปี 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อยู่ที่ 12,945.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
6.8 สำเหตุหลักมำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์โครงกำร Nagi และ 
Nikaho ในประเทศญี่ปุ่นเข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินรวมอยู ่ ท่ี 16,415.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.4 
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย โดย ณ  
สิ้นงวด อยู่ที่ 15,567.2 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.6 จำกปีก่อนหน้ำ 
สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
หลังจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์โครงกำรโซลำร์ฟำร์มท่ีญีปุ่่นเข้ำกองทุน
รวม IFF ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 3/2561 จ�ำนวน 2,028 ล้ำนบำท 

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสำมำรถจ�ำแนกตำมระยะเวลำครบ
ก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระ ได้ดังนี้

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2561 อยู่ที่ 
2,473.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 122.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.2 จำก
ปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของก�ำไรสุทธิจำกกำร 
ด�ำเนินงำนที่มีก�ำไรในระหว่ำงปี 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุนในรอบปี 2561  
อยู่ท่ี 1,341.9 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรได้รับเงินจำกกำร
จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนจ�ำนวน 3,039.6 ล้ำนบำท 
และกำรใช้เงินลงทุนเพ่ือกำรก่อสร้ำงโครงกำรท่ีอยู่ในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงจ�ำนวน 1,702.8 ล้ำนบำท ท้ังน้ี หำกเทียบกับปี 2560  
มกีระแสเงนิสดจ่ำยสทุธจิำกกิจกรรมกำรลงทุนอยูท่ี่ 13,026.4 ล้ำนบำท 
สำเหตหุลกัมำจำกกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ในประเทศอนิโดนเีซยี รวมท้ังลงทุนในโครงกำรพลงังำนลมในประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

กระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินในรอบปี 2561 อยูท่ี่ 
3,400.0 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,339.4 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรจ่ำย
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบรษิทัจ�ำนวน 1,277.5 ล้ำนบำท ท้ังน้ี ในรอบ
ปีก่อนหน้ำกลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธริบัจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ
อยู่ที่ 5,362.2 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินจ�ำนวน 8,847.8 ล้ำนบำท เพื่อเข้ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ

กระแสเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 2561 อยูท่ี่ 
2,425.3 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 421.3 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 21.0 จำกสิน้ปี 2560

บทวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ณ สิน้งวดอยูท่ี่ร้อยละ 15.16 
เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 12.84 ณ สิน้ปี 2560 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ 
ของอัตรำก�ำไรสุทธิจำกร้อยละ 53.4 มำอยู่ที่ร้อยละ 66.8

อัตรำส่วนหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ลดลงอย่ำงมนัียส�ำคัญมำอยูท่ี่ 0.87 เท่ำ จำก 1.06 เท่ำ ณ สิน้ปี 2560  
สำเหตหุลกัมำจำกกำรช�ำระคืนเงินกู้ยมืระยะยำวและกำรเพิม่ขึน้ของ
เงินสดระหว่ำงงวด

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ: 

ครบก�าหนด 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ  ร้อยละ

< 1 ปี 1,415.2 8.3 1,520.6 9.8 +7.4

1 – 5 ปี 5,522.0 32.4 11,430.1 73.4 +107.0

> 5 ปี 10,091.1 59.3 2,616.5 16.8 -74.1

รวม 17,028.4 100.0 15,567.2 100.0 -8.6

ทั้งนี้ หำกจ�ำแนกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินนั้น ภำระ
ดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินบำทมีสัดส่วนสูงท่ีสุด ตำมมำด้วยหน้ีสินท่ีมี
ภำระดอกเบ้ียในรูปสกุลเงินเยน และหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียในรูป
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐั โดยกำรจดัหำเงนิกู้ตำมสกุลดังกล่ำวสอดคล้อง
กับแหล่งท่ีใช้ไปของเงนิกู้ โดยสำมำรถจ�ำแนกหนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบ้ีย
ตำมสกุลเงินได้ดังนี้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัใหญ่อยูท่ี่ 15,142.1 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 7.2 จำกส้ินปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก�ำไร
สทุธจิำกกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงงวด ท้ังนี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้จ่ำยเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน 1,277.5 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2561 

112 รายงานประจ�าปี 2561



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของ บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ได้พิจำรณำเลือก
ใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรประมำณกำรท่ีสมเหตุสมผล รวมท้ังมีกำร 
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน ทันเวลำ และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนป้องกันกำร
ทุจริต หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลสอบทำนควำม 
น่ำเชือ่ถือ และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
และกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำร หรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้องตลอดจนกำรปฏบัิตติำมกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

งบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ�ำกัด โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นได้ตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงในรำยงำนของผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบรษัิทมคีวำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษัิทสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่ได้อย่ำงสมเหตุ
สมผลว่ำงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีควำม 
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นำยพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจยัหลกัท่ีคาดว่าจะมผีลกระทบกับการด�าเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ 
กลุ ่มบริษัทฯ คำดว่ำป ัจจัยหลักท่ีจะมีผลกระทบกับกำร 

ด�ำเนินงำนในอนำคตอันใกล้ ได้แก่
(1) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำร 

อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยอำจจะส่งผลกระทบต่อโครงกำรท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และโอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคต 

(2) กำรปรบัขึน้ค่ำ Ft จะช่วยสนับสนุนกำรเตบิโตของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยไฟส�ำหรบัโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 

(3) กำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุล
เงินเยน อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ก�ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ 
มีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุลเงินเยน ในทำงตรงกันข้ำม หำก
สกุลเงนิบำทอ่อนค่ำเมือ่เทียบกับสกุลเงนิเยนและสกุลเงนิเหรยีญ
สหรัฐ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ในขณะท่ีรำยได ้
สกุลเงินเยนในรูปสกุลเงินบำทจะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น

(4) กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ คำดว่ำจะส่งผลให้ต้นทุนทำงกำร
เงนิของกลุม่บรษิทัฯ โดยรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อย เน่ืองจำกหน้ีสนิท่ีมี 
ภำระดอกเบ้ียของกลุม่บรษิทัฯ มอีตัรำดอกเบ้ียแบบลอยตวัอยูท่ี่
ประมำณร้อยละ 90.0 อย่ำงไรก็ตำม กลุม่บรษิทัฯ เชือ่ว่ำจะสำมำรถ 
บรหิำรจดักำรต้นทุนทำงกำรเงนิให้อยูใ่นระดับท่ีเหมำะสมได้ 

(5) กำรเปิดด�ำเนินกำรเชงิพำณชิย์ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 
โครงกำรลมลกิอร์ท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมรำช ขนำดก�ำลังกำรผลติ
ตำมสญัญำอยูท่ี่ 9.0 เมกะวัตต์ ท่ีคำดว่ำจะสำมำรถเปิดด�ำเนินกำร 
เชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำสท่ี 2/2561 ซึ่งกำรเปิดด�ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของบริษัทฯ

2560 2561   ร้อยละ

อัตราส่วนทางการเงิน (Leverage)

หนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบีย้/ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

1.21 1.03 -14.9

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิ/
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

1.06 0.87 -18.6

หนีส้นิรวม/ส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่ำ) 1.26 1.08 -13.6
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)

ควำมเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิทั บซีพีจี ีจ�ำกัด (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“กลุม่บรษิทั”) และของ
เฉพำะบริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตำมล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนรวมและงบก�ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกัน รวมถึงหมำยเหตซุึง่ประกอบด้วยสรปุนโยบำยกำรบัญชท่ีีส�ำคัญและเรือ่งอืน่ๆ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุม่บรษิทั
และบรษิทั ตำมล�ำดบั ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค ควำมรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทและ
บริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

เรือ่งส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรือ่งต่ำงๆ ท่ีมนียัส�ำคัญท่ีสดุตำมดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชพีของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้
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การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซีย

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ 4

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้
มำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ได้มำในระหว่ำงปี 2560 เสร็จสิ้น

เน่ืองจำกควำมมีสำระส�ำคัญของรำยกำรและเก่ียวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจ
ท่ีส�ำคัญและมีควำมซับซ้อนในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม ข้ำพเจ้ำจึงเห็น
ว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง
- สอบถำมผู้บรหิำรและท�ำควำมเข้ำใจขัน้ตอนกำรก�ำหนดมลูค่ำยตุธิรรม

ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร
- อ่ำนสญัญำซือ้ขำยหุ้นและประเมนิควำมเหมำะสมของกำรระบสุนิทรพัย์

สุทธิที่ได้มำ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
- ประเมินควำมเป็นอิสระและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประเมินรำคำ

อิสระ
- ใช้ผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรประเมนิรำคำของเคพเีอ็มจ ีในกำรประเมินควำม

เหมำะสมของวิธกีำรประเมนิมลูค่ำและค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีใช้ในกำร
ก�ำหนดอัตรำคิดลดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

- ประเมินควำมเหมำะสมของข้อสมมติท่ีส�ำคัญในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอก และทดสอบกำร
ค�ำนวณ 

- พจิำรณำควำมเพยีงพอของกำรเปิดเผยข้อมลูตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฌ) และ 10

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีควำมเส่ียง
จำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ เช่น ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง  
ข้อกฎหมำยต่ำงๆ ดงัน้ัน จงึมคีวำมเสีย่งท่ีผลกำรด�ำเนนิงำนและกำรลงทุน 
อำจไม่เป็นไปตำมควำมคำดกำรณ์และประมำณกำรแรกเริ่มอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ และอำจส่งผลให้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำท่ี 
คำดว่ำจะได้รับคืนซึ่งอำจท�ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

เน่ืองจำกควำมมีสำระส�ำคัญของรำยกำร กำรใช้ดุลยพินิจท่ีส�ำคัญของ 
ผู้บรหิำรและมคีวำมซบัซ้อนในกำรประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนของ
เงินลงทุนในบรษิทัร่วมซ่ึงใช้วิธปีระมำณกำรจำกกระแสเงนิสดท่ีจะได้รบัใน
อนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง
- ท�ำควำมเข้ำใจแผนกำรด�ำเนินงำน กระบวนกำรกำรระบุข้อบ่งชี้ของ 

กำรด้อยค่ำ กระบวนกำรกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ และทดสอบกำร
ค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนที่จัดท�ำโดยผู้บริหำร 

- ทดสอบขอ้สมมตทิีส่�ำคญัทีส่นบัสนนุกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรโดย
อ้ำงองิจำกข้อมลูภำยในและข้อมลูภำยนอกรวมถึงกำรวิเครำะห์แนวโน้ม
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

- ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลค่ำและค่ำตัวแปรทำง 
กำรเงินที่ใช้ในกำรก�ำหนดอัตรำคิดลด 

- พจิำรณำควำมเพยีงพอของกำรเปิดเผยข้อมลูตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 กำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกิจกำรในประเทศอินโดนีเซียท่ีได้มำเมื่อ 
วันที่ 26 กรกฎำคม 2560 ได้ด�ำเนินกำรเสร็จในเดือนกรกฎำคม 2561 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ำมำแสดงนี้น�ำมำจำกงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ว 
ณ วันที่ และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และหลังจำกปรับปรุงรำยกำรตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 
ทั้งนี้ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บรหิำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนน้ัน ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันท่ีในรำยงำน 
ของผู้สอบบัญชีนี้ 

115บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนข้อมูลอื่นตำมท่ีระบุ 
ข้ำงต้นเมือ่จดัท�ำแล้ว และพจิำรณำว่ำข้อมลูอืน่มคีวำมขดัแย้งท่ีมสีำระส�ำคัญกับงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรหรอืกับควำมรูท่ี้ได้
รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องสื่อสำร
เรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลและขอให้ท�ำกำรแก้ไข

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บรหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน 
กำรด�ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนตอ่เนือ่ง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี�ำหรับกำรด�ำเนนิงำน 
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และถอืว่ำมสีำระส�ำคัญเมือ่คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิ 
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอด
กำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และ
ได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชท่ีีเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับ 
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือ 
กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธกีำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร
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• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำขึน้อยูกั่บหลกัฐำนกำรสอบบัญชท่ีีได้รบัจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตกุำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

• ประเมินกำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร
หรือไม่

• ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชท่ีีเหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเก่ียวกับข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุม่หรอืกิจกรรมทำงธรุกิจภำยใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผูม้หีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลในเรือ่งต่ำง ๆ  ท่ีส�ำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้วำงแผนไว้  
ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร 
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรบัรองแก่ผู้มหีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกับควำมเป็นอสิระและได้
สือ่สำรกับผู้มหีน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำมเีหตผุลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำ
กระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องท่ีส่ือสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำน้ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควร
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตผุลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

(วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เลขทะเบียน 6333 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด  

กรุงเทพมหำนคร 

20 กุมภำพันธ์ 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) 119



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 15
   ทุนจดทะเบียน 10,000,000,000      10,000,000,000      10,000,000,000      10,000,000,000      
   ทุนทีออกและชาํระแลว้    9,984,137,300        9,961,521,535        9,984,137,300        9,961,521,535        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 2,902,544,754        2,849,332,559        2,902,544,754        2,849,332,559        
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 16 41,025,877             41,025,877             -                          -                          
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 16 11,890,726             27,224,284             11,890,726             27,224,284             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 226,935,419           159,463,298           226,935,419           159,463,298           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,959,092,292        1,075,615,025        353,955,033           349,912,935           
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,470,333             12,672,181             -                          -                          
รวมส่วนของบริษัทใหญ่  15,142,096,701      14,126,854,759      13,479,463,232      13,347,454,611      
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 146,954                  146,954                  -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,142,243,655      14,127,001,713      13,479,463,232      13,347,454,611      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,557,876,403      31,857,296,251      27,865,301,637      26,426,834,373      

          
                  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุน

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) 121



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับปี 2,219,228,264            1,774,219,091            1,349,442,425            1,278,442,652            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ (24,222,134)               (16,236,049)               -                             -                             

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง (24,222,134)               (16,236,049)               -                             -                             

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 9,219,134                   -                             (430,196)                    -                             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 28,020,286                 (20,005,900)               -                             -                             
รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 37,239,420                 (20,005,900)               (430,196)                    -                             
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 13,017,286                 (36,241,949)               (430,196)                    -                             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,232,245,550            1,737,977,142            1,349,012,229            1,278,442,652            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,232,245,550            1,737,977,142            1,349,012,229            1,278,442,652            
 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                             -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,232,245,550            1,737,977,142            1,349,012,229            1,278,442,652            

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

(นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
11

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงานประจ�าปี 2561122
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) 127



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

รายงานประจ�าปี 2561128
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561130



บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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ข้อมูล 
ส�ำคัญอื่นๆ 
ข้อมูลบริษัท 

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)
BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107559000095

ก่อตั้งบริษัทและเริ่มประกอบกิจกำร

17 กรกฎาคม 2558

ธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนใน
บรษิทัท่ีประกอบธรุกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน

ลูกค้ำ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• บริษัทรับซื้อไฟฟ้า (Electric Power Company)

ข้อมูลทั่วไปและ
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ติดต่อบริษัท

• ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
 โทรศัพท์ 0-2335-8945
 โทรสาร 0-2335-8900
 E-mail : IR@bcpggroup.com

• ส�านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 โทรศัพท์ 0-2335-4659
 โทรสาร 0-2335-8900
 E-mail : bcpg-secretary@bcpggroup.com

• ส�านักตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2335-8902
 โทรสาร 0-2335-8900
 E-mail : iao@bcpggroup.com

• Website : www.bcpggroup.com 

ที่ตั้งส�ำนักงำน 

บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8999 โทรสาร 0-2335-8900

บริษัทย่อย

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
99/1 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางกระสั้น อ�าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ�ำกัด
245-246 หมู่ที่ 3 ต�าบลแสลงโทน อ�าเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ�ำกัด 
120 - 120/2 หมูท่ี่ 7 ต�าบลบุกระสงั อ�าเภอหนองก่ี จงัหวัดบุรรีมัย์

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ�ำกัด
111 - 111/2 หมู่ที่ 9 ต�าบลตะเคียน อ�าเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ�ำกัด 
216 - 218 หมู่ที่ 4 ต�าบลหัวทะเล อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ�ำกัด
137 - 139 หมู่ที่ 3 ต�าบลนาแขม อ�าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท ลมลิกอร์ จ�ำกัด
480 หมู่ที่ 5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ถนนเลี่ยงเมืองปากพนัง 

 ต�าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ�าเภอปากพนัง จังหวัด 
 นครศรีธรรมราช

บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 1 จ�ำกัด
14 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านม้า อ�าเภอบางปะหัน 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท บีซีพีจี  ไบโอเพำเวอร์ 2 จ�ำกัด
14 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านม้า อ�าเภอบางปะหัน 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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BCPG Japan Corporation
Akasaka Intercity Building, 6th floor,
1-11-44 Akasaka, Minoto-ku,
Tokyo, Japan 107-0052
โทรศัพท์ +81-80-2301-7073
โทรสาร +81-3-5544-8689
Website : http://www.bcpg.jp

Huang Ming Japan Company Limited
2 Matex Building 2, 8th Floor,
1-9-10, Matsugaya, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0036

BCPG Investment Holding Pte. Ltd (BCPGI) 
8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial
Centre, Singapore 018981

BSE Energy Holding Pte. Ltd. (BSEH)
8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial
Centre, Singapore 018981

BCPG Wind Cooperatief UA
Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands

Petro Wind Energy
7/F JMT Building, ADB Avenue, Ortigas Business
Center, Pasig City, Phillipines

Star Energy Group Holding 
9 Battery Road #15-01 MYP Centre, Singapore (049910)

ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

กำรให้บริกำรอื่นๆ

• การให้บริการผู้ถือหุ้น 
• การแจ้งใบหุ้นสูญหาย 
• การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ติดต่อ 

ส่วนบริกำรผู้ลงทุน
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
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