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No  Boundaries

A true pioneer
FOR

เทียบเทากับการปดหลอดไฟ
580 ดวงใน 1 วัน

เทียบเทาการลดการใชไมใหม
100 ตน

ใชหมึกพ�มพ
จากถั�วเหลือง

ใชกระดาษถนอมสายตาจากไมปลูก
ไมฟอกขาว 

รายงานประจำปฉบับนี้จัดพ�มพดวยกระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจก

Carbon Emissions 305 Kg.Co2eq/เลม

รายงานประจำป� 2563
บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)
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“บีซ�พ�จ�” ก�อตั�งข� ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพ�่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานสะอาดที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมด�วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ภายใต�การลงทุน
ใน 5 ประเทศยุทธศาสตร�ด�านพลังงานของภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก ความสำเร�จตลอด 5 ป�
ที่ผ�านมา เกิดข�้นจากความเช�่อมั�นที่จะร�วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกด�วยว�ถีพลังงานสะอาด 
วันนี้ เราได�วางยุทธศาสตร�สำหรับเป�าหมายในอีก 5 ป�ข�างหน�า เพ�่อการเติบโตอย�างมั�นคง 
สู�อนาคตที่ยั�งยืน

No  Boundaries

A true pioneer
FOR

Expanding
ขยายโครงการโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�
ไปยังกลุ�มประเทศ CLMV และทั�วเอเช�ยแปซ�ฟ�ก

Extending 
การขยายธุรกิจด�าน Digital Energy
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Enhancing 
มองหาโอกาสในการเพ��มรายได�จากการใช�เทคโนโลยี

Evaluating 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ�่อปรับปรุง
พัฒนา บร�หารจัดการให�มีประสิทธิภาพสูงสุด

4E’s Strategy
Years Ahead

5 Technologies
5 Countries

Years Reflection 

Achieved MW Target
กําลังการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
เป�นไปตามเป�าหมาย

Generation Output Grows 
ใช�เทคโนโลยีหลากหลาย สร�างการเติบโต
ก�าวกระโดดให�ธุรกิจพลังงานสะอาด

Green Energy
เพ��มสัดส�วนพลังงานสีเข�ยว
ลดมลพ�ษจากคาร�บอนไดออกไซด�

Portfolio Stabilizer
ขยายพอร�ตโฟลิโอและแพลตฟอร�ม
สร�างการเติบโตต�อเน่ือง
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ว�สัยทัศน� วัตถุประสงค� เป�าหมาย
และกลยุทธ�ในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

สร�างคุณค�าให�กับผู�ถือหุ�น
ในฐานะผู�นำด�านพลังงานสะอาดที่มีความเป�นเลิศ
ในการดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

ขยายธุรกิจด�วยการลงทุนอย�างชาญฉลาด
ใช�ประโยชน�จากความเช�่ยวชาญของบร�ษัทในกลุ�ม 
และสัมพันธภาพกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล�ว

เช�่อมโยงผู�บร�โภค
ผ�านแพลตฟอร�มทางธุรกิจ
ที่มีความล้ำสมัย ด�วยธุรกิจบร�การ
Energy as a Serviceเป�าหมายและกลยุทธ�ในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

กลุ�มบร�ษัทฯ มุ�งมั�นในการเป�นผู�นำด�านธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน
ที่มีการเติบโตอย�างยั�งยืนในภูมิภาคเอเซ�ยแปซ�ฟ�ก

ภายในป� 2568

ว�สัยทัศน�
บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน) (“BCPG” หร�อ “บร�ษัทฯ”)
และบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ (รวมเร�ยกว�า “กลุ�มบร�ษัทฯ”)
มีว�สัยทัศน�ในการดำเนินธุรกิจ คือ
“ต�นแบบผู�เปลี่ยนแปลงโลกด�วยว�ถีพลังงานสะอาด”

สป�ร�ต
Innovative
รู�รอบ รู�ลึก คิดล้ำ

Integrity
ยึดมั�นในหลักการ โปร�งใส มีธรรมาภิบาล

International
มีความเป�นสากล เป�ดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พันธกิจ
สรรค�สร�างอนาคตที่ยั�งยืนสำหรับทุกภาคส�วน ด�วยพลังงาน
หมุนเว�ยน เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย
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3,426.6

1,801.4
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บร�ษัทฯ ก�อตั�งข�น้เม่ือป� 2558 โดยมุ�งมั�นในการเป�น
ผู�นำในธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนใน
ภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก ด�วยรูปแบบเทคโนโลยีต�าง ๆ 
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการนำ
นวัตกรรมมาพัฒนาเพ�อ่ตอบสนองความต�องการ
การใช�พลังงานของผู�บร�โภค และลดผลกระทบต�อ
สิ�งแวดล�อม

ข�อมูลหุ�น BCPG
(ข�อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

มูลค�า
ตลาดรวม 37,493.4 ล�านบาท

ราคาหุ�น

14.2
บาทต�อหุ�น

ทุนชำระแล�ว

13,201.9
ล�านบาท

เง�นป�นผลจ�าย

0.16
บาทต�อหุ�น

ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห�

17.9/9.3
บาทต�อหุ�น

Free Float
(%)

29.7
อัตราส�วนเง�นป�นผล
ตอบแทน (%)

3.4
P/E ratio
(x)

18.3
P/BV Ratio
(x)

2.4
คะแนน
ธรรมาภิบาล

5

กำลังการผลิตที่เป�ดดำเนินการ
ปร�มาณการผลิต
และอัตราความสามารถผลิตไฟฟ�า

175.7 MW

308.2 GWh

16.3%

23.4 MW

44.7 GWh

22.8%

พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานลม

157.5 MW

1,259.1 GWh

95.0%

พลังงานความร�อนใต�พ�ภพ

114.0 MW

453.3 GWh

46.4%

พลังน้ำ

กำลังการผลิต
ติดตั�ง

941.9
MW

เป�ดดำเนินการ
56.4%

ระหว�างพัฒนา
43.6%

กำลังการผลิต
ตามสัญญา

859.3
MW

เป�ดดำเนินการ
55.1%

ระหว�างพัฒนา
44.9%

ไทย 184.1  MW

ญี่ปุ�น 89.7  MW

ฟ�ลิปป�นส� 20.0  MW

สปป.ลาว/
เว�ยดนาม 384.0  MW

อินโดนีเซ�ย 181.5  MW

2562 2563

10.1

5.3

(ร�อยละ)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น
และอัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�

2562 2563

4,230.7

1,911.6

0.9

(ล�านบาท)
รายได� กำไรสุทธิ และกำไรสุทธิต�อหุ�น

2562

0.64
71.1%

ม.ค.-มิ.ย. 2563

0.16

34.0%

ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

ต�อสินทรัพย�

รายได�

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิต�อหุ�น
(บาท)

เง�นป�นผลต�อหุ�น

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล
(%)

(บาทต�อหุ�น)
เง�นป�นผลต�อหุ�น และอัตราการจ�ายเง�นป�นผล

28
รางวัล

5 ป�ที่ผ�านมา

โครงสร�างการบร�หารจัดการ
เฉลี่ยจำนวนชั�วโมง
อบรมเพ�่อส�งเสร�ม
ความรู�ทักษะพนักงาน

60
ชั�วโมง

• ไม�พบการบาดเจ�บจากการทำงานของพนักงาน
• ไม�พบกรณีข�อร�องเร�ยนเร�่องทุจร�ตคอร�รัปชัน
• ไม�พบข�อมูลรั�วไหลทางไซเบอร�

การจ�างงานในชุมชน
รอบข�างพ�้นที่ดำเนินการ
ลูกจ�างจากชุมชนท�องถิ�น
ที่ปฏิบัติงานในพ�้นที่ปฏิบัติการ
ของบร�ษัทฯ ทั�วประเทศไทย

พลังงานสะอาดที่ผลิตได�เทียบเท�า
การลดปร�มาณการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก
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ตามสัญญา

859.3
MW
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(นายพ�ชัย ชุณหวช�ร)
ประธานกรรมการ

ในป� 2563 ทั่วโลกได�รับผลกระทบจากว�กฤตการณ�การแพร�
ระบาดของไวรัสโคโรนาค�อนข�างรุนแรง ถึงแม�ว�าในขณะน้ี อัตรา
การติดเช�อ้จะเร�ม่ลดลงจากการท่ีประเทศต�างๆ เร�ม่ฉีดวัคซ�นให�
กับประชาชน อย�างไรก็ตามคาดว�าการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจคงต�อง
ใช�เวลาอีกนานพอควร ในส�วนของบีซ�พีจ� เราได�ออกมาตรการ
เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ โดยติดตาม กำกับ และ
ประเมินสถานการณ�อย�างใกล�ช�ด เราให�ความสำคัญอย�างยิ่ง
กับความปลอดภัยของพนักงาน และทำทุกว�ถีทางเพื่อให�ธุรกิจ
สามารถดำเนินต�อไปได�อย�างราบร�่นและต�อเนื่อง ท�ามกลาง
ความท�าทายรอบด�าน เรายังคงให�ความสำคัญกับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได�กำกับดูแล
ส�งเสร�ม และติดตาม ให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี นโยบายการต�อต�านคอร�รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ 
พร�อมส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ มีความรับผิดชอบต�อสังคมและการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำงาน
อย�างเคร�งครัด เพื่อให�มั่นใจว�าการดำเนินงานต�างๆ ภายใน
บร�ษัทฯ เป�นไปอย�างถูกต�องและโปร�งใส ทั�งการจัดทำรายงาน
ทางการเง �น การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได�สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
รวมถึงให�ความสำคัญในการนำป�จจัยเสี่ยงต�างๆ มาจัดทำ
แผนการตรวจสอบ จัดทำช�องทางการร�องเร�ยนและเบาะแส
การทุจร�ต รวมไปถึงคัดเลือกผู �สอบบัญช�ของบร�ษัทฯ ที่มี
ความเช�่ยวชาญ และมีประสบการณ�
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาอย�าง
รอบคอบ ในการคัดเลือกคณะกรรมการ และผู�บร�หารระดับสูง 
เพื่อให�ได�บุคคลที่มีความรู�ความสามารถ ตรงตามแผนกลยุทธ�
ของบร�ษัทฯ และได�รับค�าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน�าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได�กับบร�ษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ขณะท่ีคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงทั�งองค�กรต�องปฏิบัติงาน
อย�างเต็มความสามารถ เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และ
บร�หารความเส่ียง รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให�องค�กรบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจที่ตั �งไว� 
เช�นเดียวกับคณะกรรมการการลงทุน ท่ีได�พิจารณาข�อมูลทุกด�าน
อย�างครบถ�วน เพ่ือกล่ันกรองและติดตามการลงทุนให�สอดคล�อง
กับแผนงานและการพัฒนาธุรกิจตามเป�าหมายของบร�ษัทฯ ทำให�
ผลประกอบการในป� 2563 ด�าน Core EBITDA และ EBITDA 
ทำสถิติสูงสุดเป�นประวัติการณ� ซ�่งเป�นผลมาจากการลงทุนใน
โครงการใหม�ๆ และการเติบโตของโครงการลงทุนที่มีอยู�เดิม
ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการในหลายป�ที่ผ�านมา
ในอีกมุมหนึ่งโคว�ด-19 ทำให�เราตระหนักว�าโลกกำลังต�องการ
การดูแลอย�างจร�งจังมากข�้น และนั่นคือสาเหตุที่ทำให�พลังงาน
สะอาดเป�นเมกกะเทรนด� บีซ�พีจ�ได�รับความไว�วางใจจากผู�ถือหุ�น 
และนักลงทุนในการจองซ�้อหุ�นเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ เต็มจำนวน
ทำให�เรามีเม็ดเง�นกว�าหน่ึงหม่ืนล�านบาท เพ่ือนำไปขยายการลงทุน 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ตลอดระยะเวลา 5 ป�ท่ีผ�านมา บีซ�พีจ�เติบโตมาเป�นลำดับ
อย�างมั่นคง ด�วยความมุ�งมั่น ทุ�มเท และดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานความยั่งยืนของคณะกรรมการ ฝ�ายบร�หาร 
และพนักงาน ที่มีเป�าหมายร�วมกัน เราบุกไปทุกที่เพื่อ
สร�างโอกาสในการลงทุน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม�ๆ มาขยายธุรกิจผลิตไฟฟ�าเพื่อสร�างความสมดุล
และการเติบโตไปข�างหน�า ทำให�เราก�าวข�้นเป�นผู�นำใน
ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานสีเข�ยวในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก 
และขยายสู�การให�บร�การด�านดิจ�ทัล เอนเนอร�ยี ่ ทั �ง
ผลิตภัณฑ�และบร�การ 

ตามที่วางแผนไว�ทั�งโครงการที่เราดำเนินการอยู�แล�ว ได�แก� 
โรงไฟฟ�าพลังงานลมกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต� ใน สปป.ลาว 
และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศไทยจำนวน 4 โครงการ 
รวมถึงนำเง�นไปชำระหนี้เง�นกู�ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
Nam San 3A และ Nam San 3B ใน สปป. ลาว และการสร�าง
สายส�งขนาด 220 กิโลโวลต� เพื่อส�งไฟฟ�าที่ผลิตจากโครงการ
โรงไฟฟ�าพลังน�ำทั�ง 2 แห�ง ไปยังประเทศเว�ยดนาม สำหรับเง�น
ท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุน บร�ษัทฯ จะพิจารณาอย�างรอบคอบในการ
เข�าลงทุนในโครงการใหม�ที ่น �าสนใจ มีศักยภาพสูง และ
ผลตอบแทนคุ�มค�า 
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังสร�างความแข็งแกร�งในการดำเนินธุรกิจ 
ด�วยการจับมือกับพันธมิตรที่มีความเช�่ยวชาญในด�านต�างๆ 
โดยเฉพาะอย�างย่ิง ธุรกิจด�านพลังงานดิจ�ทัล เพ่ือส�งเสร�มการใช�
พลังงานอย�างยั่งยืน รวมทั�งจัดตั�งบร�ษัทร�วมทุน เพื่อประกอบ
ธุรกิจติดตั�งและบร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง 
(District Cooling) ให�แก�อาคารต�างๆ ภายในโครงการ “เมืองจุฬาฯ 
อัจฉร�ยะ” (Chula Smart City)
5 ป�จากนี้ไป เราวางเป�าหมายการเติบโตแบบก�าวกระโดด และ
เช�่อมั่นว�าจากความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั�งนี้จะ
เสร�มสร�างความแข็งแกร�งและม่ันคงให�แก�ฐานะทางการเง�นของ
บร�ษัทฯ ทำให�มีสัดส�วนหนี้สินต�อทุนลดลง และยังช�วยเสร�ม
สภาพคล�องทางการเง�นเพิ่มข�้น ส�งผลให�ผลการดำเนินงานของ
บร�ษัทฯ มีแนวโน�มเติบโตอย�างแข็งแรงในอนาคต
เรายังคงให�ความสำคัญกับการรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเข�าไปดูแล 
และให�กำลังใจแก�ผู �ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ
โรคโคว�ด-19 ผ�าน โครงการ “บีซ�พีจ�มอบน�ำใจ การแบ�งป�นท่ีไม�มี
วันสิ้นสุด” อาทิ มอบอุปกรณ�ในการป�องกันการแพร�ระบาดของ
โคว�ด-19  ให�การสนับสนุนสถาบันการศึกษา สำหรับการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ�การแพทย�ที่จำเป�น ฯลฯ 
รวมถึงจัดกิจกรรม เพื ่อดูแลรักษาสิ ่งแวดล�อม และสร�าง
คุณภาพช�ว�ตที่ดีให�กับชุมชน ภายใต�กิจกรรม “Breath of the 
World” ต�อลมหายใจให�โลก ที่ยังคงดำเนินมาอย�างต�อเนื่อง 
อาทิ ให�ความรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ�น�ำ สนับสนุนการศึกษาและ
ส�งเสร�มการกีฬาแก�เยาวชน ช�วยเหลือชุมชนท่ีได�รับความเดือดร�อน
จากภัยพิบัติต�างๆ  ฯลฯ จากกิจกรรมที่บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการ
มาอย�างสม่ำเสมอ ทำให�บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�เป�น 1 ใน
บร�ษัทกลุ�มหลักทรัพย� ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด�น
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล ต�อเนื่องเป�นป�ท่ี 3
ท�ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการ ฝ�ายบร�หาร และพนักงาน 
บีซ�พีจ� ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเง�น 
หน�วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข�อง รวมถึงบุคคลผู�มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�าย ที่ได�ให�การสนับสนุนและมอบความไว�วางใจ
ให�บร�ษัทฯ ขอให�ทุกท�านเช�อ่ม่ันว�า บร�ษัทฯ จะยังคงมุ�งม่ัน ทุ�มเท 
ในการดำเนินธุรกิจให�เติบโต และยั่งยืน ภายใต�หลักจร�ยธรรม 
และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู�ไปกับการพัฒนาสังคม 
และอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมอย�างสมดุล

สารจากประธานกรรมการ

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 0908



(นายพ�ชัย ชุณหวช�ร)
ประธานกรรมการ

ในป� 2563 ทั่วโลกได�รับผลกระทบจากว�กฤตการณ�การแพร�
ระบาดของไวรัสโคโรนาค�อนข�างรุนแรง ถึงแม�ว�าในขณะน้ี อัตรา
การติดเช�อ้จะเร�ม่ลดลงจากการท่ีประเทศต�างๆ เร�ม่ฉีดวัคซ�นให�
กับประชาชน อย�างไรก็ตามคาดว�าการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจคงต�อง
ใช�เวลาอีกนานพอควร ในส�วนของบีซ�พีจ� เราได�ออกมาตรการ
เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ โดยติดตาม กำกับ และ
ประเมินสถานการณ�อย�างใกล�ช�ด เราให�ความสำคัญอย�างยิ่ง
กับความปลอดภัยของพนักงาน และทำทุกว�ถีทางเพื่อให�ธุรกิจ
สามารถดำเนินต�อไปได�อย�างราบร�่นและต�อเนื่อง ท�ามกลาง
ความท�าทายรอบด�าน เรายังคงให�ความสำคัญกับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได�กำกับดูแล
ส�งเสร�ม และติดตาม ให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี นโยบายการต�อต�านคอร�รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ 
พร�อมส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ มีความรับผิดชอบต�อสังคมและการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำงาน
อย�างเคร�งครัด เพื่อให�มั่นใจว�าการดำเนินงานต�างๆ ภายใน
บร�ษัทฯ เป�นไปอย�างถูกต�องและโปร�งใส ทั�งการจัดทำรายงาน
ทางการเง �น การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได�สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
รวมถึงให�ความสำคัญในการนำป�จจัยเสี่ยงต�างๆ มาจัดทำ
แผนการตรวจสอบ จัดทำช�องทางการร�องเร�ยนและเบาะแส
การทุจร�ต รวมไปถึงคัดเลือกผู �สอบบัญช�ของบร�ษัทฯ ที่มี
ความเช�่ยวชาญ และมีประสบการณ�
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาอย�าง
รอบคอบ ในการคัดเลือกคณะกรรมการ และผู�บร�หารระดับสูง 
เพื่อให�ได�บุคคลที่มีความรู�ความสามารถ ตรงตามแผนกลยุทธ�
ของบร�ษัทฯ และได�รับค�าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน�าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได�กับบร�ษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ขณะท่ีคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงทั�งองค�กรต�องปฏิบัติงาน
อย�างเต็มความสามารถ เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และ
บร�หารความเส่ียง รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนการบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให�องค�กรบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจที่ตั �งไว� 
เช�นเดียวกับคณะกรรมการการลงทุน ท่ีได�พิจารณาข�อมูลทุกด�าน
อย�างครบถ�วน เพ่ือกล่ันกรองและติดตามการลงทุนให�สอดคล�อง
กับแผนงานและการพัฒนาธุรกิจตามเป�าหมายของบร�ษัทฯ ทำให�
ผลประกอบการในป� 2563 ด�าน Core EBITDA และ EBITDA 
ทำสถิติสูงสุดเป�นประวัติการณ� ซ�่งเป�นผลมาจากการลงทุนใน
โครงการใหม�ๆ และการเติบโตของโครงการลงทุนที่มีอยู�เดิม
ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการในหลายป�ที่ผ�านมา
ในอีกมุมหนึ่งโคว�ด-19 ทำให�เราตระหนักว�าโลกกำลังต�องการ
การดูแลอย�างจร�งจังมากข�้น และนั่นคือสาเหตุที่ทำให�พลังงาน
สะอาดเป�นเมกกะเทรนด� บีซ�พีจ�ได�รับความไว�วางใจจากผู�ถือหุ�น 
และนักลงทุนในการจองซ�้อหุ�นเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ เต็มจำนวน
ทำให�เรามีเม็ดเง�นกว�าหน่ึงหม่ืนล�านบาท เพ่ือนำไปขยายการลงทุน 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ตลอดระยะเวลา 5 ป�ท่ีผ�านมา บีซ�พีจ�เติบโตมาเป�นลำดับ
อย�างมั่นคง ด�วยความมุ�งมั่น ทุ�มเท และดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานความยั่งยืนของคณะกรรมการ ฝ�ายบร�หาร 
และพนักงาน ที่มีเป�าหมายร�วมกัน เราบุกไปทุกที่เพื่อ
สร�างโอกาสในการลงทุน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม�ๆ มาขยายธุรกิจผลิตไฟฟ�าเพื่อสร�างความสมดุล
และการเติบโตไปข�างหน�า ทำให�เราก�าวข�้นเป�นผู�นำใน
ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานสีเข�ยวในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก 
และขยายสู�การให�บร�การด�านดิจ�ทัล เอนเนอร�ยี ่ ทั �ง
ผลิตภัณฑ�และบร�การ 

ตามที่วางแผนไว�ทั�งโครงการที่เราดำเนินการอยู�แล�ว ได�แก� 
โรงไฟฟ�าพลังงานลมกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต� ใน สปป.ลาว 
และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศไทยจำนวน 4 โครงการ 
รวมถึงนำเง�นไปชำระหนี้เง�นกู�ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
Nam San 3A และ Nam San 3B ใน สปป. ลาว และการสร�าง
สายส�งขนาด 220 กิโลโวลต� เพื่อส�งไฟฟ�าที่ผลิตจากโครงการ
โรงไฟฟ�าพลังน�ำทั�ง 2 แห�ง ไปยังประเทศเว�ยดนาม สำหรับเง�น
ท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุน บร�ษัทฯ จะพิจารณาอย�างรอบคอบในการ
เข�าลงทุนในโครงการใหม�ที ่น �าสนใจ มีศักยภาพสูง และ
ผลตอบแทนคุ�มค�า 
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังสร�างความแข็งแกร�งในการดำเนินธุรกิจ 
ด�วยการจับมือกับพันธมิตรที่มีความเช�่ยวชาญในด�านต�างๆ 
โดยเฉพาะอย�างย่ิง ธุรกิจด�านพลังงานดิจ�ทัล เพ่ือส�งเสร�มการใช�
พลังงานอย�างยั่งยืน รวมทั�งจัดตั�งบร�ษัทร�วมทุน เพื่อประกอบ
ธุรกิจติดตั�งและบร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง 
(District Cooling) ให�แก�อาคารต�างๆ ภายในโครงการ “เมืองจุฬาฯ 
อัจฉร�ยะ” (Chula Smart City)
5 ป�จากนี้ไป เราวางเป�าหมายการเติบโตแบบก�าวกระโดด และ
เช�่อมั่นว�าจากความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั�งนี้จะ
เสร�มสร�างความแข็งแกร�งและม่ันคงให�แก�ฐานะทางการเง�นของ
บร�ษัทฯ ทำให�มีสัดส�วนหนี้สินต�อทุนลดลง และยังช�วยเสร�ม
สภาพคล�องทางการเง�นเพิ่มข�้น ส�งผลให�ผลการดำเนินงานของ
บร�ษัทฯ มีแนวโน�มเติบโตอย�างแข็งแรงในอนาคต
เรายังคงให�ความสำคัญกับการรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเข�าไปดูแล 
และให�กำลังใจแก�ผู �ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ
โรคโคว�ด-19 ผ�าน โครงการ “บีซ�พีจ�มอบน�ำใจ การแบ�งป�นท่ีไม�มี
วันสิ้นสุด” อาทิ มอบอุปกรณ�ในการป�องกันการแพร�ระบาดของ
โคว�ด-19  ให�การสนับสนุนสถาบันการศึกษา สำหรับการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ�การแพทย�ที่จำเป�น ฯลฯ 
รวมถึงจัดกิจกรรม เพื ่อดูแลรักษาสิ ่งแวดล�อม และสร�าง
คุณภาพช�ว�ตที่ดีให�กับชุมชน ภายใต�กิจกรรม “Breath of the 
World” ต�อลมหายใจให�โลก ที่ยังคงดำเนินมาอย�างต�อเนื่อง 
อาทิ ให�ความรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ�น�ำ สนับสนุนการศึกษาและ
ส�งเสร�มการกีฬาแก�เยาวชน ช�วยเหลือชุมชนท่ีได�รับความเดือดร�อน
จากภัยพิบัติต�างๆ  ฯลฯ จากกิจกรรมที่บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการ
มาอย�างสม่ำเสมอ ทำให�บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�เป�น 1 ใน
บร�ษัทกลุ�มหลักทรัพย� ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด�น
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล ต�อเนื่องเป�นป�ท่ี 3
ท�ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการ ฝ�ายบร�หาร และพนักงาน 
บีซ�พีจ� ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเง�น 
หน�วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข�อง รวมถึงบุคคลผู�มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�าย ที่ได�ให�การสนับสนุนและมอบความไว�วางใจ
ให�บร�ษัทฯ ขอให�ทุกท�านเช�อ่ม่ันว�า บร�ษัทฯ จะยังคงมุ�งม่ัน ทุ�มเท 
ในการดำเนินธุรกิจให�เติบโต และยั่งยืน ภายใต�หลักจร�ยธรรม 
และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู�ไปกับการพัฒนาสังคม 
และอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมอย�างสมดุล

สารจากประธานกรรมการ

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 0908



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 1110

รางวัลแห�งความสำเร�จ

ตลอด 5 ป�ท่ีผ�านมา บีซ�พ�จ�ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางยั�งยืน รับผิดชอบตอสังคม

และสิ�งแวดลอม ยึดหลักในการบร�หารงานอยางมีธรรมาภิบาล รวมถึงมุงมั�นสรางสรรค

นวัตกรรมธุรกิจพลังงาน และสงเสร�มเทคโนโลยี อยางเปนรูปธรรมมาอยางตอเน่ือง โดยบร�ษัทฯ 

ไดรับรางวัล การจัดอันดับ และการรับรองจากสถาบันและวารสารชั�นนำทั�งระดับประเทศและ

ระดับสากล มากถึง 28 รางวัล อาทิ รางวัล Most Innovative Renewable Energy Company 

South East Asia 2019, Best Corporate Governance 2018, Thailand ฯลฯ

รางวัล Best Managed Company
Energy Sector
จากนิตยสารการเง�นชั�นนํา
International Investor Magazine
ประเทศอังกฤษ

รางวัล Innovative Power Technology
of the Year – Thailand
จาก Asian Power นิตยสารพลังงาน
ชั�นนําในเอเช�ย

รางวัล Best Renewable Energy Company
Thailand 2017
จากวารสารทางการเง�นระดับนานาชาติ
The European - Global Banking
and Finance ประเทศอังกฤษ

รางวัล Most Innovative Renewable
Energy Company – South East Asia 2019
จากนิตยสารธุรกิจชั�นนํา
International Business Magazine
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

รางวัล 2018 Thailand Energy Sector
Visionary Innovation Leadership Award
จากงาน 2018 Frost & Sullivan Thailand
Excellence Awards
จัดโดยบร�ษัทท่ีปร�กษาชั�นนํา Frost & Sullivan

รางวัล Deal of the Year Award
จากงาน SET Awards 2017
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รางวัล Renewable Energy Deal of the Year
จากงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure
Awards 2017
จัดโดยนิตยสารการเง�น The Asset ฮองกง

รางวัล Best Acquisition Financing
จากงาน The Asset Triple A Country Awards 2017
จัดโดยนิตยสารการเง�น The Asset ฮองกง
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จากงาน The Asset Triple A Country Awards 2016
จัดโดยนิตยสารการเง�น The Asset ฮองกง

ด�านพลังงานหมุนเว�ยน
และนวัตกรรม

ด�านการเง�น
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รางวัลแห�งความสำเร�จ
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ประเทศอังกฤษ
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Thailand 2017
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จากงาน SET Awards 2017
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Awards 2017
จัดโดยนิตยสารการเง�น The Asset ฮองกง
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บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 1312

รางวัล Best Corporate Governance Principles
Renewable Energy Company
South East Asia 2017
จากวารสารทางการเง�นระดับนานาชาติ
The European - Global Banking and Finance
ประเทศอังกฤษ

โล�เกียรติคุณ “7 องค�กรผู�นําขับเคลื่อน
การประยุกต�ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง
ภาคธุรกิจเอกชน”
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

รางวัล Best Corporate
Governance 2018, Thailand
จากนิตยสารการเง�น World Finance
ประเทศอังกฤษ

โล�เกียรติคุณ “โครงการลดก�าซเร�อนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย”
โดยองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก
(องคการมหาชน) 

ไดรับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน
ให�เป�น 1 ใน 100 บร�ษัทจดทะเบียน
ที่มีการดําเนินงานโดดเด�นด�านสิ�งแวดล�อม
สังคม ธรรมาภิบาล ประจําป� 2563

รางวัล Bronze Award
จากงาน ADMAN Awards 2017
จัดโดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

รางวัลสุร�ยศศิธร รองชนะเลิศปฏิทินชนิดสมุดบันทึก
ประเภททั�วไป ประจําป� 2561
จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย

รางวัลสุร�ยศศิธร ชนะเลิศปฏิทินชนิดตั�งโต�ะ
ประเภททั�วไป ประจําป� 2560
จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย

ด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความยั�งยืน

ด�านภาพลักษณ�
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โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวม

264.8 MW
(กำลังการผลิตติดตั�งรวม 346.4 MW)

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมท่ีประเทศไทย
สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� และสปป.ลาว/ เว�ยดนาม 
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวม

299.0 MW
(กำลังการผลิตติดตั�งรวม 300.0 MW)

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พ�ภพ
ที่ประเทศอินโดนีเซ�ย 
ขนาดกำลังการผลิต

181.5 MW

โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ำ
สปป.ลาว/ เว�ยดนาม
ขนาดกำลังการผลิต

114.0 MW

บร�ษัทฯ จดทะเบียนจัดตั�งข�น้เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ด�วยทุนจดทะเบียนแรกเร�ม่จำนวน 
20.0 ล�านบาท และป�จจุบันบร�ษัทฯ มีทุนเร�ยกชำระเป�น 13,201.9 ล�านบาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ
จำนวน 2,640.4 ล�านหุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 5.0 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนและผลิตไฟฟ�า
ด�วยพลังงานหมุนเว�ยน ได�แก� พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานลม พลังงานความร�อนใต�พิภพ และ
พลังน�ำ ซ�ง่ ณ ส้ินป� 2563 กลุ�มบร�ษัทฯ มีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวม 859.3 เมกะวัตต� 
(กำลังการผลิตติดตั�งรวม 941.9 เมกะวัตต�) ประกอบด�วย

ที่ตั�งโครงการโรงไฟฟ�า
และกำลังการผลิต
ตามสัญญา

ญี่ปุ�น

เป�ดดำเนินการ : 14.7 MW
ระหว�างพัฒนา : 75.0 MW

89.7 MW

สปป.ลาว/
เว�ยดนาม

เป�ดดำเนินการ : 114.0 MW
ระหว�างพัฒนา : 270.0 MW

384.0 MW

ไทย

เป�ดดำเนินการ : 173.1 MW
ระหว�างพัฒนา : 11.0 MW

184.1 MW

อินโดนีเซ�ย

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

181.5 MW

ฟ�ลิปป�นส�

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

20.0 MW

เป�ดดำเนินการ

473.8 MW

55.1%
ระหว�างพัฒนา

385.5 MW

44.9%
พลังงานแสงอาทิตย�

264.8 MW

30.8%
พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ

181.5 MW

21.1%

พลังน้ำ

114.0 MW

13.5%
พลังงานลม

299.0 MW

34.8%

โครงสร�างและการดำเนินงาน
ของกลุ�มบร�ษัทฯ

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 1716

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กำลังการผลิต
จำแนกตามสถานะ

859.3
MW

859.3
MW

กำลังการผลิต
จำแนกตามเทคโนโลยี
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

กรกฎาคม 2558
ก�อตั�งบร�ษัทฯ ข�น้เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ด�วยทุนเร�ม่แรก
20.0 ล�านบาท โดยมี บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(“BCP”) เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ 99.9%

ไตรมาสที่ 3 ป� 2558 
ซ�อ้ทรัพย�สินในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา และซ�้อหุ�นทั�งหมดในกลุ�มบร�ษัท BSE
ที่ดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�จาก BCP ทำให�
กลุ�มบร�ษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ�า 118.0 เมกะวัตต�

2558
มกราคม 2562
อนุมัติการซ�้อและเช�าทรัพย�สินในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย� ท่ีอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศร�อยุธยา มูลค�ารวม 
51.7 ล�านบาท ประกอบด�วย (1) ซ�้ออาคารสำนักงานและทรัพย�สิน 
และ (2) เช�าที่ดิน ขนาด 8-1-38 ไร� ทั�งนี้เพื่อปรับปรุงเป�นอาคาร
ศูนย�กลางการปฏิบัติงานธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และเป�น
แหล�งเร�ยนรู�ด�านพลังงานหมุนเว�ยน

ลดทุนในบร�ษัท BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 และ 
BSE-NMA ซ�่งทำให�มีกระแสเง�นสดเพิ่มเพื่อการลงทุน 492.5
ล�านบาท

มีนาคม 2562
ร�วมก�อตั�ง Impact Energy Asia Development Limited 
เขตบร�หารพิเศษฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น ในสัดส�วน 
45% ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในต�างประเทศ

เมษายน 2562
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม “ลมลิกอร�” ขนาด 9.0 เมกะวัตต� 
ท่ีจังหวัดนครศร�ธรรมราช เร�ม่จำหน�ายไฟฟ�าเช�งพาณิชย�ให�แก� กฟภ.

กันยายน 2562
ลงทุนซ�้อหุ�นโดยผ�านบร�ษัทย�อยในโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
(Nam San 3A) เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว ขนาด 69.0 เมกะวัตต�  

ตุลาคม 2562
บร�ษัทฯ ร�วมลงทุนกับบร�ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร�เนชั่นแนล 
จำกัด (ซ�ง่เป�นบร�ษัทในเคร�อของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (“กฟภ.”)) 
ในบร�ษัท บร�ษัท ไทยดิจ�ทัลเอนเนอร�ย่ีเดเวลอปเม�นท� จำกัด 
(“TDED”) ในสัดส�วนการลงทุน 75:25 ตามลำดับ เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
Digital Energy Platform และธุรกิจพลังงานทดแทน และจัดการ
พลังงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

พฤศจ�กายน 2562
เป�ดดำเนินการโครงการโซลาร�ลอยน�ำภาคเอกชน ขนาด 
2.1 เมกะวัตต� ท่ีจังหวัดพระนครศร�อยุธยา

ธันวาคม 2562
ลดทุนใน SEGHPL ซ�ง่เป�นบร�ษัทลงทุนในโครงการ Wayang Windu 
และลงทุนในบร�ษัท Star Energy Geothermal Holding (“SEGPL”) 
จำนวน 10 ล�านเหร�ยญสหรัฐ (ประมาณ 303.31 ล�านบาท) 
ซ�ง่ทำให� SEGHPL มีกระแสเง�นสดส�วนเพ่ิมและจ�ายคืน
เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�น

2562

มกราคม 2559 
ขยายธุรกิจโดยลงทุนซ�้อหุ�นทั�งหมดในธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
ประเทศญ่ีปุ�น และลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยโดยซ�อ้หุ�นทั�งหมดของ Huang Ming Japan 
และทำให�ได�ใบอนุญาตและที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
(ได�แก� Chiba 1 และ Chiba 2) ขนาด 30.0 เมกะวัตต�

กันยายน 2559 
เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ภายใต�หมวดทรัพยากร/ 
พลังงาน และสาธารณูปโภค

2559

เมษายน 2561 
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� Gotemba ประเทศญี่ปุ�น 
ขนาด 4.0 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� 

มิถุนายน 2561
ได�รับคัดเลือกติดตั�งโซลาร�รูฟท็อป ขนาด 12.0 เมกะวัตต� 
จากมหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� มีสิทธ�การขายไฟฟ�า 20 ป� และคาดว�า
จะก�อสร�างแล�วเสร็จประมาณกลางป� 2563

กรกฎาคม 2561 
โครงการโรงไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� สำหรับหน�วยงานราชการ
และสหกรณ�ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2 ท่ีให�การสนับสนุนกับองค�การ
สงเคราะห�ทหารผ�านศึกฯ ได�แก� (1) โครงการที่อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุร� และ (2) โครงการที่อำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุร� 
ขนาด 8.9 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�

สิงหาคม 2561
เป�ดโครงการนำร�องการใช�ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ�าจาก
โซลาร�รูฟท็อปด�วยเทคโลยี Blockchain ในโครงการ T77 
โดยความร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซ�่งจะใช�เป�นโครงการ
ต�นแบบในอนาคตต�อไป

กันยายน 2561 
จำหน�ายโครงการ Nikaho และ Nagi ขนาด 19.3 เมกะวัตต� ให�แก� 
กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�รับเง�นทั�งส้ิน 10,388.0 ล�านเยน หร�อ
เทียบเท�า 3,046.0 ล�านบาท และรับรู�กำไรเท�ากับ 793.0 ล�านบาท 
นอกจากนี้ ได�เข�าทำสัญญาบร�หารและให�บร�การซ�อมบำรุง 
เป�นระยะเวลา 5 ป�

2561

มกราคม 2560
จำหน�ายที่ดินของโครงการ Suimei ประเทศญี่ปุ�น ในราคา 
1,600 ล�านเยน (ประมาณ 495 ล�านบาท) และมีกำไร
จากการขาย 61.6 ล�านบาท

มีนาคม 2560 
โครงการโซลาร�สหกรณ�ฯ 3 โครงการ ที่ว�เศษชัยชาญ 
บางปะอิน และพระนครศร�อยุธยา ขนาด 12.0 เมกะวัตต�
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�

พฤษภาคม 2560 
บร�ษัทฯ ลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยใน PetroWind Energy Inc. 
40.0% ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม ที่เมือง 
Nabas ประเทศฟ�ลิปป�นส� ขนาด 36.0 เมกะวัตต� (เท�ากับ 
14.4 เมกะวัตต� ตามสัดส�วนการลงทุน) 

กรกฎาคม 2560 
ลงทุนใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
(SEGHPL) 33.3% โดย SEGHPL ลงทุนผ�านบร�ษัทในกลุ�ม 
Star Energy ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อน
ใต�พิภพ 3 แห�ง ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซ�ย 
ขนาด 875.0 เมกะวัตต� (เท�ากับ 157.5 เมกะวัตต� 
ตามสัดส�วนการลงทุน)

2560

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 1918

มกราคม 2563 
ลงนามในสัญญาซ�้อขายไฟฟ�าโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
(Nam San 3A และ Nam San 3B) สปป.ลาว กับ Vietnam 
Electricity (EVN) อายุสัญญา 25 ป�นับตั�งแต�วันที่
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�  
กุมภาพันธ� 2563 
ลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยในโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ
(Nam San 3B) สปป.ลาว ขนาด 45.0 เมกะวัตต� และตกลง
ร�วมลงทุนในโครงการพัฒนาระบบสายส�งและสถานีจ�าย
ไฟฟ�าย�อย (สปป. ลาว-เว�ยดนาม) 
สิงหาคม 2563
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 4 โครงการ 
ในจังหวัดกาญจนบุร� จังหวัดลพบุร� และจังหวัดปราจ�นบุร� 
ขนาด 20.0 เมกะวัตต� และเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว 
กันยายน 2563
จัดตั�งบร�ษัทร�วมทุน คือ บร�ษัท จุฬาดิสทร�คท�คูลล่ิง จำกัด 
(ป�จจุบันคือ บจก. ประทุมวันสมาร�ทดิสทร�คท�คูลลิ่ง) 
ในสัดส�วนการลงทุน 60% เพื่อลงทุนในโครงการก�อสร�าง 
ติดตั�งและบร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง 
(District Cooling) บร�เวณพ้ืนท่ีเขตพาณิชย�สวนหลวง-สามย�าน 
ให�กับจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

พฤศจ�กายน 2563
บร�ษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 6,508.5 ล�านบาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.0 ล�านบาท เป�น 16,508.5 ล�านบาท 
และเสนอขายหุ�นเพ่ิมทุนบางส�วนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม และนักลงทุน
ในวงจำกัด ซ�ง่ระดมทุนได� 7,375.8 ล�านบาท
ธันวาคม 2563 
Star Energy Group Holdings Pte.Ltd. (“SEGHPL”) และ 
Star Energy Geothermal Pte., Ltd. (“SEGPL”) ลดทุนไม�เกิน 
84 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และ 72 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ตามลำดับ 
โดย บร�ษัทฯ ได�รับเง�นคืนตามสัดส�วนผู�ถือหุ�น ประมาณ 28.0 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�า 840.14 ล�านบาท

2563



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

กรกฎาคม 2558
ก�อตั�งบร�ษัทฯ ข�น้เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ด�วยทุนเร�ม่แรก
20.0 ล�านบาท โดยมี บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(“BCP”) เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ 99.9%

ไตรมาสที่ 3 ป� 2558 
ซ�อ้ทรัพย�สินในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา และซ�้อหุ�นทั�งหมดในกลุ�มบร�ษัท BSE
ที่ดําเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�จาก BCP ทำให�
กลุ�มบร�ษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ�า 118.0 เมกะวัตต�

2558
มกราคม 2562
อนุมัติการซ�้อและเช�าทรัพย�สินในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย� ท่ีอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศร�อยุธยา มูลค�ารวม 
51.7 ล�านบาท ประกอบด�วย (1) ซ�้ออาคารสำนักงานและทรัพย�สิน 
และ (2) เช�าที่ดิน ขนาด 8-1-38 ไร� ทั�งนี้เพื่อปรับปรุงเป�นอาคาร
ศูนย�กลางการปฏิบัติงานธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และเป�น
แหล�งเร�ยนรู�ด�านพลังงานหมุนเว�ยน

ลดทุนในบร�ษัท BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 และ 
BSE-NMA ซ�่งทำให�มีกระแสเง�นสดเพิ่มเพื่อการลงทุน 492.5
ล�านบาท

มีนาคม 2562
ร�วมก�อตั�ง Impact Energy Asia Development Limited 
เขตบร�หารพิเศษฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น ในสัดส�วน 
45% ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในต�างประเทศ

เมษายน 2562
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม “ลมลิกอร�” ขนาด 9.0 เมกะวัตต� 
ท่ีจังหวัดนครศร�ธรรมราช เร�ม่จำหน�ายไฟฟ�าเช�งพาณิชย�ให�แก� กฟภ.

กันยายน 2562
ลงทุนซ�้อหุ�นโดยผ�านบร�ษัทย�อยในโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
(Nam San 3A) เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว ขนาด 69.0 เมกะวัตต�  

ตุลาคม 2562
บร�ษัทฯ ร�วมลงทุนกับบร�ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร�เนชั่นแนล 
จำกัด (ซ�ง่เป�นบร�ษัทในเคร�อของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (“กฟภ.”)) 
ในบร�ษัท บร�ษัท ไทยดิจ�ทัลเอนเนอร�ย่ีเดเวลอปเม�นท� จำกัด 
(“TDED”) ในสัดส�วนการลงทุน 75:25 ตามลำดับ เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
Digital Energy Platform และธุรกิจพลังงานทดแทน และจัดการ
พลังงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

พฤศจ�กายน 2562
เป�ดดำเนินการโครงการโซลาร�ลอยน�ำภาคเอกชน ขนาด 
2.1 เมกะวัตต� ท่ีจังหวัดพระนครศร�อยุธยา

ธันวาคม 2562
ลดทุนใน SEGHPL ซ�ง่เป�นบร�ษัทลงทุนในโครงการ Wayang Windu 
และลงทุนในบร�ษัท Star Energy Geothermal Holding (“SEGPL”) 
จำนวน 10 ล�านเหร�ยญสหรัฐ (ประมาณ 303.31 ล�านบาท) 
ซ�ง่ทำให� SEGHPL มีกระแสเง�นสดส�วนเพ่ิมและจ�ายคืน
เง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�น

2562

มกราคม 2559 
ขยายธุรกิจโดยลงทุนซ�้อหุ�นทั�งหมดในธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
ประเทศญ่ีปุ�น และลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยโดยซ�อ้หุ�นทั�งหมดของ Huang Ming Japan 
และทำให�ได�ใบอนุญาตและที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
(ได�แก� Chiba 1 และ Chiba 2) ขนาด 30.0 เมกะวัตต�

กันยายน 2559 
เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ภายใต�หมวดทรัพยากร/ 
พลังงาน และสาธารณูปโภค

2559

เมษายน 2561 
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� Gotemba ประเทศญี่ปุ�น 
ขนาด 4.0 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� 

มิถุนายน 2561
ได�รับคัดเลือกติดตั�งโซลาร�รูฟท็อป ขนาด 12.0 เมกะวัตต� 
จากมหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� มีสิทธ�การขายไฟฟ�า 20 ป� และคาดว�า
จะก�อสร�างแล�วเสร็จประมาณกลางป� 2563

กรกฎาคม 2561 
โครงการโรงไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� สำหรับหน�วยงานราชการ
และสหกรณ�ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2 ท่ีให�การสนับสนุนกับองค�การ
สงเคราะห�ทหารผ�านศึกฯ ได�แก� (1) โครงการที่อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุร� และ (2) โครงการที่อำเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุร� 
ขนาด 8.9 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�

สิงหาคม 2561
เป�ดโครงการนำร�องการใช�ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ�าจาก
โซลาร�รูฟท็อปด�วยเทคโลยี Blockchain ในโครงการ T77 
โดยความร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซ�่งจะใช�เป�นโครงการ
ต�นแบบในอนาคตต�อไป

กันยายน 2561 
จำหน�ายโครงการ Nikaho และ Nagi ขนาด 19.3 เมกะวัตต� ให�แก� 
กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�รับเง�นทั�งส้ิน 10,388.0 ล�านเยน หร�อ
เทียบเท�า 3,046.0 ล�านบาท และรับรู�กำไรเท�ากับ 793.0 ล�านบาท 
นอกจากนี้ ได�เข�าทำสัญญาบร�หารและให�บร�การซ�อมบำรุง 
เป�นระยะเวลา 5 ป�

2561

มกราคม 2560
จำหน�ายที่ดินของโครงการ Suimei ประเทศญี่ปุ�น ในราคา 
1,600 ล�านเยน (ประมาณ 495 ล�านบาท) และมีกำไร
จากการขาย 61.6 ล�านบาท

มีนาคม 2560 
โครงการโซลาร�สหกรณ�ฯ 3 โครงการ ที่ว�เศษชัยชาญ 
บางปะอิน และพระนครศร�อยุธยา ขนาด 12.0 เมกะวัตต�
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�

พฤษภาคม 2560 
บร�ษัทฯ ลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยใน PetroWind Energy Inc. 
40.0% ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม ที่เมือง 
Nabas ประเทศฟ�ลิปป�นส� ขนาด 36.0 เมกะวัตต� (เท�ากับ 
14.4 เมกะวัตต� ตามสัดส�วนการลงทุน) 

กรกฎาคม 2560 
ลงทุนใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
(SEGHPL) 33.3% โดย SEGHPL ลงทุนผ�านบร�ษัทในกลุ�ม 
Star Energy ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อน
ใต�พิภพ 3 แห�ง ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซ�ย 
ขนาด 875.0 เมกะวัตต� (เท�ากับ 157.5 เมกะวัตต� 
ตามสัดส�วนการลงทุน)

2560
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มกราคม 2563 
ลงนามในสัญญาซ�้อขายไฟฟ�าโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ 
(Nam San 3A และ Nam San 3B) สปป.ลาว กับ Vietnam 
Electricity (EVN) อายุสัญญา 25 ป�นับตั�งแต�วันที่
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�  
กุมภาพันธ� 2563 
ลงทุนผ�านบร�ษัทย�อยในโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ
(Nam San 3B) สปป.ลาว ขนาด 45.0 เมกะวัตต� และตกลง
ร�วมลงทุนในโครงการพัฒนาระบบสายส�งและสถานีจ�าย
ไฟฟ�าย�อย (สปป. ลาว-เว�ยดนาม) 
สิงหาคม 2563
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 4 โครงการ 
ในจังหวัดกาญจนบุร� จังหวัดลพบุร� และจังหวัดปราจ�นบุร� 
ขนาด 20.0 เมกะวัตต� และเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว 
กันยายน 2563
จัดตั�งบร�ษัทร�วมทุน คือ บร�ษัท จุฬาดิสทร�คท�คูลล่ิง จำกัด 
(ป�จจุบันคือ บจก. ประทุมวันสมาร�ทดิสทร�คท�คูลลิ่ง) 
ในสัดส�วนการลงทุน 60% เพื่อลงทุนในโครงการก�อสร�าง 
ติดตั�งและบร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง 
(District Cooling) บร�เวณพ้ืนท่ีเขตพาณิชย�สวนหลวง-สามย�าน 
ให�กับจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

พฤศจ�กายน 2563
บร�ษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 6,508.5 ล�านบาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.0 ล�านบาท เป�น 16,508.5 ล�านบาท 
และเสนอขายหุ�นเพ่ิมทุนบางส�วนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม และนักลงทุน
ในวงจำกัด ซ�ง่ระดมทุนได� 7,375.8 ล�านบาท
ธันวาคม 2563 
Star Energy Group Holdings Pte.Ltd. (“SEGHPL”) และ 
Star Energy Geothermal Pte., Ltd. (“SEGPL”) ลดทุนไม�เกิน 
84 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และ 72 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ตามลำดับ 
โดย บร�ษัทฯ ได�รับเง�นคืนตามสัดส�วนผู�ถือหุ�น ประมาณ 28.0 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�า 840.14 ล�านบาท

2563
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ในช�วงปลายป� 2560 บร�ษัทฯ ได�ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช�น บร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการแสนสิร�ทาวน� 
สุขุมว�ท 77 (“T77”) เป�นโครงการนำร�องเมืองอัจฉร�ยะสีเข�ยวด�วยการใช�แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain และเป�ดใช� Platform เม่ือ
เดือนสิงหาคม 2561 ซ�ง่เป�นแนวคิดการบร�หารจัดการซ�อ้ขายไฟฟ�าผ�านระบบอินเตอร�เน็ตด�วยการใช�นวัตกรรมท่ีทันสมัย  และสามารถ
ทำธุรกิจกับผู�บร�โภคโดยตรง ซ�่งเป�นการขยายไปยังธุรกิจค�าปลีก (Retail Business) และในป� 2563 บร�ษัทฯ ลงนามในสัญญาซ�้อขาย
ไฟฟ�ากับทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ขนาดกำลังการผลิตติดตั�งรวม 14.1 เมกะวัตต� (โดยประมาณ) ทั�งน้ีบร�ษัทฯ เป�นผู�ลงทุนติดตั�งแผง
โซลาร�แบบติดตั�งบนหลังคา (“โซลาร�รูฟท็อป”) และได�รับสิทธ�ในการจำหน�ายไฟฟ�า เป�นระยะเวลา 15-25 ป�  
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อเข�าร�วมโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให�บร�การด�านพลังงาน (ERC Sandbox) ได�แก�
 (1) โครงการบร�หารจัดการพลังงาน T77 โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับบร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) ให�เป�นโครงการต�นแบบในการ 
  เปล่ียนแปลงของการซ�้อขายไฟฟ�าระหว�างกันแบบ Peer to Peer ด�วยเทคโนโลยี Blockchain
 (2) โครงการพัฒนาต�นแบบเมืองอัจฉร�ยะ (“Smart City”) โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับมหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�และพันธมิตร เพ่ือพัฒนา 
  มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�ให�เป�นต�นแบบ Smart City ด�านพลังงานสะอาด
 (3) โครงการ Sun Share Smart Green Energy Community โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับ บร�ษัท เอสซ� แอสเสท คอร�ปอเรช่ัน จำกัด  
  (มหาชน) พัฒนาระบบโครงข�ายไฟฟ�า Smart Grid บนพ้ืนท่ีครอบคลุมกว�า 200 ไร� เพ่ือให�เป�นต�นแบบชุมชนสีเข�ยวแห�งอนาคต  
  (Smart Green Energy Community)
 (4) โครงการลมลิกอร� โดยบร�ษัท ลมลิกอร� จำกัด (ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ) ทำการศึกษาว�จัยร�วมกับสำนักงานพัฒนา 
  ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อให�เป�นต�นแบบการบร�หารจัดการ 
  พลังงาน (Energy Management System) ด�วยการนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช�กับโครงการผลิต 
  ไฟฟ�าด�วยพลังงานลม ซ�่งช�วยลดความผันผวนของกระแสไฟที่ผลิตได�จากกังหันลม 
โครงการข�างต�นเป�นการร�วมกับสำนักงาน กกพ. จัดทำแผนปฏิบัติการและใช�ระยะเวลาแต�ละโครงการไม�เกิน 3 ป� ซ�ง่หากบรรลุผลสำเร็จ
ตามท่ีกำหนดไว� จะทำให�เพ่ิมประสิทธ�ภาพการบร�หารจัดการไฟฟ�า ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน และทำให�เกิดการผลิต
ไฟฟ�าแบบกระจาย (Distributed Generation (DG)) ซ�ง่ช�วยลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ�าแบบรวมศูนย� (Centralized Generation) ในอนาคต
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบร�ษัท ครั�งท่ี 12/2563 และเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น ครั�งท่ี 1/2563 
ได�มีมติให�บร�ษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 6,508.5 ล�านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.0 ล�านบาท เป�น 16,508.5 ล�านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 600 เมกะวัตต� ใน สปป. ลาว (2) ชำระคืนเง�นกู�บางส�วนสำหรับ
การเข�าซ�อ้โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 20 เมกะวัตต� และเป�นเง�นลงทุนบางส�วน (3) ชำระคืนเง�นกู�สำหรับการเข�าซ�อ้โครงการ
โรงไฟฟ�าพลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B รวมถึงเง�นลงทุนในโครงการสายส�ง และ (4) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าใหม� 
ทั�งในประเทศและต�างประเทศ ในป� 2564 การจัดสรรหุ�นเพิ่มทุนข�างต�นกำหนดรายละเอียด ไว�ดังน้ี
 (1) เสนอขายหุ�นสามัญให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม ไม�เกิน 250.0 ล�านหุ�น ในอัตราส�วน 8 หุ�นเดิม ต�อ 1 หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ราคาเสนอขาย 
  หุ�นละ 11.5 บาท  
 (2) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ให�แก�ผู�ถือห�ุนเดิมที่จองซ�้อและได�รับการ 
  จัดสรร ไม�เกิน 178.6 ล�านหุ�น
 (3) เสนอขายหุ�นสามัญให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด ไม�เกิน 391.5 ล�านหุ�นในราคาเสนอขายหุ�นละ 11.5 บาท 
 (4) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ที่จัดสรรให�แก�นักลงทุนในวงจำกัดตาม
  ข�อ (3) ไม�เกิน 178.6 ล�านหุ�น
 (5) เสนอขายให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด โดยมอบหมายให�คณะกรรมการบร�ษัท เสนอขายหุ�นตามราคาตลาดในช�วงเวลาที่ 
  เหมาะสม ไม�เกิน 283.0 ล�านหุ�น
 (6) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ที่จัดสรรให�แก�กรรมการ ผู�บร�หารและ 
  พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั�งท่ี 2) ไม�เกิน 20.0 ล�านหุ�น
และต�อมาเม่ือเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ สามารถระดมทุนได� 7,375.8 ล�านบาท โดยเสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม 
จำนวน 2,873.53 ล�านบาท และให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด 4,502.3 ล�านบาท พร�อมทั�งออกใบสำคัญแสดงสิทธ�เพื่อจัดสรรให�แก�
ผู�ถือหุ�นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัดที่ได�รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 (1) บร�ษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ให�แก�ผู�หุ�นเดิม รวมจำนวน 178.5 ล�านหน�วย ประกอบด�วย ใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจอง 
  ซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ ครั�งที่ 1 (BCPG-W1) จำนวน 89.2 ล�านหน�วย และใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจองซ�้อหุ�นสามัญ 
  ของบร�ษัทฯ ครั�งท่ี 2 (BCPG-W2) จำนวน 89.2 ล�านหน�วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข�อ การออกหลักทรัพย�อื่น)
 (2) บร�ษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจองซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ ครั�งที่ 3 (BCPG-W3)  ให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด  
  รวมจำนวน 178.6 ล�านหน�วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข�อ การออกหลักทรัพย�อื่น)

ในเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ ได�ระดมทุนจากผู�ถือหุ�นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัด ซ�่งสามารถระดมทุนได� จำนวน
7,375.8 ล�านบาท ทั�งนี้จำนวนเง�นดังกล�าว จะใช�ในการลงทุนในโครงการ (ทั�งในประเทศและต�างประเทศ) การปรับปรุง
ประสิทธ�ภาพโครงการ และการชำระคืนเง�นกู� โดยมีรายละเอียดการใช�เง�นระดมทุน ดังนี้

จำนวนเง�นที่ใช�
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช�เง�น

ความคืบหน�า
ของการใช�เง�น

การใช�เง�น

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม
กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต� ในประเทศ 
สปป.ลาว

1. 3,570 ป� 2563-2566

การชำระคืนเง�นกู�ยืมบางส�วนให�แก�สถาบัน
การเง�นสำหรับการเข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย� รวมกำลังการผลิต
ตามสัญญา 20 เมกะวัตต� ในประเทศไทย 
รวมถึงการชำเง�นค�าซ�้อโครงการส�วนที่เหลือ
และเง�นลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธ�ภาพ
และซ�อมบำรุงโครงการ

2. 1,210 ป� 2563-2565

การชำระคืนเง�นกู�ยืมบางส�วนให�แก�สถาบัน
การเง�นสำหรับการเข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า
พลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B 
กำลังการผลิตรวม 114 เมกกะวัตต� รวมถึง
เง�นลงทุนสำหรับการติดตั�งสายส�งเพิ่มเติม

3. 1,870 ภายในป� 2563

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าทั�งในประเทศ
และต�างประเทศ

4. 3,700 ป� 2563-2564

เง�นลงทุน
ในการพัฒนาโครงการฯ

353 ล�านบาท

ชำระคืน
เง�นกู�ยืมบางส�วน
498 ล�านบาท

-

-



การใช�เง�นระดมทุน

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2120

ในช�วงปลายป� 2560 บร�ษัทฯ ได�ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช�น บร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการแสนสิร�ทาวน� 
สุขุมว�ท 77 (“T77”) เป�นโครงการนำร�องเมืองอัจฉร�ยะสีเข�ยวด�วยการใช�แนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain และเป�ดใช� Platform เม่ือ
เดือนสิงหาคม 2561 ซ�ง่เป�นแนวคิดการบร�หารจัดการซ�อ้ขายไฟฟ�าผ�านระบบอินเตอร�เน็ตด�วยการใช�นวัตกรรมท่ีทันสมัย  และสามารถ
ทำธุรกิจกับผู�บร�โภคโดยตรง ซ�่งเป�นการขยายไปยังธุรกิจค�าปลีก (Retail Business) และในป� 2563 บร�ษัทฯ ลงนามในสัญญาซ�้อขาย
ไฟฟ�ากับทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ขนาดกำลังการผลิตติดตั�งรวม 14.1 เมกะวัตต� (โดยประมาณ) ทั�งน้ีบร�ษัทฯ เป�นผู�ลงทุนติดตั�งแผง
โซลาร�แบบติดตั�งบนหลังคา (“โซลาร�รูฟท็อป”) และได�รับสิทธ�ในการจำหน�ายไฟฟ�า เป�นระยะเวลา 15-25 ป�  
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อเข�าร�วมโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให�บร�การด�านพลังงาน (ERC Sandbox) ได�แก�
 (1) โครงการบร�หารจัดการพลังงาน T77 โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับบร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) ให�เป�นโครงการต�นแบบในการ 
  เปล่ียนแปลงของการซ�้อขายไฟฟ�าระหว�างกันแบบ Peer to Peer ด�วยเทคโนโลยี Blockchain
 (2) โครงการพัฒนาต�นแบบเมืองอัจฉร�ยะ (“Smart City”) โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับมหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�และพันธมิตร เพ่ือพัฒนา 
  มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�ให�เป�นต�นแบบ Smart City ด�านพลังงานสะอาด
 (3) โครงการ Sun Share Smart Green Energy Community โดยบร�ษัทฯ ร�วมมือกับ บร�ษัท เอสซ� แอสเสท คอร�ปอเรช่ัน จำกัด  
  (มหาชน) พัฒนาระบบโครงข�ายไฟฟ�า Smart Grid บนพ้ืนท่ีครอบคลุมกว�า 200 ไร� เพ่ือให�เป�นต�นแบบชุมชนสีเข�ยวแห�งอนาคต  
  (Smart Green Energy Community)
 (4) โครงการลมลิกอร� โดยบร�ษัท ลมลิกอร� จำกัด (ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ) ทำการศึกษาว�จัยร�วมกับสำนักงานพัฒนา 
  ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อให�เป�นต�นแบบการบร�หารจัดการ 
  พลังงาน (Energy Management System) ด�วยการนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช�กับโครงการผลิต 
  ไฟฟ�าด�วยพลังงานลม ซ�่งช�วยลดความผันผวนของกระแสไฟที่ผลิตได�จากกังหันลม 
โครงการข�างต�นเป�นการร�วมกับสำนักงาน กกพ. จัดทำแผนปฏิบัติการและใช�ระยะเวลาแต�ละโครงการไม�เกิน 3 ป� ซ�ง่หากบรรลุผลสำเร็จ
ตามท่ีกำหนดไว� จะทำให�เพ่ิมประสิทธ�ภาพการบร�หารจัดการไฟฟ�า ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน และทำให�เกิดการผลิต
ไฟฟ�าแบบกระจาย (Distributed Generation (DG)) ซ�ง่ช�วยลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ�าแบบรวมศูนย� (Centralized Generation) ในอนาคต
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบร�ษัท ครั�งท่ี 12/2563 และเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น ครั�งท่ี 1/2563 
ได�มีมติให�บร�ษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 6,508.5 ล�านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.0 ล�านบาท เป�น 16,508.5 ล�านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 600 เมกะวัตต� ใน สปป. ลาว (2) ชำระคืนเง�นกู�บางส�วนสำหรับ
การเข�าซ�อ้โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 20 เมกะวัตต� และเป�นเง�นลงทุนบางส�วน (3) ชำระคืนเง�นกู�สำหรับการเข�าซ�อ้โครงการ
โรงไฟฟ�าพลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B รวมถึงเง�นลงทุนในโครงการสายส�ง และ (4) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าใหม� 
ทั�งในประเทศและต�างประเทศ ในป� 2564 การจัดสรรหุ�นเพิ่มทุนข�างต�นกำหนดรายละเอียด ไว�ดังน้ี
 (1) เสนอขายหุ�นสามัญให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม ไม�เกิน 250.0 ล�านหุ�น ในอัตราส�วน 8 หุ�นเดิม ต�อ 1 หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ราคาเสนอขาย 
  หุ�นละ 11.5 บาท  
 (2) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ให�แก�ผู�ถือห�ุนเดิมที่จองซ�้อและได�รับการ 
  จัดสรร ไม�เกิน 178.6 ล�านหุ�น
 (3) เสนอขายหุ�นสามัญให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด ไม�เกิน 391.5 ล�านหุ�นในราคาเสนอขายหุ�นละ 11.5 บาท 
 (4) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ที่จัดสรรให�แก�นักลงทุนในวงจำกัดตาม
  ข�อ (3) ไม�เกิน 178.6 ล�านหุ�น
 (5) เสนอขายให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด โดยมอบหมายให�คณะกรรมการบร�ษัท เสนอขายหุ�นตามราคาตลาดในช�วงเวลาที่ 
  เหมาะสม ไม�เกิน 283.0 ล�านหุ�น
 (6) เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ที่จะซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทฯ ที่จัดสรรให�แก�กรรมการ ผู�บร�หารและ 
  พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั�งท่ี 2) ไม�เกิน 20.0 ล�านหุ�น
และต�อมาเม่ือเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ สามารถระดมทุนได� 7,375.8 ล�านบาท โดยเสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม 
จำนวน 2,873.53 ล�านบาท และให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด 4,502.3 ล�านบาท พร�อมทั�งออกใบสำคัญแสดงสิทธ�เพื่อจัดสรรให�แก�
ผู�ถือหุ�นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัดที่ได�รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 (1) บร�ษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ให�แก�ผู�หุ�นเดิม รวมจำนวน 178.5 ล�านหน�วย ประกอบด�วย ใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจอง 
  ซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ ครั�งที่ 1 (BCPG-W1) จำนวน 89.2 ล�านหน�วย และใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจองซ�้อหุ�นสามัญ 
  ของบร�ษัทฯ ครั�งท่ี 2 (BCPG-W2) จำนวน 89.2 ล�านหน�วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข�อ การออกหลักทรัพย�อื่น)
 (2) บร�ษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ในการจองซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ ครั�งที่ 3 (BCPG-W3)  ให�แก�นักลงทุนในวงจำกัด  
  รวมจำนวน 178.6 ล�านหน�วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข�อ การออกหลักทรัพย�อื่น)

ในเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ ได�ระดมทุนจากผู�ถือหุ�นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัด ซ�่งสามารถระดมทุนได� จำนวน
7,375.8 ล�านบาท ทั�งนี้จำนวนเง�นดังกล�าว จะใช�ในการลงทุนในโครงการ (ทั�งในประเทศและต�างประเทศ) การปรับปรุง
ประสิทธ�ภาพโครงการ และการชำระคืนเง�นกู� โดยมีรายละเอียดการใช�เง�นระดมทุน ดังนี้

จำนวนเง�นที่ใช�
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช�เง�น

ความคืบหน�า
ของการใช�เง�น

การใช�เง�น

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม
กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต� ในประเทศ 
สปป.ลาว

1. 3,570 ป� 2563-2566

การชำระคืนเง�นกู�ยืมบางส�วนให�แก�สถาบัน
การเง�นสำหรับการเข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย� รวมกำลังการผลิต
ตามสัญญา 20 เมกะวัตต� ในประเทศไทย 
รวมถึงการชำเง�นค�าซ�้อโครงการส�วนที่เหลือ
และเง�นลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธ�ภาพ
และซ�อมบำรุงโครงการ

2. 1,210 ป� 2563-2565

การชำระคืนเง�นกู�ยืมบางส�วนให�แก�สถาบัน
การเง�นสำหรับการเข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า
พลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B 
กำลังการผลิตรวม 114 เมกกะวัตต� รวมถึง
เง�นลงทุนสำหรับการติดตั�งสายส�งเพิ่มเติม

3. 1,870 ภายในป� 2563

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าทั�งในประเทศ
และต�างประเทศ

4. 3,700 ป� 2563-2564

เง�นลงทุน
ในการพัฒนาโครงการฯ

353 ล�านบาท

ชำระคืน
เง�นกู�ยืมบางส�วน
498 ล�านบาท

-

-



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • โครงการโรงไฟฟ�าลอยน�ำภาคเอกชนที่บร�ษัทฯ เป�น 
  ผู�ดำเนินการ ขนาด 2.1 เมกะวัตต� อัตราไฟฟ�าเท�ากับ  
  Base Tariff + Ft แบบมีส�วนลด มีอายุสัญญาประมาณ  
  25 ป�

1.2.  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมท่ีอำเภอปากพนัง จังหวัด 
 นครศร�ธรรมราช กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 9.0  
 เมกะวัตต� (กำลังการผลิตติดตั�ง 10.0 เมกะวัตต�) อายุ 
 สัญญาซ�้อขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� อัตราค�าพลังงาน 
 ไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) บวก Adder 3.50  
 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป� 

1.3. โครงการโซลาร�ร ูฟท็อป บร�ษัทฯ ลงนามในสัญญา 
 ซ�อ้ขายไฟฟ�ากับทั�งภาครัฐและภาคเอกชน เป�นระยะเวลา  
 15-25 ป� ขนาดกำลังการผลิตติดตั�งรวม 14.1 เมกะวัตต�  
 (ตามสัดส�วน) อัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base  
 Tariff + Ft) แบบมีส�วนลด

2.  ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�น จำนวน  
    9 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 89.7  
 เมกะวัตต� (กำลังการผลิตติดตั�งรวม 117.5 เมกะวัตต�)  
 อายุสัญญาซ�้อขายไฟฟ�า 20 ป� และอัตราค�าไฟฟ�าแบบ  
 FiT 32-40 เยน/kWh โดยแบ�งเป�น 

  • โครงการที่เป�ดดำเนินการแล�ว จำนวน 5 โครงการ  
   (ได�แก� โครงการ Takamori Nakatsugawa Nojiri  
   Tarumizu และ Gotemba) กำลังการผลิตไฟฟ�า 
   ตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต�

  • โครงการท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนา จำนวน 4 โครงการ  
   (ได�แก� โครงการ Komagane Yabuki Chiba 1 และ  
   Chiba 2) กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 75.0  
   เมกะวัตต�

3.  ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน�ำใน สปป.ลาว 2 โครงการ กำลัง 
 การผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 114.0 เมกะวัตต� อายุสัญญา  
 27 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก และอัตรา 
 ค�าไฟฟ�าในป�จจุบัน อยู�ที่ 0.0671 เหร�ยญสหรัฐ/kWh  

1. โครงการโรงไฟฟ�าในประเทศไทย

1.1.  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� กำลังการผลิตไฟฟ�า 
 ตามสัญญารวมทั�งส้ิน 161.0 เมกะวัตต� (กำลังการผลิต
 ติดตั�ง รวมประมาณ 215.9 เมกะวัตต�) ประกอบด�วย

 • โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่บร�ษัทฯ เป�น
  ผู�ดำเนินการ กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 38.0  
  เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� และ 
  มีอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพ้ืนฐาน (ค�าไฟฟ�าฐาน (Base  
  Tariff) + ค�าไฟฟ�าอัตโนมัติ (Ft)) และบวกส�วนเพิ่ม 
  ราคา (Adder) 8.0 บาทต�อกิโลวัตต�-ช่ัวโมง (บาท/kWh)  
  เป�นระยะเวลา 10 ป� 

 • โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีดำเนินการโดย 
  บร�ษัทย�อยซ�ง่บร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 100.0 (ทั�งทางตรง
  และทางอ�อม) ได�แก� BSE BSE-BRM BSE-BRM 1  
  BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI RPV JKR 
  และ LOP กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 95.0  
  เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� และ
  มีอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) 
  และ Adder 8.0 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป�

 • โครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�แบบ 
  ติดตั�งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ�ภาคการเกษตร โดย 
  ให�การสนับสนุนโครงการฯ ผ�าน BSE-PRI ซ�่งเป�น
  บร�ษัทย�อยที่บร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 100.0 จำนวน 3 
  โครงการ และโครงการโรงไฟฟ�าของ PRS กำลัง
  การผลิตตามสัญญารวม 17.0 เมกะวัตต� อายุสัญญา
  ซ�้อขายไฟฟ�า 25 ป� และมีอัตราค�าไฟฟ�าแบบ Feed  
  in Tariff (FiT) 5.66 บาท/kWh

 • โครงการโรงไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�แบบติดตั�ง
  บนพื้นดินสำหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�ภาค 
  การเกษตร ระยะ 2 ซ�ง่ให�การสนับสนุนโครงการฯ กับ 
  องค�การสงเคราะห�ทหารผ�านศึกในพระราชูปถัมป�  
  (อผศ.) จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�า 
  ตามสัญญา รวม 8.9 เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า  
  25 ป� และมีอัตราค�าไฟฟ�าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2322

ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ
กลุ�มบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจบร�หารและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนทั�งในประเทศและต�างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายการ

หมายเหตุ :
(1) รายได�จากการลงทุน ได�แก� รายได�ดอกเบี้ยรับ
(2) รายได�อื่น เช�น กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย� กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และค�าประกันภัย เป�นต�น
   โดยในป� 2563 กลุ�มบร�ษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ� 215.6 ล�านบาท

1.  รายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�า
 รายได�ตามอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
 รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
 รายได�ตามอัตรารับซ�้อไฟฟ�าในรูปแบบ FiT
 รายได�ค�าบร�การ
รวมรายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�า

2.  รายได�จากการลงทุน(1)

3.  กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย�เข�ากองทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน
4.  รายได�อื่น(2)

รวมรายได�

2561
ล�านบาท ร�อยละ

2562
ล�านบาท ร�อยละ

794.4
1,950.6

568.8
6.5

3,320.3

4.8
793.0
111.8

4,229.8

18.8
46.1
13.4
0.2

78.5

0.1
18.8
2.6

100.0

857.0
2,039.4

504.6
25.6

3,426.6

6.0
-

109.5
3,542.1

24.2
57.6
14.0
0.7

96.7

0.2
-

3.1
100.0

838.6
2,036.3
1,323.1

32.6
4,230.7

18.5
-

226.4
4,475.6

18.7
45.5
29.6
0.7

94.5

0.4
-

5.1
100.0

2563
ล�านบาท ร�อยละ

โครงสร�างรายได�
ป� 2563 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงสร�างรายได�ที่มาจากการประกอบธุรกิจไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน ร�อยละ 94.5 ของรายได�รวม 
โดยสามารถจำแนกได�ดังนี้



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • โครงการโรงไฟฟ�าลอยน�ำภาคเอกชนที่บร�ษัทฯ เป�น 
  ผู�ดำเนินการ ขนาด 2.1 เมกะวัตต� อัตราไฟฟ�าเท�ากับ  
  Base Tariff + Ft แบบมีส�วนลด มีอายุสัญญาประมาณ  
  25 ป�

1.2.  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมท่ีอำเภอปากพนัง จังหวัด 
 นครศร�ธรรมราช กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 9.0  
 เมกะวัตต� (กำลังการผลิตติดตั�ง 10.0 เมกะวัตต�) อายุ 
 สัญญาซ�้อขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� อัตราค�าพลังงาน 
 ไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) บวก Adder 3.50  
 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป� 

1.3. โครงการโซลาร�ร ูฟท็อป บร�ษัทฯ ลงนามในสัญญา 
 ซ�อ้ขายไฟฟ�ากับทั�งภาครัฐและภาคเอกชน เป�นระยะเวลา  
 15-25 ป� ขนาดกำลังการผลิตติดตั�งรวม 14.1 เมกะวัตต�  
 (ตามสัดส�วน) อัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base  
 Tariff + Ft) แบบมีส�วนลด

2.  ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�น จำนวน  
    9 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 89.7  
 เมกะวัตต� (กำลังการผลิตติดตั�งรวม 117.5 เมกะวัตต�)  
 อายุสัญญาซ�้อขายไฟฟ�า 20 ป� และอัตราค�าไฟฟ�าแบบ  
 FiT 32-40 เยน/kWh โดยแบ�งเป�น 

  • โครงการที่เป�ดดำเนินการแล�ว จำนวน 5 โครงการ  
   (ได�แก� โครงการ Takamori Nakatsugawa Nojiri  
   Tarumizu และ Gotemba) กำลังการผลิตไฟฟ�า 
   ตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต�

  • โครงการท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนา จำนวน 4 โครงการ  
   (ได�แก� โครงการ Komagane Yabuki Chiba 1 และ  
   Chiba 2) กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 75.0  
   เมกะวัตต�

3.  ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน�ำใน สปป.ลาว 2 โครงการ กำลัง 
 การผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 114.0 เมกะวัตต� อายุสัญญา  
 27 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก และอัตรา 
 ค�าไฟฟ�าในป�จจุบัน อยู�ที่ 0.0671 เหร�ยญสหรัฐ/kWh  

1. โครงการโรงไฟฟ�าในประเทศไทย

1.1.  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� กำลังการผลิตไฟฟ�า 
 ตามสัญญารวมทั�งส้ิน 161.0 เมกะวัตต� (กำลังการผลิต
 ติดตั�ง รวมประมาณ 215.9 เมกะวัตต�) ประกอบด�วย

 • โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่บร�ษัทฯ เป�น
  ผู�ดำเนินการ กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 38.0  
  เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� และ 
  มีอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพ้ืนฐาน (ค�าไฟฟ�าฐาน (Base  
  Tariff) + ค�าไฟฟ�าอัตโนมัติ (Ft)) และบวกส�วนเพิ่ม 
  ราคา (Adder) 8.0 บาทต�อกิโลวัตต�-ช่ัวโมง (บาท/kWh)  
  เป�นระยะเวลา 10 ป� 

 • โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีดำเนินการโดย 
  บร�ษัทย�อยซ�ง่บร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 100.0 (ทั�งทางตรง
  และทางอ�อม) ได�แก� BSE BSE-BRM BSE-BRM 1  
  BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI RPV JKR 
  และ LOP กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 95.0  
  เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�าประมาณ 25 ป� และ
  มีอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) 
  และ Adder 8.0 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป�

 • โครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�แบบ 
  ติดตั�งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ�ภาคการเกษตร โดย 
  ให�การสนับสนุนโครงการฯ ผ�าน BSE-PRI ซ�่งเป�น
  บร�ษัทย�อยที่บร�ษัทฯ ถือหุ�นร�อยละ 100.0 จำนวน 3 
  โครงการ และโครงการโรงไฟฟ�าของ PRS กำลัง
  การผลิตตามสัญญารวม 17.0 เมกะวัตต� อายุสัญญา
  ซ�้อขายไฟฟ�า 25 ป� และมีอัตราค�าไฟฟ�าแบบ Feed  
  in Tariff (FiT) 5.66 บาท/kWh

 • โครงการโรงไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�แบบติดตั�ง
  บนพื้นดินสำหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�ภาค 
  การเกษตร ระยะ 2 ซ�ง่ให�การสนับสนุนโครงการฯ กับ 
  องค�การสงเคราะห�ทหารผ�านศึกในพระราชูปถัมป�  
  (อผศ.) จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�า 
  ตามสัญญา รวม 8.9 เมกะวัตต� อายุสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า  
  25 ป� และมีอัตราค�าไฟฟ�าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2322

ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ
กลุ�มบร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจบร�หารและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนทั�งในประเทศและต�างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รายการ

หมายเหตุ :
(1) รายได�จากการลงทุน ได�แก� รายได�ดอกเบี้ยรับ
(2) รายได�อื่น เช�น กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย� กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และค�าประกันภัย เป�นต�น
   โดยในป� 2563 กลุ�มบร�ษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ� 215.6 ล�านบาท

1.  รายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�า
 รายได�ตามอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
 รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
 รายได�ตามอัตรารับซ�้อไฟฟ�าในรูปแบบ FiT
 รายได�ค�าบร�การ
รวมรายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�า

2.  รายได�จากการลงทุน(1)

3.  กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย�เข�ากองทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน
4.  รายได�อื่น(2)

รวมรายได�

2561
ล�านบาท ร�อยละ

2562
ล�านบาท ร�อยละ

794.4
1,950.6

568.8
6.5

3,320.3

4.8
793.0
111.8

4,229.8

18.8
46.1
13.4
0.2

78.5

0.1
18.8
2.6

100.0

857.0
2,039.4

504.6
25.6

3,426.6

6.0
-

109.5
3,542.1

24.2
57.6
14.0
0.7

96.7

0.2
-

3.1
100.0

838.6
2,036.3
1,323.1

32.6
4,230.7

18.5
-

226.4
4,475.6

18.7
45.5
29.6
0.7

94.5

0.4
-

5.1
100.0

2563
ล�านบาท ร�อยละ

โครงสร�างรายได�
ป� 2563 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงสร�างรายได�ที่มาจากการประกอบธุรกิจไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน ร�อยละ 94.5 ของรายได�รวม 
โดยสามารถจำแนกได�ดังนี้



โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในประเทศไทย  

ในไตรมาสที่ 3 ป� 2561 บร�ษัทฯ ได�ลงนามร�วมลงทุนให�สิทธ�
ขายไฟฟ�าตามโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�
แบบติดตั�งบนพื้นดิน สำหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�
ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2 กับองค�การสงเคราะห�ทหารผ�านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ� (อผศ.) จำนวน 2 โครงการ กำลังการ
ผลิตตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั�ง 8.9 เมกะวัตต� 
ประกอบด�วย (1) โครงการฯ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุร� ร�วมกับสำนักงานสงเคราะห�ทหารผ�านศึกเขตลพบุร� 
กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต� (2) โครงการฯ อำเภอท�าม�วง 
จังหวัดกาญจนบุร� ร�วมกับสำนักงานสงเคราะห�ทหารผ�านศึก
เขตสุพรรณบุร� กำลังการผลิต 3.9 เมกะวัตต� โดยทั�งสอง
โครงการ เป�นผู�มีสิทธ�ในการเข�าทำสัญญาซ�้อไฟฟ�ากับ กฟภ. 
มีระยะเวลา 25 ป� และอัตราค�าไฟฟ�าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh 
ตลอดอายุสัญญา

ในเดือนมิถุนายน 2561 บร�ษัทฯ ลงทุนร�อยละ 100 ในบร�ษัท 
ลมลิกอร� จำกัด ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 9.0 เมกะวัตต� 
(กำลังการผลิตติดตั�ง 10.0 เมกะวัตต�) ที่อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศร�ธรรมราช โดยทำสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�ากับ กฟภ. 
เป�นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ป� และต�อ
อายุได�ครั�งละ 5 ป� โดยทั่วไปโครงการมีอายุ 25 ป� และได� 
Adder สำหรับผู�ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในอัตรา 
3.50 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป� โครงการฯ เร�่มเป�ด
ดำเนินการเช�งพาณิชย�ในไตรมาสที่ 2 ป� 2562

ในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�ก�อสร�างโครงการโรงไฟฟ�าลอยน�ำที่
พระนครศร�อยุธยา ขนาด 2.1 เมกะวัตต� เพื่อจำหน�ายไฟฟ�า
ให�แก�บร�ษัทในกลุ�ม BCP อัตราไฟฟ�าแบบ Base Tariff + Ft 
มีอายุสัญญา 5 ป� ต�ออายุได�ครั�งละ 5 ป� รวมกันไม�เกิน 25 ป�

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าในประเทศไทย

กลุ�มบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าจากพลังงาน
แสงอาทิตย�ในประเทศไทยภายใต�สัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า (Power
Purchase Agreement (“PPA”)) ทั�งสิ้น 12 สัญญา โดย
แบ�งเป�น (1) สัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ�าตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต� ตามโครงการรับซ�้อไฟฟ�า
จากผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก และ (2) สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า
กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค  (“กฟภ.”) จำนวน 11 สัญญา รวม
กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญาทั�งสิ้น 103.0 เมกะวัตต� ตาม
โครงการรับซ�้อไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก โดย
สัญญาซ�้อขายไฟฟ�าตาม (1) และ (2) ดังกล�าวเป�นสัญญา
ประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ป� และต�ออายุได�ครั�งละ 
5 ป� ซ�่งได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder) สำหรับผู�ผลิต
ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในอัตรา 8.0 บาท/kWh เป�น
ระยะเวลา 10 ป� นับตั�งแต�วันเร�่มเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� 
ทั �งนี ้ กลุ�มบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะต�ออายุสัญญาเมื่อครบ
กำหนด 5 ป� จนส้ินอายุโครงการดังกล�าว ซ�ง่โดยท่ัวไปมีอายุ
โครงการประมาณ 25 ป�

กลุ�มบร�ษัทฯ มีสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�ากับ กฟภ. ในสัญญาซ�อ้ขาย
ไฟฟ�าโครงการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�แบบติดตั�งบน
พื้นดินสําหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�ภาคการเกษตร 
(“โครงการฯ”) จํานวนทั�งส้ิน 4 สัญญา รวมกำลังการผลิตตาม
สัญญาและกำลังการผลิตติดตั�ง 17.0 เมกะวัตต� ประกอบด�วย 
(1) โครงการฯ ว�เศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง กําลังการผลิต 
5.0 เมกะวัตต� (2) โครงการฯ บางปะอิน และโครงการฯ
พระนครศร�อยุธยา กําลังการผลิตรวม 7.0 เมกะวัตต� และ 
(3) โครงการฯ ปราจ�นบุร� กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต� โดย
ทั�งส่ีโครงการ มีระยะเวลาซ�อ้ขายไฟฟ�า 25 ป� ในอัตราค�าไฟฟ�า
แบบ FiT 5.66 บาท/kWh ตลอดอายุสัญญา
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ที่ตั�งโครงการแต�ละโครงการ
ของกลุ�มบร�ษัทฯ ในประเทศไทย

กำลังผลิตตามสัญญา(2)

170.0 MW

กำลังผลิตติดตั�ง(2)

225.0 MW

บำเหน็จณรงค�-1

8.0 MWPPA

บำเหน็จณรงค�

16.0 MWPPA

ชัยภูมิ

ด�านขุนทด

8.0 MWPPA

นครราชสีมา

หนองกี่

8.0 MWPPA

ประโคนชัย

8.0 MWPPA

บุร�รัมย

โซลาร�สหกรณ�
ว�เศษชัยชาญ

5.0 MWPPA

อางทอง

พระพุทธบาท

5.0 MWPPA

สระบุร�

1 2 3 4 5

ท�าม�วง

3.9 MWPPA

กาญจนบุร�

บ�อพลอย 

10.0 MWPPA

(2 โครงการ)

อำเภอเมือง

5.0 MWPPA

บางปะอิน

40.1 MWPPA

พระนครศร�อยุธยา

บางปะหัน

16.0 MWPPA

โซลาร�สหกรณ�
พระนครศร�อยุธยา

2.0 MWPPA

กบินทร�บุร�

16.0 MWPPA

ปราจ�นบุร�

โคกสำโรง

5.0 MWPPA

ลพบุร� 

6 7 8 9

ปากพนัง

9.0 MWPPA

นครศร�ธรรมราช
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โซลาร�สหกรณ�
บางปะอิน

5.0 MWPPA

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2524



โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนในประเทศไทย  

ในไตรมาสที่ 3 ป� 2561 บร�ษัทฯ ได�ลงนามร�วมลงทุนให�สิทธ�
ขายไฟฟ�าตามโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�
แบบติดตั�งบนพื้นดิน สำหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�
ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2 กับองค�การสงเคราะห�ทหารผ�านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ� (อผศ.) จำนวน 2 โครงการ กำลังการ
ผลิตตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั�ง 8.9 เมกะวัตต� 
ประกอบด�วย (1) โครงการฯ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุร� ร�วมกับสำนักงานสงเคราะห�ทหารผ�านศึกเขตลพบุร� 
กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต� (2) โครงการฯ อำเภอท�าม�วง 
จังหวัดกาญจนบุร� ร�วมกับสำนักงานสงเคราะห�ทหารผ�านศึก
เขตสุพรรณบุร� กำลังการผลิต 3.9 เมกะวัตต� โดยทั�งสอง
โครงการ เป�นผู�มีสิทธ�ในการเข�าทำสัญญาซ�้อไฟฟ�ากับ กฟภ. 
มีระยะเวลา 25 ป� และอัตราค�าไฟฟ�าแบบ FiT 4.12 บาท/kWh 
ตลอดอายุสัญญา

ในเดือนมิถุนายน 2561 บร�ษัทฯ ลงทุนร�อยละ 100 ในบร�ษัท 
ลมลิกอร� จำกัด ซ�่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 9.0 เมกะวัตต� 
(กำลังการผลิตติดตั�ง 10.0 เมกะวัตต�) ที่อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศร�ธรรมราช โดยทำสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�ากับ กฟภ. 
เป�นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ป� และต�อ
อายุได�ครั�งละ 5 ป� โดยทั่วไปโครงการมีอายุ 25 ป� และได� 
Adder สำหรับผู�ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในอัตรา 
3.50 บาท/kWh เป�นระยะเวลา 10 ป� โครงการฯ เร�่มเป�ด
ดำเนินการเช�งพาณิชย�ในไตรมาสที่ 2 ป� 2562

ในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�ก�อสร�างโครงการโรงไฟฟ�าลอยน�ำที่
พระนครศร�อยุธยา ขนาด 2.1 เมกะวัตต� เพื่อจำหน�ายไฟฟ�า
ให�แก�บร�ษัทในกลุ�ม BCP อัตราไฟฟ�าแบบ Base Tariff + Ft 
มีอายุสัญญา 5 ป� ต�ออายุได�ครั�งละ 5 ป� รวมกันไม�เกิน 25 ป�

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าในประเทศไทย

กลุ�มบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายไฟฟ�าจากพลังงาน
แสงอาทิตย�ในประเทศไทยภายใต�สัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า (Power
Purchase Agreement (“PPA”)) ทั�งสิ้น 12 สัญญา โดย
แบ�งเป�น (1) สัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ�าตามสัญญา 30.0 เมกะวัตต� ตามโครงการรับซ�้อไฟฟ�า
จากผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก และ (2) สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า
กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค  (“กฟภ.”) จำนวน 11 สัญญา รวม
กำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญาทั�งสิ้น 103.0 เมกะวัตต� ตาม
โครงการรับซ�้อไฟฟ�าจากผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก โดย
สัญญาซ�้อขายไฟฟ�าตาม (1) และ (2) ดังกล�าวเป�นสัญญา
ประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ป� และต�ออายุได�ครั�งละ 
5 ป� ซ�่งได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder) สำหรับผู�ผลิต
ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในอัตรา 8.0 บาท/kWh เป�น
ระยะเวลา 10 ป� นับตั�งแต�วันเร�่มเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� 
ทั �งนี ้ กลุ�มบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะต�ออายุสัญญาเมื่อครบ
กำหนด 5 ป� จนส้ินอายุโครงการดังกล�าว ซ�ง่โดยท่ัวไปมีอายุ
โครงการประมาณ 25 ป�

กลุ�มบร�ษัทฯ มีสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�ากับ กฟภ. ในสัญญาซ�อ้ขาย
ไฟฟ�าโครงการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�แบบติดตั�งบน
พื้นดินสําหรับหน�วยงานราชการและสหกรณ�ภาคการเกษตร 
(“โครงการฯ”) จํานวนทั�งส้ิน 4 สัญญา รวมกำลังการผลิตตาม
สัญญาและกำลังการผลิตติดตั�ง 17.0 เมกะวัตต� ประกอบด�วย 
(1) โครงการฯ ว�เศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง กําลังการผลิต 
5.0 เมกะวัตต� (2) โครงการฯ บางปะอิน และโครงการฯ
พระนครศร�อยุธยา กําลังการผลิตรวม 7.0 เมกะวัตต� และ 
(3) โครงการฯ ปราจ�นบุร� กำลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต� โดย
ทั�งส่ีโครงการ มีระยะเวลาซ�อ้ขายไฟฟ�า 25 ป� ในอัตราค�าไฟฟ�า
แบบ FiT 5.66 บาท/kWh ตลอดอายุสัญญา
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3โครงการที่ดำเนินการแล�ว

ที่ตั�งโครงการแต�ละโครงการ
ของกลุ�มบร�ษัทฯ ในประเทศไทย

กำลังผลิตตามสัญญา(2)

170.0 MW

กำลังผลิตติดตั�ง(2)

225.0 MW

บำเหน็จณรงค�-1

8.0 MWPPA

บำเหน็จณรงค�

16.0 MWPPA

ชัยภูมิ

ด�านขุนทด

8.0 MWPPA

นครราชสีมา

หนองกี่

8.0 MWPPA

ประโคนชัย

8.0 MWPPA

บุร�รัมย

โซลาร�สหกรณ�
ว�เศษชัยชาญ

5.0 MWPPA

อางทอง

พระพุทธบาท

5.0 MWPPA

สระบุร�

1 2 3 4 5

ท�าม�วง

3.9 MWPPA

กาญจนบุร�

บ�อพลอย 

10.0 MWPPA

(2 โครงการ)

อำเภอเมือง

5.0 MWPPA

บางปะอิน

40.1 MWPPA

พระนครศร�อยุธยา

บางปะหัน

16.0 MWPPA

โซลาร�สหกรณ�
พระนครศร�อยุธยา

2.0 MWPPA

กบินทร�บุร�

16.0 MWPPA

ปราจ�นบุร�

โคกสำโรง

5.0 MWPPA

ลพบุร� 

6 7 8 9

ปากพนัง

9.0 MWPPA

นครศร�ธรรมราช
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หมายเหตุ : ไม�นับรวมโครงการโซลาร�รูฟท็อป ขนาด 14.1 MW

โซลาร�สหกรณ�
บางปะอิน

5.0 MWPPA

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2524



นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีโครงการโซลาร�รูฟท็อปให�กับลูกค�าภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนกิจการของบร�ษัทในเคร�อ
บางจากฯ บร�ษัทฯ ทำหน�าที่ลงทุนติดตั�งโซลาร�รูฟและให�บร�การบำรุงรักษา โดยที่ได�รับสิทธ�ขายไฟฟ�าเป�นระยะเวลา 15-25 ป� 
อัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) แบบมีส�วนลด ป�จจุบันบร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาซ�้อขายไฟฟ�า 30 สัญญา 
ขนาดกำลังการผลิตรวม 14.1 เมกะวัตต� และดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว 3.2 เมกะวัตต�

การตลาดและการแข�งขัน

โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศไทย

โครงสร�างการบร�หารกิจการพลังงานในประเทศไทยสามารถแบ�งแยกได�เป�น 3 ส�วนหลัก ได�แก� งานนโยบาย งานกำกับดูแล 
และงานประกอบกิจการพลังงาน ในส�วนนโยบายและทิศทางการบร�หารงานของกิจการพลังงานในประเทศเป�นหน�าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ (“กพช.”) ร�วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีกระทรวงพลังงาน
เป�นผู�รับสนองนโยบายดำเนินกิจการพลังงาน และมี กกพ. ซ�่งเป�นหน�วยงานแยกออกมาจากกระทรวงพลังงาน ทำหน�าที่
กำกับกิจการพลังงานให�เป�นไปตามนโยบายที่กำหนด

โครงสร�างระบบไฟฟ�าในประเทศไทยเป�นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer โดยมีการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (“กฟผ.”)  
เป�นผู�รับซ�้อไฟฟ�ารายเดียวก�อนส�งกระแสไฟฟ�าให�แก�การไฟฟ�าฝ�ายจำหน�าย ได�แก� การไฟฟ�านครหลวง (“กฟน.”) ซ�่งมีหน�าที่
จำหน�ายและจ�ายไฟฟ�าภายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ�่งให�บร�การในบร�เวณ
ที่เหลือทั�งหมด นอกเหนือจาก 3 หน�วยงานหลักยังมีผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�าเร�่มตั�งแต�ป� 2532 
ด�วยวัตถุประสงค�ให�เกิดการแข�งขันในกิจการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพ ลดต�นทุนการผลิต และลดภาระการลงทุนของรัฐ

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบความต�องการใช�ไฟฟ�าในประเทศไทย 

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบของประเทศไทยมาจาก 6 กลุ�มหลัก ได�แก� (1) กฟผ. (2) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายใหญ� (Independent 
Power Producer: IPP) (3) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) (4) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 
(Very Small Power Producer: VSPP) (5) ผู�ผลิตไฟฟ�าใช�เอง/ ขายตรงที่เช�่อมกับระบบของ กฟผ. (Independent Power 
Supply) และ (6) ไฟฟ�านำเข�าจากต�างประเทศ โดย ณ เดือนพฤศจ�กายน 2563 มีกำลังผลิตไฟฟ�าในระบบจากผู�ผลิตไฟฟ�า
ทั�งหมด รวมทั�งสิ้น 57,375 เมกะวัตต� มีรายละเอียดดังนี้

ในป� 2563 ความต�องการใช�ไฟฟ�าสูงสุดเกิดข�้นในเดือน
พฤษภาคม มีค�าเท�ากับ 28,637 เมกะวัตต� (ข�อมูล กฟผ. 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ปรับลดลงร�อยละ 7 จากป� 
2562 ซ�ง่เป�นผลกระทบจากมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19 ในช�วงต�นป� 2563 
ต�อเนื่องมาถึงป�จจุบัน (ธันวาคม 2563) ทำให�ทั�งความ
ต�องการใช�ไฟฟ�าและมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ
หดตัวลงอย�างมีนัยสำคัญ ธนาคารแห�งประเทศไทย
ประมาณการณ�การเติบโตของมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศในป� 2563 ที่ติดลบร�อยละ 6.6

ทว�าหากมองย�อนหลังถึงการเติบโตในอดีต ความต�องการ
ใช�ไฟฟ�าของประเทศไทยเพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่องเป�นทิศทาง
เดียวกันกับมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) โดยระหว�างป� 2553 - 2563 
ความต�องการใช�ไฟฟ�ามีอัตราการเติบโตเฉล่ียร�อยละ 1.8 
ต�อป� ในขณะที่มูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเติบโต
อยู�ที่ร�อยละ 3.9 ต�อป�

เปร�ยบเทียบความต�องการการใช�ไฟฟ�าสูงสุด
กับกำลังการผลิตตามสัญญาในอดีต
(หนวย : เมกะวัตต)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) และธนาคารแห�งประเทศไทย (www.bot.or.th)

ความตองการไฟฟาสูงสุด กำลังการผลิตตามสัญญา

สัดสวนกำลังการผลิตสำรอง

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในประเทศไทย 

ตั�งแต�ป� 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส�งเสร�มให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�า โดยเฉพาะอย�างย่ิงการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห�างไกลให�มีส�วนร�วมในการผลิตไฟฟ�า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ�า 
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก�อสร�างโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�เพื่อจำหน�ายไฟฟ�า โดยจะเห็นได�ว�ากำลังการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยนมีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง หร�อเฉลี่ยร�อยละ 22.6 ต�อป� (ป� 2553-2562)

ในแผนฉบับล�าสุด (PDP2018 ฉบับปรับปรุงที่ 1) กำลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนเติบโตจาก 14,715 เมกะวัตต� 
ในป� 2563 เป�น 35,823 เมกะวัตต� ในป� 2580 คิดเป�นอัตราการเติบโตเฉล่ียร�อยละ 5.4 ต�อป�  โดยจากมติของ กพช. กำหนด
ให�มีโครงการโซลาร�ภาคประชาชน โดยกำหนดโควต�ารับซ�้อ 100 เมกะวัตต�ต�อป� ในอัตรารับซ�้อสูงสุดที่ 1.68 บาทต�อหน�วย 
และมีการมุ�งเน�นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให�บร�การด�านพลังงาน (ERC Sandbox) ซ�่งบร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือก
ให�เข�าร�วมจำนวน 4 โครงการ

ที่มา: กฟผ. (www.egat.co.th) และ กกพ. (www.erc.or.th)
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พลังงานความรอนรวม
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ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(หนวย : เมกะวัตต)
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35,823 กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ภายในป� 2580
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นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีโครงการโซลาร�รูฟท็อปให�กับลูกค�าภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนกิจการของบร�ษัทในเคร�อ
บางจากฯ บร�ษัทฯ ทำหน�าที่ลงทุนติดตั�งโซลาร�รูฟและให�บร�การบำรุงรักษา โดยที่ได�รับสิทธ�ขายไฟฟ�าเป�นระยะเวลา 15-25 ป� 
อัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) แบบมีส�วนลด ป�จจุบันบร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาซ�้อขายไฟฟ�า 30 สัญญา 
ขนาดกำลังการผลิตรวม 14.1 เมกะวัตต� และดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว 3.2 เมกะวัตต�

การตลาดและการแข�งขัน

โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศไทย

โครงสร�างการบร�หารกิจการพลังงานในประเทศไทยสามารถแบ�งแยกได�เป�น 3 ส�วนหลัก ได�แก� งานนโยบาย งานกำกับดูแล 
และงานประกอบกิจการพลังงาน ในส�วนนโยบายและทิศทางการบร�หารงานของกิจการพลังงานในประเทศเป�นหน�าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ (“กพช.”) ร�วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีกระทรวงพลังงาน
เป�นผู�รับสนองนโยบายดำเนินกิจการพลังงาน และมี กกพ. ซ�่งเป�นหน�วยงานแยกออกมาจากกระทรวงพลังงาน ทำหน�าที่
กำกับกิจการพลังงานให�เป�นไปตามนโยบายที่กำหนด

โครงสร�างระบบไฟฟ�าในประเทศไทยเป�นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer โดยมีการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (“กฟผ.”)  
เป�นผู�รับซ�้อไฟฟ�ารายเดียวก�อนส�งกระแสไฟฟ�าให�แก�การไฟฟ�าฝ�ายจำหน�าย ได�แก� การไฟฟ�านครหลวง (“กฟน.”) ซ�่งมีหน�าที่
จำหน�ายและจ�ายไฟฟ�าภายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ�่งให�บร�การในบร�เวณ
ที่เหลือทั�งหมด นอกเหนือจาก 3 หน�วยงานหลักยังมีผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�าเร�่มตั�งแต�ป� 2532 
ด�วยวัตถุประสงค�ให�เกิดการแข�งขันในกิจการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพ ลดต�นทุนการผลิต และลดภาระการลงทุนของรัฐ

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบความต�องการใช�ไฟฟ�าในประเทศไทย 

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบของประเทศไทยมาจาก 6 กลุ�มหลัก ได�แก� (1) กฟผ. (2) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายใหญ� (Independent 
Power Producer: IPP) (3) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) (4) ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายเล็กมาก 
(Very Small Power Producer: VSPP) (5) ผู�ผลิตไฟฟ�าใช�เอง/ ขายตรงที่เช�่อมกับระบบของ กฟผ. (Independent Power 
Supply) และ (6) ไฟฟ�านำเข�าจากต�างประเทศ โดย ณ เดือนพฤศจ�กายน 2563 มีกำลังผลิตไฟฟ�าในระบบจากผู�ผลิตไฟฟ�า
ทั�งหมด รวมทั�งสิ้น 57,375 เมกะวัตต� มีรายละเอียดดังนี้

ในป� 2563 ความต�องการใช�ไฟฟ�าสูงสุดเกิดข�้นในเดือน
พฤษภาคม มีค�าเท�ากับ 28,637 เมกะวัตต� (ข�อมูล กฟผ. 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ปรับลดลงร�อยละ 7 จากป� 
2562 ซ�ง่เป�นผลกระทบจากมาตรการป�องกันการแพร�ระบาด
ของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19 ในช�วงต�นป� 2563 
ต�อเนื่องมาถึงป�จจุบัน (ธันวาคม 2563) ทำให�ทั�งความ
ต�องการใช�ไฟฟ�าและมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ
หดตัวลงอย�างมีนัยสำคัญ ธนาคารแห�งประเทศไทย
ประมาณการณ�การเติบโตของมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศในป� 2563 ที่ติดลบร�อยละ 6.6

ทว�าหากมองย�อนหลังถึงการเติบโตในอดีต ความต�องการ
ใช�ไฟฟ�าของประเทศไทยเพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่องเป�นทิศทาง
เดียวกันกับมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) โดยระหว�างป� 2553 - 2563 
ความต�องการใช�ไฟฟ�ามีอัตราการเติบโตเฉล่ียร�อยละ 1.8 
ต�อป� ในขณะที่มูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเติบโต
อยู�ที่ร�อยละ 3.9 ต�อป�

เปร�ยบเทียบความต�องการการใช�ไฟฟ�าสูงสุด
กับกำลังการผลิตตามสัญญาในอดีต
(หนวย : เมกะวัตต)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) และธนาคารแห�งประเทศไทย (www.bot.or.th)

ความตองการไฟฟาสูงสุด กำลังการผลิตตามสัญญา

สัดสวนกำลังการผลิตสำรอง

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในประเทศไทย 

ตั�งแต�ป� 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส�งเสร�มให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�า โดยเฉพาะอย�างย่ิงการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห�างไกลให�มีส�วนร�วมในการผลิตไฟฟ�า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ�า 
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก�อสร�างโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�เพื่อจำหน�ายไฟฟ�า โดยจะเห็นได�ว�ากำลังการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยนมีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง หร�อเฉลี่ยร�อยละ 22.6 ต�อป� (ป� 2553-2562)

ในแผนฉบับล�าสุด (PDP2018 ฉบับปรับปรุงที่ 1) กำลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนเติบโตจาก 14,715 เมกะวัตต� 
ในป� 2563 เป�น 35,823 เมกะวัตต� ในป� 2580 คิดเป�นอัตราการเติบโตเฉล่ียร�อยละ 5.4 ต�อป�  โดยจากมติของ กพช. กำหนด
ให�มีโครงการโซลาร�ภาคประชาชน โดยกำหนดโควต�ารับซ�้อ 100 เมกะวัตต�ต�อป� ในอัตรารับซ�้อสูงสุดที่ 1.68 บาทต�อหน�วย 
และมีการมุ�งเน�นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให�บร�การด�านพลังงาน (ERC Sandbox) ซ�่งบร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือก
ให�เข�าร�วมจำนวน 4 โครงการ

ที่มา: กฟผ. (www.egat.co.th) และ กกพ. (www.erc.or.th)
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29%
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กำลังการผลิตติดตั�ง
(แยกตามผู�ผลิต)

57,375
MW

56%
20%
12%
10%
2%

พลังงานความรอนรวม

พลังงานทางเลือก

พลังงานความรอน

นำเขา

อื่น ๆ

กำลังการผลิตติดตั�ง
(แยกตามประเภทเช�้อเพลิง)

ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(หนวย : เมกะวัตต)

2563
(ปจจุบัน)

2565

2,717

8,018

1,815
1,460

14,715
335
328 45

965
784 417

1,165
784

1,315
784

1,565
828

3,324

8,549

2,750
1,594
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3,956

9,267
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35,823 กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ภายในป� 2580

เป�าหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง
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บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2726



โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ป� 2562 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�นท่ีดําเนินการแล�ว รวมทั�งส้ิน 5 โครงการ กําลัง
การผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต� (กําลังการผลิตติดตั�งรวมประมาณ 17.4 เมกะวัตต�) ภายใต�สัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า 
(Power Purchase Agreement: PPA) ทั�งสิ้น 6 สัญญา มีอายุสัญญา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก โดยที่

และ ณ สิ้นป� 2563 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและก�อสร�าง 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ�าตามสัญญา 75.0 เมกะวัตต� (กําลังการผลิตติดตั�งรวม 99.9 เมกะวัตต�)

 • 4 โครงการ ได�แก� Takamori Nakatsugawa Nojiri  
  Tarumizu ซ�ง่ตั�งอยู�บนเกาะคิวชู มีสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า 
  กับ Kyushu Electric Power Company ขนาดกำลัง 
  การผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 10.7 เมกะวัตต� มี 
  อัตรารับซ�้อไฟฟ�าในรูปแบบ FiT 40 เยน/kWh คงที่ 
  ตลอดระยะเวลา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขาย 
  ไฟฟ�าครั�งแรก

 • 1 โครงการ ได�แก� Gotemba ซ�ง่ตั�งอยู�ท่ีแขวง Shizuoka  
  มีสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับ Tokyo Electric Power  
  Company ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 4.0  
  เมกะวัตต� มีอัตรารับซ�้อไฟแบบ FiT 32 เยน/kWh  
  คงที่ตลอดระยะเวลา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�
  ขายไฟฟ�าครั�งแรก

20.0 MWPPA

Yabuki

25.0 MWPPA

Komagane

30.0 MWPPA

Chiba 1&2 

1 2 3

4.0 MWPPA

Getemba

8.8 MWPPA

Nakatsugawa (0.7), Tarumizu (8.1) 

4 7

1.0 MWPPA

Takamori

5

0.9 MWPPA

Nojiri

6

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา 

ที่ตั�งโครงการแต�ละโครงการ
ของกลุ�มบร�ษัทฯ ในประเทศญี่ปุ�น

กำลังผลิตตามสัญญา

89.7 MW

กำลังผลิตติดตั�ง

117.3 MW

83.6%
16.4%

85.2%
14.8%

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2928
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โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญี่ปุ�น

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ป� 2562 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�นท่ีดําเนินการแล�ว รวมทั�งส้ิน 5 โครงการ กําลัง
การผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต� (กําลังการผลิตติดตั�งรวมประมาณ 17.4 เมกะวัตต�) ภายใต�สัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า 
(Power Purchase Agreement: PPA) ทั�งสิ้น 6 สัญญา มีอายุสัญญา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก โดยที่

และ ณ สิ้นป� 2563 กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและก�อสร�าง 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ�าตามสัญญา 75.0 เมกะวัตต� (กําลังการผลิตติดตั�งรวม 99.9 เมกะวัตต�)

 • 4 โครงการ ได�แก� Takamori Nakatsugawa Nojiri  
  Tarumizu ซ�ง่ตั�งอยู�บนเกาะคิวชู มีสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า 
  กับ Kyushu Electric Power Company ขนาดกำลัง 
  การผลิตไฟฟ�าตามสัญญารวม 10.7 เมกะวัตต� มี 
  อัตรารับซ�้อไฟฟ�าในรูปแบบ FiT 40 เยน/kWh คงที่ 
  ตลอดระยะเวลา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�ขาย 
  ไฟฟ�าครั�งแรก

 • 1 โครงการ ได�แก� Gotemba ซ�ง่ตั�งอยู�ท่ีแขวง Shizuoka  
  มีสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับ Tokyo Electric Power  
  Company ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 4.0  
  เมกะวัตต� มีอัตรารับซ�้อไฟแบบ FiT 32 เยน/kWh  
  คงที่ตลอดระยะเวลา 20 ป�นับจากวันที่อ�านมิเตอร�
  ขายไฟฟ�าครั�งแรก

20.0 MWPPA

Yabuki

25.0 MWPPA

Komagane

30.0 MWPPA

Chiba 1&2 

1 2 3

4.0 MWPPA

Getemba

8.8 MWPPA

Nakatsugawa (0.7), Tarumizu (8.1) 

4 7

1.0 MWPPA

Takamori

5

0.9 MWPPA

Nojiri

6

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา 

ที่ตั�งโครงการแต�ละโครงการ
ของกลุ�มบร�ษัทฯ ในประเทศญี่ปุ�น

กำลังผลิตตามสัญญา

89.7 MW

กำลังผลิตติดตั�ง

117.3 MW

83.6%
16.4%

85.2%
14.8%

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 2928
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การตลาดและการแข�งขัน

โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญ่ีปุ�นเป�นดินแดนหมู�เกาะแห�งมหาสมุทรแปซ�ฟ�ก มีหมู�เกาะรวมกันประมาณ 6,800 เกาะ มีจำนวนประชากรสูงถึง 127 
ล�านคน และมีอัตราความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่อยู�ที่ 347 คนต�อตารางกิโลเมตร (ข�อมูลจาก Worldometers และ 
United Nation ณ เดือนกรกฎาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป�นหมู�เกาะตั�งอยู�ในเขตภูเขาไฟบนวงแหวนไฟแปซ�ฟ�ก 
(Pacific Ring of Fire) มีภูมิประเทศส�วนใหญ�เป�นภูเขาและป�าไม� ประเทศญ่ีปุ�นเป�นประเทศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั�นนำ
ที่มีความอิ่มตัวทางเศรษฐกิจ โดย Bank of Japan ประมาณค�าการเติบโตของ GDP ที่ร�อยละ 5.5 ในป� 2563 เนื่องจาก
การแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19

ตั�งแต�ป� 2538 เป�นต�นมา รัฐบาลญ่ีปุ�นได�เป�ดเสร�อุตสาหกรรมไฟฟ�าในประเทศญ่ีปุ�นอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�เกิดการแข�งขันอย�าง
เป�นธรรมและมีความโปร�งใส ป�จจุบัน โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�นมีผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง 3 ส�วนหลัก ได�แก� (1) ระบบ
ผลิตไฟฟ�า (2) ระบบส�ง จัดจำหน�ายและการบร�หารโครงข�ายไฟฟ�า และ (3) การตลาดและการขาย โดยมีผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�าเอกชนจำนวน 10 ราย เป�นผู�ให�บร�การโครงสร�าง 3 ส�วนหลักข�างต�นในแต�ละภูมิภาค ทั�งน้ี ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเอกชน
แต�ละรายเป�นผู�ให�บร�การจัดหาไฟฟ�าและรับผิดชอบระบบส�งไฟฟ�าจากระบบผลิตและจัดจำหน�ายไฟฟ�าไปสู�ผู�ใช�ไฟฟ�าในภูมิภาค
ท่ีแต�ละบร�ษัทรับผิดชอบ ทั�งน้ี ผู�ให�บร�การเหล�าน้ีเป�นผู�กำหนดเง�อ่นไขในการจัดหาไฟฟ�า เช�น อัตราค�าไฟฟ�า ซ�ง่เป�นเง�อ่นไขท่ัวไป
ในการจัดหาไฟฟ�าให�แก�ผู�ใช�ไฟฟ�าในตลาดที่มีการควบคุม และมีการทำงานร�วมกันอย�างใกล�ช�ดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของ
การจัดหาไฟฟ�าให�แก�ผู�ใช�ไฟฟ�าทั่วประเทศ ในส�วนของการกำกับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ�า สภากำกับกิจการไฟฟ�าประเทศญี่ปุ�น 
(Electric Power System Council of Japan (“ESCJ”)) จัดตั�งข�น้และเร�ม่ดำเนินงานอย�างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2548 
มีหน�าที่ในการออกกฎเกณฑ� กำกับดูแลการดำเนินงาน ในฐานะองค�กรที่เป�นกลางเพื่อให�ระบบส�งไฟฟ�าและระบบจัดจำหน�าย
ไฟฟ�ามีความโปร�งใสและเป�นธรรม

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน 

ในป� 2554 เหตุการณ�อุบัติเหตุโรงไฟฟ�านิวเคลียร�ฟุกุช�มะไดอิช�หลังจากเหตุแผ�นดินไหวและสึนามิครั�งใหญ� ส�งผลให�โรงไฟฟ�า
นิวเคลียร�ที่เหลืออีก 48 แห�งในประเทศญี่ปุ�นต�องป�ดดำเนินการเพื่อทดสอบความปลอดภัย การป�ดโรงไฟฟ�านิวเคลียร�ทำให�
สัดส�วนประเภทเช�อ้เพลิงท่ีใช�ในการผลิตไฟฟ�าเปล่ียนแปลง ซ�ง่ส�งผลให�อัตราค�าไฟฟ�าในประเทศญ่ีปุ�นปรับตัวเพ่ิมข�น้อย�างมาก 
เนื่องจากการนำเข�าเช�้อเพลิงฟอสซ�ลเพื่อทดแทนเช�้อเพลิงนิวเคลียร�

ในป� 2553-2557 อัตราค�าไฟฟ�าเฉล่ียสำหรับภาคครัวเร�อนและภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข�น้ร�อยละ 25.2 และร�อยละ 38.2 ตามลำดับ 
ในขณะเดียวกัน อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด�านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ�นปรับตัวลดลง
อย�างมาก(1) โดยอัตราดังกล�าวลดลงจากร�อยละ 19.9 ในป� 2553 เหลือเพียงร�อยละ 6.0 ในป� 2555 ซ�ง่สะท�อนถึงป�ญหาการขาด
ความยืดหยุ�นในการเปล่ียนสัดส�วนประเภทเช�อ้เพลิงท่ีใช�ในการผลิตไฟฟ�า และต�องพ่ึงพิงเช�อ้เพลิงฟอสซ�ลนำเข�าจากต�างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ�นได�ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบ เพื่อสร�างความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานทั�งในภาวะปกติ
และภาวะว�กฤต โดยกระจายประเทศแหล�งที่มาของเช�้อเพลิงนำเข�า และพัฒนาแหล�งพลังงานภายในประเทศ หนึ่งในนโยบาย
และมาตรการพัฒนาแหล�งพลังงานภายในประเทศที่สำคัญคือ การส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยน โดยการพัฒนาโครงข�าย
ระบบไฟฟ�า การสนับสนุนด�านกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง และการว�จัยและพัฒนาเพื่อลดต�นทุนการดำเนินการ เป�นต�น

นอกจากน้ี สภานิติบัญญัติญ่ีปุ�นได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติการรับซ�อ้ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนโดยบร�ษัทผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2555 พระราชบัญญัติดังกล�าวได�กำหนดกรอบการรับซ�อ้ไฟฟ�าในรูปแบบ FiT สำหรับพลังงานหมุนเว�ยน ซ�ง่กำหนดให�ผู�ประกอบ
กิจการไฟฟ�าต�องรับซ�้อไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในราคาและระยะเวลาที่กำหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค�าและ
อุตสาหกรรมญ่ีปุ�น (METI) ทั�งน้ี METI จะกำหนดอัตราการรับซ�อ้ไฟฟ�าในรูปแบบ FiT เป�นรายป� ซ�ง่ข�น้กับปร�มาณการผลิตไฟฟ�า
พลังงานหมุนเว�ยนในแต�ละป�

สัดส�วนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในป� 2562
และเป�าหมายในป� 2573

(1) อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด�านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป�นอัตราส�วนระหว�างปร�มาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได�ในประเทศ
   และการบร�โภคพลังงานพื้นฐานของประเทศในป�ที่คำนวณ

และในป� 2561 METI ได�ออกประกาศสำหรับ
โครงการโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�เกินกว�า 2 เมกะวัตต�
ที่ได�รับใบอนุญาตในช�วงป� 2555-2557 (ซ�่งเป�น
โครงการฯ ท่ีได�รับอัตราค�าไฟ 32 36 40 เยน/kWh) 
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาและยังไม�พร�อมเป�ดดำเนินการ 
METI กำหนดให�ยื่นเอกสารรายละเอียดโครงการฯ 
ภายในเดือนกันยายน 2562 และจะต�องเช�อ่มต�อกับ
สายส�งและเป�ดดำเนินการภายใน 1 ป� ซ�่งโครงการ
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาและก�อสร�างของกลุ�มบร�ษัทฯ 
อีก 4 โครงการไม�เข�าข�ายดังกล�าว นอกจากน้ี METI 
เร�ม่ใช�ว�ธ�การคัดสรรผู�ประกอบการด�วยว�ธ�การประมูล
สำหรับโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนประเภท
พลังงานแสงอาทิตย�ท่ีมีขนาดใหญ�กว�า 2 เมกะวัตต� 
ในป� 2561 และขนาดใหญ�กว�า 0.5 เมกะวัตต� ในป� 
2562

ตั�งแต�ป� 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส�งเสร�ม
ให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�า โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการผลิตไฟฟ�าจากในแผนพัฒนาพลังงาน
ฉบับปรับปรุงใหม� เน�นพลังงานหมุนเว�ยน นิวเคลียร� 
และถ�านหิน โดยมีสัดส�วนการใช�พลังงานผลิตไฟฟ�า
ในป� 2573 คงเดิม ทั�งน้ี สัดส�วนการผลิตไฟฟ�าจาก
พลังงานหมุนเว�ยนในป� 2573 คาดว�าจะมาจาก
พลังงานแสงอาทิตย�ร�อยละ 7.0 ช�วมวลร�อยละ 4.2 
พลังงานลมร�อยละ 1.7 และพลังน�ำเฉล่ียร�อยละ 9.0

ที่มา : Bloomberg New Energy Finance (2020),
Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎาคม 2558,

METI และ Inside Japan’s Long-term Energy Policy, IEEJ : กันยายน 2558

ป� 2562 ป� 2573

กาซ

ถานหิน

พลังน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานปรมาณู

น้ำมัน

พลังงานช�วมวล

พลังงานลม

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

38%
30%
9%
7%
7%
5%
3%
1%

-

27%
26%
9%
7%

21%
3%

4.2%
1.7%
1.1%

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

1,058
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

21%
พลังงานฟอสซ�ล

79%

ป� 2562
แยกตาม

ประเภทเช�้อเพลิง

1,066
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

23%
พลังงานฟอสซ�ล

77%

ป� 2573

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3130

11%
4%

14%
2%

1.2%
0.7%
1.1%

เปลี่ยนแปลง



การตลาดและการแข�งขัน

โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญ่ีปุ�นเป�นดินแดนหมู�เกาะแห�งมหาสมุทรแปซ�ฟ�ก มีหมู�เกาะรวมกันประมาณ 6,800 เกาะ มีจำนวนประชากรสูงถึง 127 
ล�านคน และมีอัตราความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่อยู�ที่ 347 คนต�อตารางกิโลเมตร (ข�อมูลจาก Worldometers และ 
United Nation ณ เดือนกรกฎาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป�นหมู�เกาะตั�งอยู�ในเขตภูเขาไฟบนวงแหวนไฟแปซ�ฟ�ก 
(Pacific Ring of Fire) มีภูมิประเทศส�วนใหญ�เป�นภูเขาและป�าไม� ประเทศญ่ีปุ�นเป�นประเทศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั�นนำ
ที่มีความอิ่มตัวทางเศรษฐกิจ โดย Bank of Japan ประมาณค�าการเติบโตของ GDP ที่ร�อยละ 5.5 ในป� 2563 เนื่องจาก
การแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19

ตั�งแต�ป� 2538 เป�นต�นมา รัฐบาลญ่ีปุ�นได�เป�ดเสร�อุตสาหกรรมไฟฟ�าในประเทศญ่ีปุ�นอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�เกิดการแข�งขันอย�าง
เป�นธรรมและมีความโปร�งใส ป�จจุบัน โครงสร�างกิจการไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�นมีผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง 3 ส�วนหลัก ได�แก� (1) ระบบ
ผลิตไฟฟ�า (2) ระบบส�ง จัดจำหน�ายและการบร�หารโครงข�ายไฟฟ�า และ (3) การตลาดและการขาย โดยมีผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�าเอกชนจำนวน 10 ราย เป�นผู�ให�บร�การโครงสร�าง 3 ส�วนหลักข�างต�นในแต�ละภูมิภาค ทั�งน้ี ผู�ประกอบกิจการไฟฟ�าเอกชน
แต�ละรายเป�นผู�ให�บร�การจัดหาไฟฟ�าและรับผิดชอบระบบส�งไฟฟ�าจากระบบผลิตและจัดจำหน�ายไฟฟ�าไปสู�ผู�ใช�ไฟฟ�าในภูมิภาค
ท่ีแต�ละบร�ษัทรับผิดชอบ ทั�งน้ี ผู�ให�บร�การเหล�าน้ีเป�นผู�กำหนดเง�อ่นไขในการจัดหาไฟฟ�า เช�น อัตราค�าไฟฟ�า ซ�ง่เป�นเง�อ่นไขท่ัวไป
ในการจัดหาไฟฟ�าให�แก�ผู�ใช�ไฟฟ�าในตลาดที่มีการควบคุม และมีการทำงานร�วมกันอย�างใกล�ช�ดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของ
การจัดหาไฟฟ�าให�แก�ผู�ใช�ไฟฟ�าทั่วประเทศ ในส�วนของการกำกับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ�า สภากำกับกิจการไฟฟ�าประเทศญี่ปุ�น 
(Electric Power System Council of Japan (“ESCJ”)) จัดตั�งข�น้และเร�ม่ดำเนินงานอย�างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2548 
มีหน�าที่ในการออกกฎเกณฑ� กำกับดูแลการดำเนินงาน ในฐานะองค�กรที่เป�นกลางเพื่อให�ระบบส�งไฟฟ�าและระบบจัดจำหน�าย
ไฟฟ�ามีความโปร�งใสและเป�นธรรม

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน 

ในป� 2554 เหตุการณ�อุบัติเหตุโรงไฟฟ�านิวเคลียร�ฟุกุช�มะไดอิช�หลังจากเหตุแผ�นดินไหวและสึนามิครั�งใหญ� ส�งผลให�โรงไฟฟ�า
นิวเคลียร�ที่เหลืออีก 48 แห�งในประเทศญี่ปุ�นต�องป�ดดำเนินการเพื่อทดสอบความปลอดภัย การป�ดโรงไฟฟ�านิวเคลียร�ทำให�
สัดส�วนประเภทเช�อ้เพลิงท่ีใช�ในการผลิตไฟฟ�าเปล่ียนแปลง ซ�ง่ส�งผลให�อัตราค�าไฟฟ�าในประเทศญ่ีปุ�นปรับตัวเพ่ิมข�น้อย�างมาก 
เนื่องจากการนำเข�าเช�้อเพลิงฟอสซ�ลเพื่อทดแทนเช�้อเพลิงนิวเคลียร�

ในป� 2553-2557 อัตราค�าไฟฟ�าเฉล่ียสำหรับภาคครัวเร�อนและภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข�น้ร�อยละ 25.2 และร�อยละ 38.2 ตามลำดับ 
ในขณะเดียวกัน อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด�านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ�นปรับตัวลดลง
อย�างมาก(1) โดยอัตราดังกล�าวลดลงจากร�อยละ 19.9 ในป� 2553 เหลือเพียงร�อยละ 6.0 ในป� 2555 ซ�ง่สะท�อนถึงป�ญหาการขาด
ความยืดหยุ�นในการเปล่ียนสัดส�วนประเภทเช�อ้เพลิงท่ีใช�ในการผลิตไฟฟ�า และต�องพ่ึงพิงเช�อ้เพลิงฟอสซ�ลนำเข�าจากต�างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ�นได�ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบ เพื่อสร�างความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานทั�งในภาวะปกติ
และภาวะว�กฤต โดยกระจายประเทศแหล�งที่มาของเช�้อเพลิงนำเข�า และพัฒนาแหล�งพลังงานภายในประเทศ หนึ่งในนโยบาย
และมาตรการพัฒนาแหล�งพลังงานภายในประเทศที่สำคัญคือ การส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยน โดยการพัฒนาโครงข�าย
ระบบไฟฟ�า การสนับสนุนด�านกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง และการว�จัยและพัฒนาเพื่อลดต�นทุนการดำเนินการ เป�นต�น

นอกจากน้ี สภานิติบัญญัติญ่ีปุ�นได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติการรับซ�อ้ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนโดยบร�ษัทผู�ประกอบกิจการ
ไฟฟ�า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2555 พระราชบัญญัติดังกล�าวได�กำหนดกรอบการรับซ�อ้ไฟฟ�าในรูปแบบ FiT สำหรับพลังงานหมุนเว�ยน ซ�ง่กำหนดให�ผู�ประกอบ
กิจการไฟฟ�าต�องรับซ�้อไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในราคาและระยะเวลาที่กำหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค�าและ
อุตสาหกรรมญ่ีปุ�น (METI) ทั�งน้ี METI จะกำหนดอัตราการรับซ�อ้ไฟฟ�าในรูปแบบ FiT เป�นรายป� ซ�ง่ข�น้กับปร�มาณการผลิตไฟฟ�า
พลังงานหมุนเว�ยนในแต�ละป�

สัดส�วนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนในป� 2562
และเป�าหมายในป� 2573

(1) อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด�านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป�นอัตราส�วนระหว�างปร�มาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได�ในประเทศ
   และการบร�โภคพลังงานพื้นฐานของประเทศในป�ที่คำนวณ

และในป� 2561 METI ได�ออกประกาศสำหรับ
โครงการโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�เกินกว�า 2 เมกะวัตต�
ที่ได�รับใบอนุญาตในช�วงป� 2555-2557 (ซ�่งเป�น
โครงการฯ ท่ีได�รับอัตราค�าไฟ 32 36 40 เยน/kWh) 
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาและยังไม�พร�อมเป�ดดำเนินการ 
METI กำหนดให�ยื่นเอกสารรายละเอียดโครงการฯ 
ภายในเดือนกันยายน 2562 และจะต�องเช�อ่มต�อกับ
สายส�งและเป�ดดำเนินการภายใน 1 ป� ซ�่งโครงการ
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาและก�อสร�างของกลุ�มบร�ษัทฯ 
อีก 4 โครงการไม�เข�าข�ายดังกล�าว นอกจากน้ี METI 
เร�ม่ใช�ว�ธ�การคัดสรรผู�ประกอบการด�วยว�ธ�การประมูล
สำหรับโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนประเภท
พลังงานแสงอาทิตย�ท่ีมีขนาดใหญ�กว�า 2 เมกะวัตต� 
ในป� 2561 และขนาดใหญ�กว�า 0.5 เมกะวัตต� ในป� 
2562

ตั�งแต�ป� 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส�งเสร�ม
ให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ�า โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการผลิตไฟฟ�าจากในแผนพัฒนาพลังงาน
ฉบับปรับปรุงใหม� เน�นพลังงานหมุนเว�ยน นิวเคลียร� 
และถ�านหิน โดยมีสัดส�วนการใช�พลังงานผลิตไฟฟ�า
ในป� 2573 คงเดิม ทั�งน้ี สัดส�วนการผลิตไฟฟ�าจาก
พลังงานหมุนเว�ยนในป� 2573 คาดว�าจะมาจาก
พลังงานแสงอาทิตย�ร�อยละ 7.0 ช�วมวลร�อยละ 4.2 
พลังงานลมร�อยละ 1.7 และพลังน�ำเฉล่ียร�อยละ 9.0

ที่มา : Bloomberg New Energy Finance (2020),
Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎาคม 2558,

METI และ Inside Japan’s Long-term Energy Policy, IEEJ : กันยายน 2558

ป� 2562 ป� 2573

กาซ

ถานหิน

พลังน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานปรมาณู

น้ำมัน

พลังงานช�วมวล

พลังงานลม

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

38%
30%
9%
7%
7%
5%
3%
1%

-

27%
26%
9%
7%

21%
3%

4.2%
1.7%
1.1%

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

1,058
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

21%
พลังงานฟอสซ�ล

79%

ป� 2562
แยกตาม

ประเภทเช�้อเพลิง

1,066
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

23%
พลังงานฟอสซ�ล

77%

ป� 2573

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3130

11%
4%

14%
2%

1.2%
0.7%
1.1%

เปลี่ยนแปลง



การจำหน�ายไฟฟ�าระหว�างพรมแดน สปป.ลาว และประเทศเพ�อ่นบ�าน

การผลิตไฟฟ�าใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค�เพื่อผลิตเพื่อจำหน�ายข�ามพรมแดนเป�นหลักและมีแนวโน�มปร�มาณไฟฟ�าส�งออก
เพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่องทุกป� ปร�มาณความต�องการส�วนใหญ�มาจากภาคเอกชนโดยมีประเทศไทยเป�นผู�นำเข�าหลัก นอกเหนือ
จากน้ี สปป.ลาว ยังมีข�อตกลงซ�อ้ขายไฟฟ�ากับประเทศเพ่ือนบ�าน (ได�แก� ไทย เว�ยดนาม กัมพูชา เมียนมาร� และจ�น) 20,320 
เมกะวัตต� และมีโครงการป�จจุบันที่แล�วเสร็จ 6,300 เมกะวัตต� (ข�อมูลเดือนกุมภาพันธ� 2563) โดย Nam San 3A และ 
Nam San 3B ลงนามในสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าเว�ยดนาม (Vietnam Electricity) เมื่อเดือนมกราคม 2563

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบความต�องการใช�ไฟฟ�า
ใน สปป.ลาว

ในป� 2562 สปป.ลาว มีจำนวนผู�เช�่อมต�อไฟฟ�า 1.17 ล�าน
ครัวเร�อน (โดยประมาณ) คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 93.9 ของ
จำนวนครัวเร�อนทั�งหมด มีกำลังการผลิตติดตั�งทั�งหมด 9,064 
เมกะวัตต� เติบโตร�อยละ 28 จากป� 2561 ขณะท่ีความต�องการ
ไฟฟ�าใน สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตคิดเป�นร�อยละ 13.7 
จากป� 2561

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน
ใน สปป.ลาว

ในป� 2554-2568 แผนพัฒนาพลังงานหมุนเว�ยนกำหนด
เป�าหมายท่ีจะพัฒนาการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเว�ยน
ให�มีสัดส�วนเท�ากับร�อยละ 30 ของความต�องการใช�ไฟฟ�า
ภายในประเทศ โดยมุ�งเน�นการใช�พลังน�ำซ�ง่เป�นทรัพยากรท่ีมี
ความสมบูรณ�ภายในประเทศเพี่อผลิตกระแสไฟฟ�า 16,700 
เมกะวัตต� และจากรายงานการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ�า
จากพลังน�ำฉบับท่ี 6 ระบุถึงศักยภาพของทรัพยากรน�ำสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ�าได�ถึง 28,600 เมกะวัตต� 

กำลังการผลิตไฟฟ�าตามเป�าหมาย ป� 2568
เทียบกับตัวเลขการผลิตในป�จจุบันของพลังงานแต�ละประเภท

ที่มา : MEM, Renewable Energy Strategy Development (2011-2025), Renewable Energy Data in Loa PDR (2016)

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3332

โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ำใน สปป. ลาว

กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าจากพลังน�ำใน สปป.ลาว ที่ดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว ภายใต�สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า (Power 
Purchase Agreement (“PPA”)) กับ Électricité du Laos (“EDL”) จำนวน 2 สัญญา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 
114.0 เมกะวัตต� คือ โครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B โดยสัญญาซ�้อขายไฟฟ�าดังกล�าวเป�น
สัญญาประเภทรับประกันการรับซ�้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซ�้อไฟฟ�าในป�จจุบันอยู�ที่ 0.0671 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อกิโลวัตต�-ช่ัวโมง (USD/kWh) เป�นระยะเวลา 27 ป�นับจากวันท่ีอ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก โครงการฯ เป�นโรงไฟฟ�าพลังน�ำ
แบบน�ำไหลผ�านตลอดป� (Run-off River)  โดยการใช�เข�่อนคอนกร�ต (Concrete Gravity Dam) กั�นลำน�ำเพื่อกักเก็บน�ำให�มี
ระดับที่สูงข�้น ให�มีปร�มาณน�ำและแรงดันที่จะนำมาหมุนเคร�่องกังหันน�ำ (Turbine) และเคร�่องกำเนิดไฟฟ�า (Generator) ซ�่ง
อยู�ในโรงไฟฟ�าท�ายน�ำที่มีระดับต่ำกว�าได�

114.0 MW

Nam San 3A (69.0),
Nam San 3B (45.0)

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

กำลังการผลิตไฟฟ�าจำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

9,064
MW

ป� 2562 พลังงานหมุนเว�ยน

79%
พลังงานฟอสซ�ล

21%
พลังน้ำ

ถานหิน

อื่น ๆ (แสงอาทิตย, ช�วมวล)

78%
21%
1%

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าใน สปป.ลาว

สปป.ลาว เป�นหน่ึงในประเทศเพ่ือนบ�านท่ีถูกกล�าวขานว�าเป�น
แบตเตอร�ข่องอาเซ�ยน เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร�ท่ีมีศักยภาพ
ด�านทรัพยากรน�ำเป�นจำนวนมาก โดยมีจำนวนประชากร 7.3 
ล�านคนและมีอัตราความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่อยู�ที่ 
32 คนต�อตารางกิโลเมตร (ข�อมูลจาก Worldometers และ 
United Nation ณ เดือนธันวาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมี
ความอุดมสมบูรณ� ในด�านทรัพยากรสูง โดยเฉพาะทรัพยากรน�ำ
และถ�านหินลิกไนต� ที่นักลงทุนต�างประเทศให�ความสนใจ
เข�ามาลงทุนในกิจการผลิตพลังงาน ป�จจุบัน ADB คาดการณ�
ค�าการเติบโตติดลบของ GDP ที่ร�อยละ 2.5 ในป� 2563 
เนื่องจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19

โครงสร�างการบร�หารกิจการไฟฟ�าใน สปป.ลาว

โครงสร�างการบร�หารกิจการพลังงานใน สปป.ลาว มีความ
คล�ายคลึงกับประเทศไทย โดยงานนโยบายและงานกำกับดูแล
อยู�ภายใต�หน�วยงานภาครัฐ มีรัฐว�สาหกิจไฟฟ�าลาว (Électricité 
du Laos: EDL) ท่ีดำเนินงานภายใต�กระทรวงพลังงาน มีหน�าท่ี
ควบคุมดูแลและดำเนินการผลิตและส�งไฟฟ�าทั�งภายในและ
ภายนอกประเทศ EDL มีกำลังผลิตบางส�วนภายใต�สังกัดและ
ยังเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ของบร�ษัทผลิตไฟฟ�าลาว (ซ�ง่ผลิตกระแสไฟฟ�า
และให�บร�การด�านซ�อมบำรุง) นอกจากเร�อ่งการผลิตกระแสไฟฟ�า 
EDL ยังเป�นเจ�าของระบบส�งและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า รวมทั�ง
ทำหน�าที่บร�หารดูแลระบบฯ

พลังน้ำ

16,700 MW

พลังงานแสงอาทิตย�

106 MW

พลังงานลม

73 MW

พลังงานช�วมวล

58 MW

กำลังการผลิต
ป�จจุบัน

31%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

19%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

0%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

39%



การจำหน�ายไฟฟ�าระหว�างพรมแดน สปป.ลาว และประเทศเพ�อ่นบ�าน

การผลิตไฟฟ�าใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค�เพื่อผลิตเพื่อจำหน�ายข�ามพรมแดนเป�นหลักและมีแนวโน�มปร�มาณไฟฟ�าส�งออก
เพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่องทุกป� ปร�มาณความต�องการส�วนใหญ�มาจากภาคเอกชนโดยมีประเทศไทยเป�นผู�นำเข�าหลัก นอกเหนือ
จากน้ี สปป.ลาว ยังมีข�อตกลงซ�อ้ขายไฟฟ�ากับประเทศเพ่ือนบ�าน (ได�แก� ไทย เว�ยดนาม กัมพูชา เมียนมาร� และจ�น) 20,320 
เมกะวัตต� และมีโครงการป�จจุบันที่แล�วเสร็จ 6,300 เมกะวัตต� (ข�อมูลเดือนกุมภาพันธ� 2563) โดย Nam San 3A และ 
Nam San 3B ลงนามในสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าเว�ยดนาม (Vietnam Electricity) เมื่อเดือนมกราคม 2563

กำลังการผลิตไฟฟ�าในระบบความต�องการใช�ไฟฟ�า
ใน สปป.ลาว

ในป� 2562 สปป.ลาว มีจำนวนผู�เช�่อมต�อไฟฟ�า 1.17 ล�าน
ครัวเร�อน (โดยประมาณ) คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 93.9 ของ
จำนวนครัวเร�อนทั�งหมด มีกำลังการผลิตติดตั�งทั�งหมด 9,064 
เมกะวัตต� เติบโตร�อยละ 28 จากป� 2561 ขณะท่ีความต�องการ
ไฟฟ�าใน สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตคิดเป�นร�อยละ 13.7 
จากป� 2561

แนวโน�มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน
ใน สปป.ลาว

ในป� 2554-2568 แผนพัฒนาพลังงานหมุนเว�ยนกำหนด
เป�าหมายท่ีจะพัฒนาการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเว�ยน
ให�มีสัดส�วนเท�ากับร�อยละ 30 ของความต�องการใช�ไฟฟ�า
ภายในประเทศ โดยมุ�งเน�นการใช�พลังน�ำซ�ง่เป�นทรัพยากรท่ีมี
ความสมบูรณ�ภายในประเทศเพี่อผลิตกระแสไฟฟ�า 16,700 
เมกะวัตต� และจากรายงานการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ�า
จากพลังน�ำฉบับท่ี 6 ระบุถึงศักยภาพของทรัพยากรน�ำสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ�าได�ถึง 28,600 เมกะวัตต� 

กำลังการผลิตไฟฟ�าตามเป�าหมาย ป� 2568
เทียบกับตัวเลขการผลิตในป�จจุบันของพลังงานแต�ละประเภท

ที่มา : MEM, Renewable Energy Strategy Development (2011-2025), Renewable Energy Data in Loa PDR (2016)

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3332

โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ำใน สปป. ลาว

กลุ�มบร�ษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ�าจากพลังน�ำใน สปป.ลาว ที่ดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว ภายใต�สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า (Power 
Purchase Agreement (“PPA”)) กับ Électricité du Laos (“EDL”) จำนวน 2 สัญญา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ�าตามสัญญา 
114.0 เมกะวัตต� คือ โครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ Nam San 3A และ Nam San 3B โดยสัญญาซ�้อขายไฟฟ�าดังกล�าวเป�น
สัญญาประเภทรับประกันการรับซ�้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซ�้อไฟฟ�าในป�จจุบันอยู�ที่ 0.0671 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อกิโลวัตต�-ช่ัวโมง (USD/kWh) เป�นระยะเวลา 27 ป�นับจากวันท่ีอ�านมิเตอร�ขายไฟฟ�าครั�งแรก โครงการฯ เป�นโรงไฟฟ�าพลังน�ำ
แบบน�ำไหลผ�านตลอดป� (Run-off River)  โดยการใช�เข�่อนคอนกร�ต (Concrete Gravity Dam) กั�นลำน�ำเพื่อกักเก็บน�ำให�มี
ระดับที่สูงข�้น ให�มีปร�มาณน�ำและแรงดันที่จะนำมาหมุนเคร�่องกังหันน�ำ (Turbine) และเคร�่องกำเนิดไฟฟ�า (Generator) ซ�่ง
อยู�ในโรงไฟฟ�าท�ายน�ำที่มีระดับต่ำกว�าได�

114.0 MW

Nam San 3A (69.0),
Nam San 3B (45.0)

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

กำลังการผลิตไฟฟ�าจำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

9,064
MW

ป� 2562 พลังงานหมุนเว�ยน

79%
พลังงานฟอสซ�ล

21%
พลังน้ำ

ถานหิน

อื่น ๆ (แสงอาทิตย, ช�วมวล)

78%
21%
1%

ลักษณะธุรกิจผลิตไฟฟ�าใน สปป.ลาว

สปป.ลาว เป�นหน่ึงในประเทศเพ่ือนบ�านท่ีถูกกล�าวขานว�าเป�น
แบตเตอร�ข่องอาเซ�ยน เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร�ท่ีมีศักยภาพ
ด�านทรัพยากรน�ำเป�นจำนวนมาก โดยมีจำนวนประชากร 7.3 
ล�านคนและมีอัตราความหนาแน�นของประชากรต�อพื้นที่อยู�ที่ 
32 คนต�อตารางกิโลเมตร (ข�อมูลจาก Worldometers และ 
United Nation ณ เดือนธันวาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมี
ความอุดมสมบูรณ� ในด�านทรัพยากรสูง โดยเฉพาะทรัพยากรน�ำ
และถ�านหินลิกไนต� ที่นักลงทุนต�างประเทศให�ความสนใจ
เข�ามาลงทุนในกิจการผลิตพลังงาน ป�จจุบัน ADB คาดการณ�
ค�าการเติบโตติดลบของ GDP ที่ร�อยละ 2.5 ในป� 2563 
เนื่องจากการแพร�ระบาดของโรคติดต�อเช�้อไวรัส COVID-19

โครงสร�างการบร�หารกิจการไฟฟ�าใน สปป.ลาว

โครงสร�างการบร�หารกิจการพลังงานใน สปป.ลาว มีความ
คล�ายคลึงกับประเทศไทย โดยงานนโยบายและงานกำกับดูแล
อยู�ภายใต�หน�วยงานภาครัฐ มีรัฐว�สาหกิจไฟฟ�าลาว (Électricité 
du Laos: EDL) ท่ีดำเนินงานภายใต�กระทรวงพลังงาน มีหน�าท่ี
ควบคุมดูแลและดำเนินการผลิตและส�งไฟฟ�าทั�งภายในและ
ภายนอกประเทศ EDL มีกำลังผลิตบางส�วนภายใต�สังกัดและ
ยังเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ของบร�ษัทผลิตไฟฟ�าลาว (ซ�ง่ผลิตกระแสไฟฟ�า
และให�บร�การด�านซ�อมบำรุง) นอกจากเร�อ่งการผลิตกระแสไฟฟ�า 
EDL ยังเป�นเจ�าของระบบส�งและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า รวมทั�ง
ทำหน�าที่บร�หารดูแลระบบฯ

พลังน้ำ

16,700 MW

พลังงานแสงอาทิตย�

106 MW

พลังงานลม

73 MW

พลังงานช�วมวล

58 MW

กำลังการผลิต
ป�จจุบัน

31%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

19%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

0%
กำลังการผลิต

ป�จจุบัน

39%



โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมในสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม (สัดส�วนการลงทุนร�อยละ 40.0 ของทุนเร�ยกชำระ) ตั�งอยู�ที่เมือง Nabas สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�� 
เป�ดดำเนินการตั�งแต�วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ขนาดกำลังการผลิต 36.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 
14.4 เมกะวัตต�) และอยู�ระหว�างการพัฒนาอีก 14.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 5.6 เมกะวัตต�) มีอัตรา
ค�าไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 7.40 ฟ�ลิปป�นส�เปโซ/kWh (PHP-kWh) และจะปรับตามอัตราเง�นเฟ�อของประเทศฟ�ลิปป�นส�และอัตรา
แลกเปลี่ยน USD/PHP เป�นระยะเวลา 20 ป� และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล�าวสามารถขายไฟฟ�าได�ในราคาตลาด

เมื่อวันที่ 17 พฤศจ�กายน 2563 โครงการฯ ได�รับการอนุมัติจากภาครัฐให�ปรับข�้นอัตราค�าไฟเป�น 8.5864 PHP-kWh และ
ได�รับการปรับอัตราค�าไฟฟ�าย�อนหลัง 5 ป� (ป� 2559-2563) ซ�่งคาดว�ารายได�ของโครงการฯ จะเพิ่มข�้น ประมาณ 270 ล�าน
ฟ�ลิปป�นส�เปโซ ทั�งนี้ ภาครัฐจะทยอยแบ�งจ�ายค�าไฟฟ�า 5 ป� (ป� 2564-2568) 

ในป� 2563 โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ�าได�ทั�งสิ้น 80.5 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 33.0 กิกะวัตต�-ชั่วโมง 
ตามสัดส�วนการถือหุ�น) ลดลงเล็กน�อยจากป� 2562 ที่ 110.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 44.0 กิกะวัตต�-ชั่วโมง ตามสัดส�วน
การถือหุ�น) หร�อลดลงร�อยละ 26.9 ส�งผลให�ค�าพลังงานลม (Capacity Factor) ปรับตัวลดลงเป�นร�อยละ 26.1 เทียบกับร�อยละ 
35.5 ในป�ที่ผ�านมา สาเหตุเนื่องจากความไม�แน�นอนและความผันผวนของพลังงานลมความเร็วลมที่พัดผ�านพื้นที่โครงการฯ 
และในป� 2563 บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งกำไรก�อนหักค�าตัดจำหน�ายจากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมเท�ากับ 69.2 ล�านบาท และ
ได�รับเง�นป�นผลจากโครงการฯ เป�นเง�นจำนวน 40 ล�านฟ�ลิปป�นส�เปโซ (ก�อนหักภาษี ณ ที่จ�าย)

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ�าในสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� ณ ส้ินป� 2562 สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีกำลังการผลิตติดตั�งอยู�ท่ีประมาณ 
25,531 เมกะวัตต� หร�อเพ่ิมข�น้ร�อยละ 7.2 จากป� 2561 และมีสัดส�วนของกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเว�ยนคิดเป�นร�อยละ 
29 (โดยประมาณ) สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีเป�าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเข�าถึงไฟฟ�าให�ได�ร�อยละ 100 ภายในป� 2565

2561
ล�านบาท ร�อยละ

2562
ล�านบาท ร�อยละ

2563
ล�านบาท ร�อยละ

สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

BCPG
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รายได�ตามอัตราการรับซ�้อในรูปแบบ FiT

BSE
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-BRM
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-BRM 1
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-CPM 1
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-NMA
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-PRI
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รายได�ตามอัตราการรับซ�้อในรูปแบบ FiT

LLG
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รวมโครงการโรงไฟฟ�าในประเทศไทย

Natkatsugawa
Takamori
Nojiri
Tarumizu
Nikaho
Nagi
Gotemba
รวมโครงการโรงไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

Nam San 3A
Nam San 3B
โครงการโรงไฟฟ�าใน สปป. ลาว

รายได�ค�าบร�การซ�อมบำรุง

รวม

โครงสร�างรายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�าแยกตามประเภทโครงการ

รายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�าของกลุ�มบร�ษัทฯ ตามข�อมูลทางการเง�นรวม ในป�บัญช�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าโดยผ�านบร�ษัทร�วม

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3534

กำลังการผลิตไฟฟ�า
จำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

25,531
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

29%
พลังงานฟอสซ�ล

71%

ป� 2562

ที่มา : Department of Energy (DOE) ป� 2562

ถานหิน

น้ำมัน

พลังน้ำ

กาซ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานช�วมวล

41%
17%
15%
13%
7%
4%
2%
1%

198.2
489.2
25.7

242.8
591.8

60.8
149.4

58.9
144.8

60.1
147.7

58.3
142.8

115.4
285.3
98.5

-
-

2,869.2

12.4
16.8
15.3

109.3
115.9
138.2
36.7

444.6

-
-
-

6.5

3,320.0

210.3
507.0
61.3

248.3
603.5

63.7
154.4

60.6
147.2

62.6
151.6

60.7
147.1

121.4
293.9
101.9

28.9
34.6

3,059.7

11.1
14.6
13.8

105.9
-
-

47.7
193.1

148.2
-

148.2

25.6

3,426.6

6.1
14.8
1.8

7.3
17.6

1.9
4.5

1.8
4.3

1.8
4.4

1.8
4.3

3.5
8.6

3

0.8
1.0

89.3

0.3
0.4
0.4
3.1

-
-

1.4
5.6

4.3
-

4.3

0.8

100.0

6.0
14.7
0.8

7.3
17.8

1.8
4.5

1.8
4.4

1.8
4.4

1.8
4.3

3.4
8.6
3.0

-
-

86.4

0.4
0.5
0.5
3.3
3.5
4.2
1.0

13.4

-
-
-

0.2

100.0

4.5
11.1
1.6

5.6
13.7

1.4
3.5

1.4
3.4

1.4
3.5

1.4
3.5

2.7
6.7
2.4

0.8
0.9

72.3

0.3
0.4
0.3
2.4

-
-
-

4.5

13.6
8.9

22.4

0.8

100.0

190.1
471.0
67.2

248.3
603.5

59.1
148.7

58.0
142.6

59.3
147.4

59.5
147.4

114.2
282.9
101.7

33.2
40.1

3,058.7

11.1
15.4
14.0

102.0
-
-
-

191.1

573.9
374.5
948.4

32.6

4,230.7



โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมในสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม (สัดส�วนการลงทุนร�อยละ 40.0 ของทุนเร�ยกชำระ) ตั�งอยู�ที่เมือง Nabas สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�� 
เป�ดดำเนินการตั�งแต�วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ขนาดกำลังการผลิต 36.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 
14.4 เมกะวัตต�) และอยู�ระหว�างการพัฒนาอีก 14.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 5.6 เมกะวัตต�) มีอัตรา
ค�าไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 7.40 ฟ�ลิปป�นส�เปโซ/kWh (PHP-kWh) และจะปรับตามอัตราเง�นเฟ�อของประเทศฟ�ลิปป�นส�และอัตรา
แลกเปลี่ยน USD/PHP เป�นระยะเวลา 20 ป� และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล�าวสามารถขายไฟฟ�าได�ในราคาตลาด

เมื่อวันที่ 17 พฤศจ�กายน 2563 โครงการฯ ได�รับการอนุมัติจากภาครัฐให�ปรับข�้นอัตราค�าไฟเป�น 8.5864 PHP-kWh และ
ได�รับการปรับอัตราค�าไฟฟ�าย�อนหลัง 5 ป� (ป� 2559-2563) ซ�่งคาดว�ารายได�ของโครงการฯ จะเพิ่มข�้น ประมาณ 270 ล�าน
ฟ�ลิปป�นส�เปโซ ทั�งนี้ ภาครัฐจะทยอยแบ�งจ�ายค�าไฟฟ�า 5 ป� (ป� 2564-2568) 

ในป� 2563 โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ�าได�ทั�งสิ้น 80.5 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 33.0 กิกะวัตต�-ชั่วโมง 
ตามสัดส�วนการถือหุ�น) ลดลงเล็กน�อยจากป� 2562 ที่ 110.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 44.0 กิกะวัตต�-ชั่วโมง ตามสัดส�วน
การถือหุ�น) หร�อลดลงร�อยละ 26.9 ส�งผลให�ค�าพลังงานลม (Capacity Factor) ปรับตัวลดลงเป�นร�อยละ 26.1 เทียบกับร�อยละ 
35.5 ในป�ที่ผ�านมา สาเหตุเนื่องจากความไม�แน�นอนและความผันผวนของพลังงานลมความเร็วลมที่พัดผ�านพื้นที่โครงการฯ 
และในป� 2563 บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งกำไรก�อนหักค�าตัดจำหน�ายจากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมเท�ากับ 69.2 ล�านบาท และ
ได�รับเง�นป�นผลจากโครงการฯ เป�นเง�นจำนวน 40 ล�านฟ�ลิปป�นส�เปโซ (ก�อนหักภาษี ณ ที่จ�าย)

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ�าในสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� ณ ส้ินป� 2562 สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีกำลังการผลิตติดตั�งอยู�ท่ีประมาณ 
25,531 เมกะวัตต� หร�อเพ่ิมข�น้ร�อยละ 7.2 จากป� 2561 และมีสัดส�วนของกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเว�ยนคิดเป�นร�อยละ 
29 (โดยประมาณ) สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีเป�าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเข�าถึงไฟฟ�าให�ได�ร�อยละ 100 ภายในป� 2565

2561
ล�านบาท ร�อยละ

2562
ล�านบาท ร�อยละ

2563
ล�านบาท ร�อยละ

สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

BCPG
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รายได�ตามอัตราการรับซ�้อในรูปแบบ FiT

BSE
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-BRM
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-BRM 1
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-CPM 1
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-NMA
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)

BSE-PRI
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รายได�ตามอัตราการรับซ�้อในรูปแบบ FiT

LLG
รายได�จากอัตราค�าพลังงานไฟฟ�าพื้นฐาน
รายได�ส�วนเพิ่มราคารับซ�้อไฟฟ�า (Adder)
รวมโครงการโรงไฟฟ�าในประเทศไทย

Natkatsugawa
Takamori
Nojiri
Tarumizu
Nikaho
Nagi
Gotemba
รวมโครงการโรงไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

Nam San 3A
Nam San 3B
โครงการโรงไฟฟ�าใน สปป. ลาว

รายได�ค�าบร�การซ�อมบำรุง

รวม

โครงสร�างรายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�าแยกตามประเภทโครงการ

รายได�จากการจำหน�ายไฟฟ�าของกลุ�มบร�ษัทฯ ตามข�อมูลทางการเง�นรวม ในป�บัญช�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าโดยผ�านบร�ษัทร�วม

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3534

กำลังการผลิตไฟฟ�า
จำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

25,531
MW

พลังงานหมุนเว�ยน

29%
พลังงานฟอสซ�ล

71%

ป� 2562

ที่มา : Department of Energy (DOE) ป� 2562

ถานหิน

น้ำมัน

พลังน้ำ

กาซ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานช�วมวล

41%
17%
15%
13%
7%
4%
2%
1%

198.2
489.2
25.7

242.8
591.8

60.8
149.4

58.9
144.8

60.1
147.7

58.3
142.8

115.4
285.3
98.5

-
-

2,869.2

12.4
16.8
15.3

109.3
115.9
138.2
36.7

444.6

-
-
-

6.5

3,320.0

210.3
507.0
61.3

248.3
603.5

63.7
154.4

60.6
147.2

62.6
151.6

60.7
147.1

121.4
293.9
101.9

28.9
34.6

3,059.7

11.1
14.6
13.8

105.9
-
-

47.7
193.1

148.2
-

148.2

25.6

3,426.6

6.1
14.8
1.8

7.3
17.6

1.9
4.5

1.8
4.3

1.8
4.4

1.8
4.3

3.5
8.6

3

0.8
1.0

89.3

0.3
0.4
0.4
3.1

-
-

1.4
5.6

4.3
-

4.3

0.8

100.0

6.0
14.7
0.8

7.3
17.8

1.8
4.5

1.8
4.4

1.8
4.4

1.8
4.3

3.4
8.6
3.0

-
-

86.4

0.4
0.5
0.5
3.3
3.5
4.2
1.0

13.4

-
-
-

0.2

100.0

4.5
11.1
1.6

5.6
13.7

1.4
3.5

1.4
3.4

1.4
3.5

1.4
3.5

2.7
6.7
2.4

0.8
0.9

72.3

0.3
0.4
0.3
2.4

-
-
-

4.5

13.6
8.9

22.4

0.8

100.0

190.1
471.0
67.2

248.3
603.5

59.1
148.7

58.0
142.6

59.3
147.4

59.5
147.4

114.2
282.9
101.7

33.2
40.1

3,058.7

11.1
15.4
14.0

102.0
-
-
-

191.1

573.9
374.5
948.4

32.6

4,230.7



โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพในประเทศอินโดนีเซ�ย

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ ตั�งอยู�ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซ�ย จำนวน 3 โครงการ มีขนาดกำลัง
การผลิตท่ีเป�ดดำเนินการแล�วรวม 875.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 157.5 เมกะวัตต�) และอยู�ระหว�าง
การพัฒนา 120.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 24.0 เมกะวัตต�) อัตรารับซ�้อไฟฟ�าเฉลี่ย 0.06-0.09 
เหร�ยญสหรัฐ/kWh ซ�่งแปรผันตามดัชนีเง�นเฟ�อต�าง ๆ ได�แก� อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู�บร�โภค และดัชนีน�ำมัน เป�นต�น

ป� 2562 สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีกำลังการผลิตติดตั�งท่ีเป�นพลังงานหมุนเว�ยนร�อยละ 29 ของกำลังการผลิตติดตั�งทั�งประเทศหร�อ
ประมาณ 7,399 เมกะวัตต� และกำหนดเป�าหมายกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเว�ยนรวมให�ได� 16,407 เมกะวัตต�ในป� 2573 
โดยที่โรงไฟฟ�าพลังงานลมจะมีสัดส�วนเพิ่มข�้นเป�นร�อยละ 15

ช�่อโครงการ
Wayang-Windu

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพ

Salak(1) Darajat(1)

Pangalengan Regency

ร�อยละ 20.0

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

-

ยูนิต 1-2 : 227 เมกะวัตต�
ยูนิต 3-4 : 120 เมกะวัตต�

347 เมกะวัตต�

-

ยูนิต 1-2 : 45 เมกะวัตต�
ยูนิต 3-4 : 24 เมกะวัตต�(3)

69 เมกะวัตต�

Sukabumi Regency

ร�อยละ 17.3

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

ยูนิต 1-3 : 180 เมกะวัตต�

ยูนิต 4-6 : 197 เมกะวัตต�
-

377 เมกะวัตต�

ยูนิต 1-3 : 31 เมกะวัตต�

ยูนิต 4-6 : 34 เมกะวัตต�
-

65 เมกะวัตต�

Garat Regency และ Bandung regency

ร�อยละ 17.3

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

ยูนิต 1 : 55 เมกะวัตต�

ยูนิต 2-3 : 216 เมกะวัตต�
-

271 เมกะวัตต�

ยูนิต 1 : 10 เมกะวัตต�

ยูนิต 2-3 : 37 เมกะวัตต�
-

47 เมกะวัตต�

ที่ตั�ง

สัดส�วนการถือหุ�นทางอ�อม

ผู�รับซ�้อไฟฟ�า

กำลังการผลิตตามสัญญา
ไอน้ำ :
(เพื่อให� PLN ผลิตไฟฟ�า)
ไฟฟา :
โครงการที่เป�ดดำเนินการ
โครงการระหว�างพัฒนา

กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตตามสัดสวนลงทุน
ไอน้ำ :
ไฟฟา :
โครงการที่เป�ดดำเนินการ
โครงการระหว�างพัฒนา

กำลังการผลิตรวม

หมายเหตุ :
(1) กลุ�ม Star Energy เข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า Salak และ โครงการ Darajat จาก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
(2) หมายถึง การไฟฟ�าอินโดนีเซ�ย  ซ�่งเป�นหน�วยงานรัฐว�สาหกิจเพียงแห�งเดียวที่มีหน�าที่หลักในการให�บร�การด�านระบบไฟฟ�าในประเทศอินโดนีเซ�ย
(3) อยู�ระหว�างการขุดหลุมสำรวจเพื่อพิจารณายืนยันความเป�นไปได�

14.4 MW (36.0 MW)

Nabas

5.6 MW (14.0 MW)

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนา 

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3736

ประมาณการพลังงานหมุนเว�ยนในแผนพัฒนาพลังงานป 2554-2573
(หนวย : เมกะวัตต)

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ป 2562

เปาหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

7,226
MW

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ป 2573

เปาหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

16,407
MW

2%

6%

3%

9%

2%

เปลี่ยนแปลง

พลังน้ำ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานช�วมวล

ป 2562 ป 2573

51%

27%

12%

6%

4%

53%

21%

9%

15%

2%

ที่มา : Department of Energy (DOE) ป� 2559,
NREP Roadmap (2010-2030)



โครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพในประเทศอินโดนีเซ�ย

โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ ตั�งอยู�ในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซ�ย จำนวน 3 โครงการ มีขนาดกำลัง
การผลิตท่ีเป�ดดำเนินการแล�วรวม 875.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 157.5 เมกะวัตต�) และอยู�ระหว�าง
การพัฒนา 120.0 เมกะวัตต� (คำนวณตามสัดส�วนการลงทุนเทียบเท�า 24.0 เมกะวัตต�) อัตรารับซ�้อไฟฟ�าเฉลี่ย 0.06-0.09 
เหร�ยญสหรัฐ/kWh ซ�่งแปรผันตามดัชนีเง�นเฟ�อต�าง ๆ ได�แก� อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู�บร�โภค และดัชนีน�ำมัน เป�นต�น

ป� 2562 สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�มีกำลังการผลิตติดตั�งท่ีเป�นพลังงานหมุนเว�ยนร�อยละ 29 ของกำลังการผลิตติดตั�งทั�งประเทศหร�อ
ประมาณ 7,399 เมกะวัตต� และกำหนดเป�าหมายกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเว�ยนรวมให�ได� 16,407 เมกะวัตต�ในป� 2573 
โดยที่โรงไฟฟ�าพลังงานลมจะมีสัดส�วนเพิ่มข�้นเป�นร�อยละ 15

ช�่อโครงการ
Wayang-Windu

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพ�ภพ

Salak(1) Darajat(1)

Pangalengan Regency

ร�อยละ 20.0

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

-

ยูนิต 1-2 : 227 เมกะวัตต�
ยูนิต 3-4 : 120 เมกะวัตต�

347 เมกะวัตต�

-

ยูนิต 1-2 : 45 เมกะวัตต�
ยูนิต 3-4 : 24 เมกะวัตต�(3)

69 เมกะวัตต�

Sukabumi Regency

ร�อยละ 17.3

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

ยูนิต 1-3 : 180 เมกะวัตต�

ยูนิต 4-6 : 197 เมกะวัตต�
-

377 เมกะวัตต�

ยูนิต 1-3 : 31 เมกะวัตต�

ยูนิต 4-6 : 34 เมกะวัตต�
-

65 เมกะวัตต�

Garat Regency และ Bandung regency

ร�อยละ 17.3

PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN)(2)

ยูนิต 1 : 55 เมกะวัตต�

ยูนิต 2-3 : 216 เมกะวัตต�
-

271 เมกะวัตต�

ยูนิต 1 : 10 เมกะวัตต�

ยูนิต 2-3 : 37 เมกะวัตต�
-

47 เมกะวัตต�

ที่ตั�ง

สัดส�วนการถือหุ�นทางอ�อม

ผู�รับซ�้อไฟฟ�า

กำลังการผลิตตามสัญญา
ไอน้ำ :
(เพื่อให� PLN ผลิตไฟฟ�า)
ไฟฟา :
โครงการที่เป�ดดำเนินการ
โครงการระหว�างพัฒนา

กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตตามสัดสวนลงทุน
ไอน้ำ :
ไฟฟา :
โครงการที่เป�ดดำเนินการ
โครงการระหว�างพัฒนา

กำลังการผลิตรวม

หมายเหตุ :
(1) กลุ�ม Star Energy เข�าซ�้อโครงการโรงไฟฟ�า Salak และ โครงการ Darajat จาก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
(2) หมายถึง การไฟฟ�าอินโดนีเซ�ย  ซ�่งเป�นหน�วยงานรัฐว�สาหกิจเพียงแห�งเดียวที่มีหน�าที่หลักในการให�บร�การด�านระบบไฟฟ�าในประเทศอินโดนีเซ�ย
(3) อยู�ระหว�างการขุดหลุมสำรวจเพื่อพิจารณายืนยันความเป�นไปได�

14.4 MW (36.0 MW)

Nabas

5.6 MW (14.0 MW)

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนา 

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3736

ประมาณการพลังงานหมุนเว�ยนในแผนพัฒนาพลังงานป 2554-2573
(หนวย : เมกะวัตต)

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ป 2562

เปาหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

7,226
MW

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ป 2573

เปาหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

16,407
MW

2%

6%

3%

9%

2%

เปลี่ยนแปลง

พลังน้ำ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานช�วมวล

ป 2562 ป 2573

51%

27%

12%

6%

4%

53%

21%

9%

15%

2%

ที่มา : Department of Energy (DOE) ป� 2559,
NREP Roadmap (2010-2030)
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ในป� 2563 โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ สามารถผลิตไฟฟ�าได�ทั�งสิ้น 6,964.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 
1,259.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง ตามสัดส�วนการถือหุ�น) เพิ่มข�้น 1,220.4 กิกะวัตต�-ชั่วโมง จากป� 2562 หร�อเพิ่มข�้นร�อยละ 2.9 
สาเหตุมาจากการลดระยะเวลาของงานซ�อมบำรุงในป� 2563 เม่ือเทียบกับป� 2562 ทำให�ปร�มาณการผลิตไฟฟ�าเพ่ิมข�น้ ซ�ง่ส�งผล
ให�บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งกำไรก�อนหักค�าตัดจำหน�ายจากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพเท�ากับ 849.3 ล�านบาท
ในป� 2563

ณ ส้ินป� 2562 ประเทศอินโดนีเซ�ยมีประมาณการกำลังการผลิตติดตั�งอยู�ท่ีประมาณ 62,833 เมกะวัตต� หร�อเติบโตร�อยละ 8.7 
จากป� 2561 และมีสัดส�วนของกำลังการผลิตจากเช�้อเพลิงประเภทฟอสซ�ลสูงถึงร�อยละ 93 โดยมีเช�้อเพลิงหลักคือถ�านหิน
ซ�่งเป�นทรัพยากรที่ผลิตได�เองในประเทศ ประชากรมีอัตราการเข�าถึงไฟฟ�าร�อยละ 97.1

ที่มา : PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟ�า) ป� พ.ศ. 2562-2571

เนื่องด�วยประเทศอินโดนีเซ�ยเป�นหนึ่งในประเทศที่มีแหล�งพลังงานความร�อนใต�พิภพที่มีศักยภาพที่สุดในโลก อ�างอิงจาก 
RUEN หมายเลข 22 ป� 2560 (ค.ศ. 2017) ระบุไว�ว�าประเทศอินโดนีเซ�ยมีศักยภาพพลังงานความร�อนใต�พิภพสูงถึง 29,544 
เมกะวัตต� แต�ถูกใช�ประโยชน�เพียงร�อยละ 6 หร�อประมาณ 1,814 เมกะวัตต� เท�านั�น (ข�อมูล ณ สิ้นป� 2561) ในป� 2562 
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร�ของอินโดนีเซ�ย (The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic 
of Indonesia: MoEMR) คาดว�าจะมีกำลังการผลิตพลังงานความร�อนใต�พิภพเพิ่มอีก 185 เมกะวัตต� ซ�่งจะส�งผลให�กำลัง
การผลิต ปรับเพิ่มข�้นเป�น 1,999 เมกะวัตต� ณ สิ้นป� 2562 ซ�่งติดอันดับหนึ่งในสามของโลกรองจากสหรัฐอเมร�กาและ
ใกล�เคียงกับสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� 

ประมาณการพลังงานหมุนเว�ยน
ในแผนพัฒนาพลังงานป� 2562-2571 
(หนวย: เมกะวัตต)

ที่มา : PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟ�า) ป� พ.ศ. 2562-2571
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23,415
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14,776

6,421

3,483
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932
855

27,137

กำลังการผลิตไฟฟ�าจำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

62,833
MW

ป� 2562
พลังงานหมุนเว�ยน

7%
พลังงานฟอสซ�ล

93%
ถานหิน

IPP

กาซ

น้ำมัน

พลังน้ำ

Rented

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

33%
27%
22%
8%
6%
3%
1%

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ภายในป� 2571

เป�าหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

27,137
MW

พลังน้ำ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานน้ำสูบกลับ

พลังงานช�วมวล

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

54%
23%
13%
4%
3%
3%

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3938

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา 

1

65.2 MWPPA (377.0 MW)

24.0 MWPPA (120.0 MW)

Salak

45.4 MWPPA (227.0 MW)

Wayang Windu 

46.9 MWPPA (271.0 MW)

Darajat

2 3
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ในป� 2563 โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ สามารถผลิตไฟฟ�าได�ทั�งสิ้น 6,964.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง (คิดเป�น 
1,259.1 กิกะวัตต�-ชั่วโมง ตามสัดส�วนการถือหุ�น) เพิ่มข�้น 1,220.4 กิกะวัตต�-ชั่วโมง จากป� 2562 หร�อเพิ่มข�้นร�อยละ 2.9 
สาเหตุมาจากการลดระยะเวลาของงานซ�อมบำรุงในป� 2563 เม่ือเทียบกับป� 2562 ทำให�ปร�มาณการผลิตไฟฟ�าเพ่ิมข�น้ ซ�ง่ส�งผล
ให�บร�ษัทฯ มีส�วนแบ�งกำไรก�อนหักค�าตัดจำหน�ายจากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพเท�ากับ 849.3 ล�านบาท
ในป� 2563

ณ ส้ินป� 2562 ประเทศอินโดนีเซ�ยมีประมาณการกำลังการผลิตติดตั�งอยู�ท่ีประมาณ 62,833 เมกะวัตต� หร�อเติบโตร�อยละ 8.7 
จากป� 2561 และมีสัดส�วนของกำลังการผลิตจากเช�้อเพลิงประเภทฟอสซ�ลสูงถึงร�อยละ 93 โดยมีเช�้อเพลิงหลักคือถ�านหิน
ซ�่งเป�นทรัพยากรที่ผลิตได�เองในประเทศ ประชากรมีอัตราการเข�าถึงไฟฟ�าร�อยละ 97.1

ที่มา : PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟ�า) ป� พ.ศ. 2562-2571

เนื่องด�วยประเทศอินโดนีเซ�ยเป�นหนึ่งในประเทศที่มีแหล�งพลังงานความร�อนใต�พิภพที่มีศักยภาพที่สุดในโลก อ�างอิงจาก 
RUEN หมายเลข 22 ป� 2560 (ค.ศ. 2017) ระบุไว�ว�าประเทศอินโดนีเซ�ยมีศักยภาพพลังงานความร�อนใต�พิภพสูงถึง 29,544 
เมกะวัตต� แต�ถูกใช�ประโยชน�เพียงร�อยละ 6 หร�อประมาณ 1,814 เมกะวัตต� เท�านั�น (ข�อมูล ณ สิ้นป� 2561) ในป� 2562 
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร�ของอินโดนีเซ�ย (The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic 
of Indonesia: MoEMR) คาดว�าจะมีกำลังการผลิตพลังงานความร�อนใต�พิภพเพิ่มอีก 185 เมกะวัตต� ซ�่งจะส�งผลให�กำลัง
การผลิต ปรับเพิ่มข�้นเป�น 1,999 เมกะวัตต� ณ สิ้นป� 2562 ซ�่งติดอันดับหนึ่งในสามของโลกรองจากสหรัฐอเมร�กาและ
ใกล�เคียงกับสาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� 

ประมาณการพลังงานหมุนเว�ยน
ในแผนพัฒนาพลังงานป� 2562-2571 
(หนวย: เมกะวัตต)

ที่มา : PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟ�า) ป� พ.ศ. 2562-2571
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กำลังการผลิตไฟฟ�าจำแนกตามประเภทเช�้อเพลิง

แยกตาม
ประเภทเช�้อเพลิง

62,833
MW

ป� 2562
พลังงานหมุนเว�ยน

7%
พลังงานฟอสซ�ล

93%
ถานหิน

IPP

กาซ

น้ำมัน

พลังน้ำ

Rented

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

33%
27%
22%
8%
6%
3%
1%

กำลังการผลิตแยกตามประเภท
ภายในป� 2571

เป�าหมาย
กำลังการผลิตติดตั�ง

27,137
MW

พลังน้ำ

พลังงานความรอนใตพ�ภพ

พลังงานน้ำสูบกลับ

พลังงานช�วมวล

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

54%
23%
13%
4%
3%
3%

บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 3938

โครงการที่ดำเนินการแล�ว

โครงการที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและพัฒนา 

1

65.2 MWPPA (377.0 MW)

24.0 MWPPA (120.0 MW)

Salak

45.4 MWPPA (227.0 MW)

Wayang Windu 

46.9 MWPPA (271.0 MW)

Darajat

2 3



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4140

รายละเอียดบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม

ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)

บร�ษัทย�อยในประเทศไทย

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
จำกัด (“BSE”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค� จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา 

ประเทศไทย 1,800.0 ล�านบาท1

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(บุร�รัมย�) จำกัด
(“BSE-BRM”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุร�รัมย� 

ประเทศไทย 626.7 ล�านบาท2

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(บุร�รัมย�1) จำกัด
(“BSE-BRM 1”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุร�รัมย� 

ประเทศไทย 635.0 ล�านบาท3

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(ชัยภูมิ1) จำกัด
(“BSE-CPM 1”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค� จังหวัดชัยภูมิ 

ประเทศไทย 585.0 ล�านบาท4

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(นครราชสีมา) จำกัด
(“BSE-NMA”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
ด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเทศไทย 570.0 ล�านบาท5

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(ปราจ�นบุร�) จำกัด
(“BSE-PRI”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
กบินทร�บุร� จังหวัดปราจ�นบุร� และดำเนินโครงการผลิต
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�สำหรับหน�วยงานราชการ
และสหกรณ�ภาคการเกษตร 3 โครงการ

ประเทศไทย 1,400.0 ล�านบาท6

100.0บร�ษัท บีซ�พีจ�
อินโดไชน�า จำกัด
(“BIC”)

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน ประเทศไทย 5.0 ล�านบาท7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

75.0

60.0

บร�ษัท ลมลิกอร� จำกัด
(“LLG”)
บร�ษัท บีเอสอี เพาเวอร�
โฮลดิ้งส� จำกัด
(“BSPH”)
บร�ษัท อาร�พีว� พลังงาน
จำกัด (“RPV”)
บร�ษัท เจเคอาร� พลังงาน
จำกัด (“JKR”)
บร�ษัท อะควาดิส
เอ็นเนอร�จ� จำกัด
(“AQU”)
บร�ษัท ลพบุร� โซล�า
จำกัด (“LOP”)
บร�ษัท ปราจ�น โซล�า
จำกัด (“PRS”)
บร�ษัท ไทยดิจ�ทัล
เอนเนอร�ยี่เดเวลอปเม�นท�
จำกัด (“TDED”)
บร�ษัท จุฬาดิสทร�คท�คูลลิ่ง
จำกัด (“CDC”)
(ป�จจุบันเปล่ียนช�่อเป�น
บร�ษัท ประทุมวัน
สมาร�ทดิสทร�คท�คูลลิ่ง
จำกัด)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานลม ที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศร�ธรรมราช
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุร� (5 MW)
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุร� (5 MW)
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร� (5 MW)
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจ�นบุร� (5 MW)
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ
ในอนาคต

เพื่อลงทุนในโครงการก�อสร�าง ติดตั�งและ
บร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง
(District Cooling)
 

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

250.0 ล�านบาท

1.0 ล�านบาท

587.0 ล�านบาท

125.0  ล�านบาท

200.0  ล�านบาท

140.0  ล�านบาท

62.0 ล�านบาท

200.0 ล�านบาท

50.0 ล�านบาท

โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัทฯ

หมายเหตุ :
(1)  AM หมายถึง บร�ษัทท่ีดำเนินธุรกิจบร�หารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�น ในฐานะบร�ษัทบร�หารทรัพย�สิน (Asset Management Company)  
 ของโครงการ Tarumizu และหุ�นส�วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได�เป�นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551  
 เร�อ่ง หลักเกณฑ�ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
(2)  ลงทุน (Investment) หมายถึง บร�ษัทท่ีลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีประเทศญ่ีปุ�นในฐานะนักลงทุนทีเค

100.0%

100.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 60.0% 100.0%

100.0%

100.0%

45.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0%
100.0%

40.0%

33.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0% 51.0% 100.0% 100.0%

BSE BSPH BRM1 BRM CPM1 NMA PRI LLG TDED CDC

RPV

JKR AQU

LOP PRS

NS 3A

NS 3B

BSEH SEGHPL IEAD

GREENERGY
POWER

GREENERGY
HOLDING

HMJ BCPGJ

BCPGE AM1 ลงทุน2 โครงการที่อยู�
ระหว�างพัฒนา

โครงการที่
ดำเนินการแล�ว

โครงการที่
ดำเนินการแล�ว

PETROWIND
ENERGY

BCPG
WIND

BCPG
Investment

BCPG
Indochina

60.4% 39.6%

สิงคโปร�

ลาว

ฮ�องกง

เนเธอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

ญี่ปุ�น

ไทย

นักลงทุนทั�วไป



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4140

รายละเอียดบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม

ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)

บร�ษัทย�อยในประเทศไทย

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
จำกัด (“BSE”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค� จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา 

ประเทศไทย 1,800.0 ล�านบาท1

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(บุร�รัมย�) จำกัด
(“BSE-BRM”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุร�รัมย� 

ประเทศไทย 626.7 ล�านบาท2

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(บุร�รัมย�1) จำกัด
(“BSE-BRM 1”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุร�รัมย� 

ประเทศไทย 635.0 ล�านบาท3

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(ชัยภูมิ1) จำกัด
(“BSE-CPM 1”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค� จังหวัดชัยภูมิ 

ประเทศไทย 585.0 ล�านบาท4

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(นครราชสีมา) จำกัด
(“BSE-NMA”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
ด�านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเทศไทย 570.0 ล�านบาท5

100.0บร�ษัท บางจาก
โซล�าร�เอ็นเนอร�ยี
(ปราจ�นบุร�) จำกัด
(“BSE-PRI”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่อำเภอ
กบินทร�บุร� จังหวัดปราจ�นบุร� และดำเนินโครงการผลิต
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�สำหรับหน�วยงานราชการ
และสหกรณ�ภาคการเกษตร 3 โครงการ

ประเทศไทย 1,400.0 ล�านบาท6

100.0บร�ษัท บีซ�พีจ�
อินโดไชน�า จำกัด
(“BIC”)

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน ประเทศไทย 5.0 ล�านบาท7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

75.0

60.0

บร�ษัท ลมลิกอร� จำกัด
(“LLG”)
บร�ษัท บีเอสอี เพาเวอร�
โฮลดิ้งส� จำกัด
(“BSPH”)
บร�ษัท อาร�พีว� พลังงาน
จำกัด (“RPV”)
บร�ษัท เจเคอาร� พลังงาน
จำกัด (“JKR”)
บร�ษัท อะควาดิส
เอ็นเนอร�จ� จำกัด
(“AQU”)
บร�ษัท ลพบุร� โซล�า
จำกัด (“LOP”)
บร�ษัท ปราจ�น โซล�า
จำกัด (“PRS”)
บร�ษัท ไทยดิจ�ทัล
เอนเนอร�ยี่เดเวลอปเม�นท�
จำกัด (“TDED”)
บร�ษัท จุฬาดิสทร�คท�คูลลิ่ง
จำกัด (“CDC”)
(ป�จจุบันเปล่ียนช�่อเป�น
บร�ษัท ประทุมวัน
สมาร�ทดิสทร�คท�คูลลิ่ง
จำกัด)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานลม ที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศร�ธรรมราช
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุร� (5 MW)
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุร� (5 MW)
เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร� (5 MW)
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจ�นบุร� (5 MW)
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ
ในอนาคต

เพื่อลงทุนในโครงการก�อสร�าง ติดตั�งและ
บร�หารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส�วนกลาง
(District Cooling)
 

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

250.0 ล�านบาท

1.0 ล�านบาท

587.0 ล�านบาท

125.0  ล�านบาท

200.0  ล�านบาท

140.0  ล�านบาท

62.0 ล�านบาท

200.0 ล�านบาท

50.0 ล�านบาท

โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัทฯ

หมายเหตุ :
(1)  AM หมายถึง บร�ษัทท่ีดำเนินธุรกิจบร�หารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศญ่ีปุ�น ในฐานะบร�ษัทบร�หารทรัพย�สิน (Asset Management Company)  
 ของโครงการ Tarumizu และหุ�นส�วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได�เป�นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551  
 เร�อ่ง หลักเกณฑ�ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
(2)  ลงทุน (Investment) หมายถึง บร�ษัทท่ีลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีประเทศญ่ีปุ�นในฐานะนักลงทุนทีเค

100.0%

100.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 60.0% 100.0%

100.0%

100.0%

45.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0%
100.0%

40.0%

33.0%100.0%

100.0%100.0%

100.0% 51.0% 100.0% 100.0%

BSE BSPH BRM1 BRM CPM1 NMA PRI LLG TDED CDC

RPV

JKR AQU

LOP PRS

NS 3A

NS 3B

BSEH SEGHPL IEAD

GREENERGY
POWER

GREENERGY
HOLDING

HMJ BCPGJ

BCPGE AM1 ลงทุน2 โครงการที่อยู�
ระหว�างพัฒนา

โครงการที่
ดำเนินการแล�ว

โครงการที่
ดำเนินการแล�ว

PETROWIND
ENERGY

BCPG
WIND

BCPG
Investment

BCPG
Indochina

60.4% 39.6%

สิงคโปร�

ลาว

ฮ�องกง

เนเธอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

ญี่ปุ�น

ไทย

นักลงทุนทั�วไป



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4342

ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Legba เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต49
100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนJ2 Investor Godo

Kaisha 
ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค

50

100.0ประเทศญี่ปุ�น 107.0 ล�านเยนJ1 Investor Godo
Kaisha (“J1”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค

51

100.0ประเทศญี่ปุ�น 40.0 ล�านเยนBCPG Engineering
Company (“BCPGE”)

ดำเนินธุรกิจเป�นผู�รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) และให�บร�การและซ�อมบำรุง (O&M)
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

52

-(3)ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

19.0 ล�านเยน)(3)

Godo Kaisha
Tarumizutakatouge

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�โครงการท่ี 4
ท่ีคาโงะช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น 

53

100.0ประเทศญี่ปุ�น 0.1 ล�านเยนHuang Ming Japan
Co., Ltd. (“HMJ”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

54

บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในสาธารณรัฐสิงคโปร�และประเทศอื่น

100.0BCPG Investment
Holdings Pte. Ltd.
(“BCPGI”)

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่นในต�างประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

1.0 ดอลลาร�สิงคโปร�55

100.0BSE Energy Holdings
Pte. Ltd. (“BSEH") 

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่นในต�างประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

1.0 ดอลลาร�สิงคโปร�56

100.0Greenergy Holdings
Pte. Ltd. (“Greenergy
Holdings”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

2.0 ดอลลาร�สิงคโปร�
และ

2.0 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

57

100.0Greenergy Power
Pte. Ltd. (“Greenergy
Power”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

2.0 ดอลลาร�สิงคโปร�
และ

2.0 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

58

33.33Star Energy Group
Holdings Pte.,Ltd.

เพื่อการลงทุน สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

840.0
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

59

100.0BCPG Wind
Cooperatief U.A. 

เพื่อการลงทุน ประเทศ
เนเธอร�แลนด�

14.0 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ 

60

40.0PetroWind Energy Inc. ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานลม สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� 1,900.0 ล�านเปโซ61

45.0Impact Energy Asia
Development
(“IEAD”) 

เพื่อการลงทุน เขตบร�หารพิเศษฮ�องกง
แห�งสาธารณรัฐ
ประชาชนจ�น

200 เหร�ยญฮ�องกง62

100.0Nam San 3A
Power Sole Co., Ltd. 

โรงไฟฟ�าพลังน�ำที่เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว 232,000.0 ล�านกีบ63

100.0Nam San 3B
Power Sole Co., Ltd. 

โรงไฟฟ�าพลังน�ำที่เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว 163,200.0 ล�านกีบ64

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Rangi  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต45

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Dazbog เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต46

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Narang เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต47

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Malina เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต48

หมายเหตุ :
(1)  สัดส�วนการถือหุ�นนับรวมการถือหุ�นทั�งทางตรงและทางอ�อม
(2)  หุ�นส�วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได�เป�นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551
    เร�อ่ง หลักเกณฑ�ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(3)  ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ�นบุร�มสิทธ�แสดงจำนวนเง�นลงทุนในบร�ษัทจ�เค ท่ีไม�มีสิทธ�ออกเสียง

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนNagi Land Lease Godo
Kaisha (“Nagi Land”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต44

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Apolo เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Surya เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต43

42

51.0(2)Tarumizu Solar
Solutions Godo
Kaisha (“TSS”)

บร�หารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย�ในฐานะบร�ษัทบร�หารสินทรัพย�
(Asset Management Company) 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 ล�านเยน18

100.0Godo Kaisha Aten เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน23

100.0Nikaho PV Godo
Kaisha (“Nikaho PV”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 21.0 ล�านเยน 24

100.0Gotenba 2
PV Godo Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน25

100.0Kichisawa PV Godo
Kaisha

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน26

100.0Yabuki PV Godo
Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน27

100.0Komagane PV Godo
Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

28

100.0Gotenba 1
PV Godo Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน32

100.0Komagane Land
Lease Godo Kaisha 

ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อยู�ระหว�างการพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน33

Godo Kaisha Helios เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต 29

Godo Kaisha Lugh เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต30

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Phoenix ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาท่ีประเทศญ่ีปุ�น

31

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนNagi PV Godo
Kaisha (“Nagi”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต34

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Natosi  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต35

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha
Amaterasu

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต36

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Mithra  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต37

-(3)Nakatsugawa
PV Godo Kaisha
(“Nakatsugawa”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�โครงการท่ี 1
ท่ีคาโงะช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

2.0 ล�านเยน)(3)

19

100.0Godo Kaisha Inti เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน20

-(3)Takamori PV Godo
Kaisha (“Takamori”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ท่ีคุมาโมโตะ
ประเทศญ่ีปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

3.0 ล�านเยน)(3)

21

-(3)Nojiri PV Godo
Kaisha (“Nojiri”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่มิยาซากิ
ประเทศญี่ปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

3.0 ล�านเยน)(3)

22

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Sol เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต38

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Saule เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต39

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha
Shamash 

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต40

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Pusan เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต41

บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในประเทศญี่ปุ�น

100.0BCPG Japan
Corporation 
(“BCPGJ”)

ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บร�หารจัดการก�อสร�าง
และดำเนินการ รวมถึงบร�หารเง�นลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญี่ปุ�น 250.0 ล�านเยน17



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4342

ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)ลำดับ ช�่อบร�ษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนเร�ยกชำระ ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั�ง

การถือหุ�น(1)

(ร�อยละ)

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Legba เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต49
100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนJ2 Investor Godo

Kaisha 
ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค

50

100.0ประเทศญี่ปุ�น 107.0 ล�านเยนJ1 Investor Godo
Kaisha (“J1”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค

51

100.0ประเทศญี่ปุ�น 40.0 ล�านเยนBCPG Engineering
Company (“BCPGE”)

ดำเนินธุรกิจเป�นผู�รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) และให�บร�การและซ�อมบำรุง (O&M)
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

52

-(3)ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

19.0 ล�านเยน)(3)

Godo Kaisha
Tarumizutakatouge

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�โครงการท่ี 4
ท่ีคาโงะช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น 

53

100.0ประเทศญี่ปุ�น 0.1 ล�านเยนHuang Ming Japan
Co., Ltd. (“HMJ”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

54

บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในสาธารณรัฐสิงคโปร�และประเทศอื่น

100.0BCPG Investment
Holdings Pte. Ltd.
(“BCPGI”)

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่นในต�างประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

1.0 ดอลลาร�สิงคโปร�55

100.0BSE Energy Holdings
Pte. Ltd. (“BSEH") 

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่นในต�างประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

1.0 ดอลลาร�สิงคโปร�56

100.0Greenergy Holdings
Pte. Ltd. (“Greenergy
Holdings”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

2.0 ดอลลาร�สิงคโปร�
และ

2.0 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

57

100.0Greenergy Power
Pte. Ltd. (“Greenergy
Power”) 

ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่ประเทศญี่ปุ�น
ในฐานะนักลงทุนทีเค 

สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

2.0 ดอลลาร�สิงคโปร�
และ

2.0 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

58

33.33Star Energy Group
Holdings Pte.,Ltd.

เพื่อการลงทุน สาธารณรัฐ
สิงคโปร�

840.0
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

59

100.0BCPG Wind
Cooperatief U.A. 

เพื่อการลงทุน ประเทศ
เนเธอร�แลนด�

14.0 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ 

60

40.0PetroWind Energy Inc. ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานลม สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส� 1,900.0 ล�านเปโซ61

45.0Impact Energy Asia
Development
(“IEAD”) 

เพื่อการลงทุน เขตบร�หารพิเศษฮ�องกง
แห�งสาธารณรัฐ
ประชาชนจ�น

200 เหร�ยญฮ�องกง62

100.0Nam San 3A
Power Sole Co., Ltd. 

โรงไฟฟ�าพลังน�ำที่เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว 232,000.0 ล�านกีบ63

100.0Nam San 3B
Power Sole Co., Ltd. 

โรงไฟฟ�าพลังน�ำที่เมืองเช�ยงขวาง สปป.ลาว 163,200.0 ล�านกีบ64

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Rangi  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต45

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Dazbog เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต46

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Narang เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต47

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Malina เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต48

หมายเหตุ :
(1)  สัดส�วนการถือหุ�นนับรวมการถือหุ�นทั�งทางตรงและทางอ�อม
(2)  หุ�นส�วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลท่ีมิได�เป�นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551
    เร�อ่ง หลักเกณฑ�ในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(3)  ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ�นบุร�มสิทธ�แสดงจำนวนเง�นลงทุนในบร�ษัทจ�เค ท่ีไม�มีสิทธ�ออกเสียง

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนNagi Land Lease Godo
Kaisha (“Nagi Land”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต44

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Apolo เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Surya เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต43

42

51.0(2)Tarumizu Solar
Solutions Godo
Kaisha (“TSS”)

บร�หารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย�ในฐานะบร�ษัทบร�หารสินทรัพย�
(Asset Management Company) 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 ล�านเยน18

100.0Godo Kaisha Aten เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน23

100.0Nikaho PV Godo
Kaisha (“Nikaho PV”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 21.0 ล�านเยน 24

100.0Gotenba 2
PV Godo Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน25

100.0Kichisawa PV Godo
Kaisha

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน26

100.0Yabuki PV Godo
Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน27

100.0Komagane PV Godo
Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน

28

100.0Gotenba 1
PV Godo Kaisha 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่ประเทศญี่ปุ�น โดยโครงการดังกล�าวอยู�ระหว�าง
การพัฒนา

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน32

100.0Komagane Land
Lease Godo Kaisha 

ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ที่อยู�ระหว�างการพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน33

Godo Kaisha Helios เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต 29

Godo Kaisha Lugh เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต30

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Phoenix ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาท่ีประเทศญ่ีปุ�น

31

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนNagi PV Godo
Kaisha (“Nagi”)

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต34

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Natosi  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต35

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha
Amaterasu

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต36

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Mithra  เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต37

-(3)Nakatsugawa
PV Godo Kaisha
(“Nakatsugawa”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�โครงการท่ี 1
ท่ีคาโงะช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

2.0 ล�านเยน)(3)

19

100.0Godo Kaisha Inti เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน20

-(3)Takamori PV Godo
Kaisha (“Takamori”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ท่ีคุมาโมโตะ
ประเทศญ่ีปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

3.0 ล�านเยน)(3)

21

-(3)Nojiri PV Godo
Kaisha (“Nojiri”)

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� ที่มิยาซากิ
ประเทศญี่ปุ�น 

ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยน (BCPGJ
เป�นผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธ� 

3.0 ล�านเยน)(3)

22

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Sol เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต38

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Saule เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต39

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha
Shamash 

เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต40

100.0ประเทศญี่ปุ�น 1.0 เยนGodo Kaisha Pusan เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบร�ษัทฯ ในอนาคต41

บร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมในประเทศญี่ปุ�น

100.0BCPG Japan
Corporation 
(“BCPGJ”)

ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บร�หารจัดการก�อสร�าง
และดำเนินการ รวมถึงบร�หารเง�นลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ�าในประเทศญี่ปุ�น

ประเทศญี่ปุ�น 250.0 ล�านเยน17



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4544

ผู�ถือหุ�น

หมายเหตุ :
(1)  วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ครั�งล�าสุด 
(2)  บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
    ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�ำมันและธุรกิจจำหน�ายน�ำมัน

จำนวนหุ�น สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�

1,593,626,284
195,750,000
195,750,000
58,108,141
36,229,134
19,644,050
13,500,000
7,615,755
6,750,000
5,749,480

2,132,722,844

2,640,377,564

60.4
7.4
7.4
2.2
1.4
0.7
0.5
0.3
0.3
0.2

80.8

100.0

บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2)

Capital Asia Investments Pte. Ltd.
Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd.
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
นางสาวพิสชา เหมวช�รวรากร
นายกิตติ ช�วะเกตุ
Mr. Yuk Lung Lee
State Street Europe Limited

รวมผู�ถือหุ�นรายใหญ�

รวมจำนวนหุ�นทั�งหมด

สัดส�วนผู�ถือหุ�น
รายใหญ�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1) รายช�่อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ มีดังนี้

สัดส�วนผู�ถือหุ�น
รายใหญ�

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรกดังนี้

จำนวนหุ�น สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรก

198,307,697
137,442,767
100,936,800
100,936,800
72,584.443
34,686,198
27,383,700
24,154,700
22,425,600
20,111,400

736,970,105

1,376,923,157

14.4
10.0
7.3
7.3
5.3
2.5
2.0
1.8
1.5
1.5

53.5

100.0

สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงการคลัง
กองทุนรวมวายุภักษ�หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ�หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
นางสมทรง ลาภานันต�รัตน�
บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)
กองทุนเป�ดกรุงศร�หุ�นระยะยาวป�นผล
กองทุนเป�ดบัวหลวงหุ�นระยะยาว

รวมผู�ถือหุ�นรายใหญ�

รวมจำนวนหุ�นทั�งหมด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย, www.set.or.th

ที่มา : www.bangchak.co.th และบร�ษัทฯ, ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ ถือหุ�นสามัญโดย บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ในสัดส�วน
ร�อยละ 60.4 ของทุนเร�ยกชำระ โดยท่ีกลุ�มบร�ษัทฯ และ BCP มีขอบเขตการดำเนินธุรกิจและทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ
ท่ีแยกจากกันอย�างชัดเจน ซ�ง่กลุ�มบร�ษัทฯ เป�นผู�ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน (หร�อ “พลังงานสีเข�ยว”) เช�งพาณิชย�
ในรูปแบบต�าง ๆ ทั�งในประเทศและต�างประเทศ เช�น โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ และโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ อย�างไรก็ตาม กลุ�มบร�ษัทฯ และ BCP ยังคงมี
รายการระหว�างกันในลักษณะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและส�งเสร�มภาพลักษณ� ทั�งนี้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบร�หาร
จัดการบร�ษัทร�วมทุนของกลุ�มบร�ษัท BCP และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ โดยรายการดังกล�าวเป�ดเผย
ในหัวข�อเร�่องรายการระหว�างกัน

ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นรายใหญ�

ธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ�าสีเข�ยว

กลุ�มธุรกิจโรงกลั�น
และค�าน้ำมัน

กลุ�มธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม�

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ช�วภาพ

พลังงาน
ความร�อนใต�ภิภพ

พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานลม พลังงานช�วมวลพลังน้ำ

อินโดนีเซ�ย

ไทย

ญี่ปุน

ไทย

ฟ�ลิปปนส

สปป.ลาว

สปป.ลาว



บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)รายงานประจำป� 2563 4544

ผู�ถือหุ�น

หมายเหตุ :
(1)  วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ครั�งล�าสุด 
(2)  บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
    ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�ำมันและธุรกิจจำหน�ายน�ำมัน

จำนวนหุ�น สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�

1,593,626,284
195,750,000
195,750,000
58,108,141
36,229,134
19,644,050
13,500,000
7,615,755
6,750,000
5,749,480

2,132,722,844

2,640,377,564

60.4
7.4
7.4
2.2
1.4
0.7
0.5
0.3
0.3
0.2

80.8

100.0

บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2)

Capital Asia Investments Pte. Ltd.
Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd.
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
นางสาวพิสชา เหมวช�รวรากร
นายกิตติ ช�วะเกตุ
Mr. Yuk Lung Lee
State Street Europe Limited

รวมผู�ถือหุ�นรายใหญ�

รวมจำนวนหุ�นทั�งหมด

สัดส�วนผู�ถือหุ�น
รายใหญ�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1) รายช�่อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ มีดังนี้

สัดส�วนผู�ถือหุ�น
รายใหญ�

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรกดังนี้

จำนวนหุ�น สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรก

198,307,697
137,442,767
100,936,800
100,936,800
72,584.443
34,686,198
27,383,700
24,154,700
22,425,600
20,111,400

736,970,105

1,376,923,157

14.4
10.0
7.3
7.3
5.3
2.5
2.0
1.8
1.5
1.5

53.5

100.0

สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงการคลัง
กองทุนรวมวายุภักษ�หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ�หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
นางสมทรง ลาภานันต�รัตน�
บร�ษัท กรุงเทพประกันช�ว�ต จำกัด (มหาชน)
กองทุนเป�ดกรุงศร�หุ�นระยะยาวป�นผล
กองทุนเป�ดบัวหลวงหุ�นระยะยาว

รวมผู�ถือหุ�นรายใหญ�

รวมจำนวนหุ�นทั�งหมด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย, www.set.or.th

ที่มา : www.bangchak.co.th และบร�ษัทฯ, ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ ถือหุ�นสามัญโดย บร�ษัท บางจาก คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ในสัดส�วน
ร�อยละ 60.4 ของทุนเร�ยกชำระ โดยท่ีกลุ�มบร�ษัทฯ และ BCP มีขอบเขตการดำเนินธุรกิจและทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ
ท่ีแยกจากกันอย�างชัดเจน ซ�ง่กลุ�มบร�ษัทฯ เป�นผู�ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน (หร�อ “พลังงานสีเข�ยว”) เช�งพาณิชย�
ในรูปแบบต�าง ๆ ทั�งในประเทศและต�างประเทศ เช�น โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลม 
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนใต�พิภพ และโครงการโรงไฟฟ�าพลังน�ำ อย�างไรก็ตาม กลุ�มบร�ษัทฯ และ BCP ยังคงมี
รายการระหว�างกันในลักษณะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและส�งเสร�มภาพลักษณ� ทั�งนี้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบร�หาร
จัดการบร�ษัทร�วมทุนของกลุ�มบร�ษัท BCP และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ โดยรายการดังกล�าวเป�ดเผย
ในหัวข�อเร�่องรายการระหว�างกัน

ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นรายใหญ�

ธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ�าสีเข�ยว

กลุ�มธุรกิจโรงกลั�น
และค�าน้ำมัน

กลุ�มธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม�

ธุรกิจผลิตภัณฑ�ช�วภาพ

พลังงาน
ความร�อนใต�ภิภพ

พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานลม พลังงานช�วมวลพลังน้ำ

อินโดนีเซ�ย

ไทย

ญี่ปุน

ไทย

ฟ�ลิปปนส

สปป.ลาว

สปป.ลาว
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ชื่่�อหลัักทรััพย์์ ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จํากัด  
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รุ่นที่ 1 
(BCPG-W1) 

ปรัะเภท / ชื่นิิด ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้

อาย์ุของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
 BCPG-W1

จำำานิวนิใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�
จำัดสำรัรั

89,236,041 หน่วย

มููลัคั่าท่�ตรัาไว้ของหุ้นิรัองรัับ
ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ BCPG-W1

5.00 บาท

จำำานิวนิหุ้นิสำามูัญท่�จำัดสำรัรัไว้
เพ่�อรัองรัับการัใชื่้สำิทธิิ

89,236,041 หุ้น ซ่่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติิอนุมัติิการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 นี้   

วันิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รัาคัาเสำนิอขาย์ต่อหนิ่วย์ - 0 - บาท (ศูนย์บาท)

อัตรัาการัใชื่้สำิทธิิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแติ่กรณีมีการ
ปรับอัติราการใช้สิทธิติามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

รัาคัาการัใชื่้สำิทธิิ 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังติามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะติ้องไม่ติํ่ากว่ามูลค่า
หุ้นที่ติราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

จำำานิวนิทุนิจำดทะเบ่ย์นิแลัะทุนิชื่ำารัะแลั้ว
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ นําจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแล้วเข้าจดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใติ้ 
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 16,508,500,000 บาท แบ่งออก 
เป็นหุ้นสามัญจํานวน 3,301,700,000 หุ้น มูลค่าที่ติราไว้หุ้นละ 5.0 บาท และมีทุนชําระแล้วทั้งสิ้น 13,201,887,820 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,640,377,564 หุ้น มูลค่าที่ติราไว้หุ้นละ 5.0 บาท

การัออกหลัักทรััพย์์อื�นิ
(1) ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�จำะซ่้อหุ้นิสำามูัญของบรัิษัท บ่ซีพีจำี จำำากัด (มูหาชื่นิ) รัุ่นิท่� 1 
  (BCPG-W1)
  ติามมติทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เม่ือวนัที ่7 ติลุาคม 2563 บรษิทัฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามัญ 
  เพ่ิมทนุของบรษิทัฯ รุน่ที ่1 หรอื BCPG-W1 จาํนวน 89,236,041 หนว่ย ทีจ่ดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัฯ ทีจ่องซ้ือและ 
  ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่่งมีรายละเอียดดังนี้
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วันิกำาหนิดการัใชื่้สำิทธิิ ผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBCPG-W1 สามารถใชส้ทิธไิด้ในวนัดังต่ิอไปนี ้(“วนักาํหนดใชส้ทิธ”ิ)
 • 20 เมษายน 2564
 • 20 กรกฎาคม 2564
 • 20 ติุลาคม 2564
 • 20 มกราคม 2565
 • 20 เมษายน 2565
 • 20 กรกฎาคม 2565 และ
 • 20 ติุลาคม 2565 (“วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
หากวนักาํหนดใชส้ทิธดัิงกล่าวติรงกบัวนัหยดุทําการของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไป
ติามข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1

สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์อย์่างอื�นินิอกจำาก
สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์ตามูปกติของ
หุ้นิสำามูัญ

- ไม่มี -

ตลัาดรัองของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในติลาด 
หลักทรัพย์ฯ

ตลัาดรัองของหุ้นิสำามูัญท่�เกิดจำาก
การัใชื่้สำิทธิิตามูใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญติามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) ใบสำำาคััญแสำดงสิำทธิิท่�จำะซ้่อหุ้นิสำามัูญของบรัิษัท บ่ซีพีจีำ จำำากัด (มูหาชื่นิ) รัุ่นิท่� 2  
  (BCPG-W2)
  ติามมติิที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ติุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
  หุน้สามัญเพ่ิมทนุของบรษิทัฯ รุน่ที ่2 หรอื BCPG-W2 จํานวน 89,236,041 หนว่ย ทีจั่ดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัฯ  
  ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่่�อหลัักทรััพย์์ ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จํากัด 
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รุ่นที่ 2 
(BCPG-W2) 

ปรัะเภท / ชื่นิิด ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้

อาย์ุของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2

จำำานิวนิใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�
จำัดสำรัรั

89,236,041 หน่วย

มููลัคั่าท่�ตรัาไว้ของหุ้นิรัองรัับใบ
สำำาคััญแสำดงสำิทธิิ BCPG-W2

5.00 บาท

จำำานิวนิหุ้นิสำามูัญท่�จำัดสำรัรัไว้เพ่�อ
รัองรัับการัใชื่้สำิทธิิ

89,236,041 หุ้น ซ่่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติิอนุมัติิการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 นี้   

วันิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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รัาคัาเสำนิอขาย์ต่อหนิ่วย์ - 0 - บาท (ศูนย์บาท)

อัตรัาการัใชื่้สำิทธิิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแติ่กรณีมีการ
ปรับอัติราการใช้สิทธิติามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

รัาคัาการัใชื่้สำิทธิิ 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังติามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะติ้องไม่ติ่ํากว่ามูลค่า
หุ้นที่ติราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

วันิกำาหนิดการัใชื่้สำิทธิิ ผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBCPG-W2 สามารถใชส้ทิธไิด้ในวนัดังต่ิอไปนี ้(“วนักาํหนดใชส้ทิธ”ิ)
 • 20 มกราคม 2566
 • 20 เมษายน 2566
 • 20 กรกฎาคม 2566 และ
 • 20 ติุลาคม 2566 (“วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
หากวนักาํหนดใชส้ทิธดัิงกล่าวติรงกบัวนัหยดุทําการของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไป
ติามข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2

สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์อย์่างอื�นินิอกจำาก
สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์ตามูปกติของ
หุ้นิสำามูัญ

- ไม่มี -

ตลัาดรัองของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในติลาด 
หลักทรัพย์ฯ

ตลัาดรัองของหุ้นิสำามูัญท่�เกิดจำาก
การัใชื่้สำิทธิิตามูใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญติามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ใบสำำาคััญแสำดงสิำทธิิท่�จำะซ้่อหุ้นิสำามูัญของบรัิษัท บ่ซีพีจีำ จำำากัด (มูหาชื่นิ) รัุ่นิท่� 3  
  (BCPG-W3)
  ติามมติิที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ติุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
  หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 หรือ BCPG-W3 จํานวน 178,571,428 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
  ซ่่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่่�อหลัักทรััพย์์ ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จํากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 3 (BCPG-W3) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด

ปรัะเภท / ชื่นิิด ใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบรษิทัฯ ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมือไม่ได้ 
เวน้แติเ่ป็นการโอนทางมรดก ซ่่งบรษิทัฯ ได้จดขอ้จํากดัการโอนดังกล่าวกบัสํานกังาน ก.ล.ติ.

อาย์ุของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
BCPG-W3

จำำานิวนิใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�
จำัดสำรัรั

178,571,428 หน่วย

มููลัคั่าท่�ตรัาไว้ของหุ้นิรัองรัับใบ
สำำาคััญแสำดงสำิทธิิ BCPG-W3

5.00 บาท
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จำำานิวนิหุ้นิสำามูัญท่�จำัดสำรัรัไว้เพ่�อ
รัองรัับการัใชื่้สำิทธิิ

178,571,428 หุ้น ซ่่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติิอนุมัติิการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W3 นี้  

วันิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รัาคัาเสำนิอขาย์ต่อหนิ่วย์ - 0 - บาท (ศูนย์บาท)

อัตรัาการัใชื่้สำิทธิิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแติ่กรณีมีการ
ปรับอัติราการใช้สิทธิติามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

รัาคัาการัใชื่้สำิทธิิ 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังติามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะติ้องไม่ติ่ํากว่ามูลค่า
หุ้นที่ติราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

วันิกำาหนิดการัใชื่้สำิทธิิ ผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBCPG-W3 สามารถใชส้ทิธไิด้ในวนัดังต่ิอไปนี ้(“วนักาํหนดใชส้ทิธ”ิ)
• 20 เมษายน 2564
• 20 กรกฎาคม 2564 และ
• 20 ติุลาคม 2564 (“วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
หากวนักาํหนดใชส้ทิธดัิงกล่าวติรงกบัวนัหยดุทําการของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 
BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทําการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไป
ติามข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3

สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์อย์่างอื�นินิอกจำาก
สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์ตามูปกติของ
หุ้นิสำามูัญ

- ไม่มี -

ตลัาดรัองของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ บริษัทฯ จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าจดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลัาดรัองของหุ้นิสำามูัญท่�เกิดจำาก
การัใชื่้สำิทธิิตามูใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญติามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ

รัะย์ะเวลัาห้ามูซ่้อขาย์หุ้นิ
(Silent Period)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าข่ายข้อกําหนดของติลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การกําหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period) 

(4) ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�จำะซ่้อหุ้นิสำามูัญของบรัิษัท บ่ซีพีจำี จำำากัด (มูหาชื่นิ) ท่�จำัดสำรัรั  
  ใหแ้กก่รัรัมูการั ผูบ้รัหิารั แลัะพนิกังานิของบรัษิทัฯ แลัะบรัษิทัย์อ่ย์ รัุน่ิท่� 1 (BCPG  
  ESOP-WS#1)
  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 มีมติใิหอ้อกใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษิทัฯ  
  จํานวน 10 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่่�อหลัักทรััพย์์ ใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามัญของบรษิทั บซีีพีจ ีจาํกดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้กก่รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (BCPG ESOP-WS#1)

ปรัะเภท / ชื่นิิด ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแติ่จะเป็นการโอนติามเงื่อนไขในข้อกําหนดสิทธิ

อาย์ุของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ 5 ปี นับแติ่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ  
จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จติามอายุของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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จำำานิวนิใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิท่�
จำัดสำรัรั

10,000,000 หน่วย

จำำานิวนิหุ้นิสำามูัญท่�จำัดสำรัรัไว้เพ่�อ
รัองรัับการัใชื่้สำิทธิิ

10,000,000 หุ้น ซ่่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ

วันิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ วันที่ 18 เมษายน 2560

รัาคัาเสำนิอขาย์ต่อหนิ่วย์ - 0 - บาท (ศูนย์บาท)

อัตรัาการัใชื่้สำิทธิิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.089 หุ้น เว้นแติ่กรณีมีการปรับอัติรา
การใช้สิทธิติามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซ่่งบริษัทฯ ได้ปรับอัติราการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563

รัาคัาการัใชื่้สำิทธิิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแติ่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคา
ดังติ่อไปนี้ 
 (1) ราคา 9.1860 บาทติ่อหุ้น สําหรับการใช้สิทธิติามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
  ร้อยละ 50 ของจํานวนทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแติ่ละรายได้รับ 
  จัดสรรจากบริษัทฯ
 (2) ราคา 12.6950 บาทติ่อหุ้น สําหรับการใช้สิทธิติามใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ

  อีกจํานวนร้อยละ 50 ของจํานวนทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแติ่ละ

  รายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันิกำาหนิดการัใชื่้สำิทธิิ ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ติลอดอายุของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และ
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะติรงกับระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 5 ปีนับแติ่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ 
ในกรณทีีว่นักําหนดการใชส้ทิธติิรงกบัวนัหยดุทําการของบรษิทัฯ ใหเ้ลือ่นกําหนดวนัใชส้ทิธิ
ดังกล่าวเป็นวันทําการก่อนหน้า

สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์อย์่างอื�นินิอกจำาก
สำิทธิิแลัะปรัะโย์ชื่นิ์ตามูปกติของหุ้นิ
สำามูัญ

- ไม่มี -

ตลัาดรัองของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ บรษิทัฯ จะไมน่ําใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นีไ้ปจดทะเบยีนเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในติลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลัาดรัองของหุ้นิสำามูัญท่�เกิดจำาก
การัใชื่้สำิทธิิตามูใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญติามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใน
ครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในติลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 994,362 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 
ของทุนเรียกชําระ
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นิโย์บาย์การัจำ่าย์เงินิปันิผลั
(1) บรัิษัทฯ
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกําไรสุทธิติามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หลังจากการหักทุนสํารองติ่าง ๆ  ทุกประเภทติามข้อบังคับของบริษัทฯ และติามกฎหมายแล้ว โดยมติิของคณะกรรมการ 
  บริษัทที่อนุมัติิให้จ่ายเงินปันผลจะต้ิองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแติ่เป็นการจ่ายเงินปัน 
  ผลระหวา่งกาล ซ่่งคณะกรรมการบรษิทัฯ มีอํานาจอนมัุติิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้แล้วใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  รบัทราบในการประชมุคราวต่ิอไป ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลข้่นอยูก่บัภาวะเศรษฐกจิ กระแสเงินสดของบรษิทัฯ และแผนการ 
  ลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแติ่ละปี ติามความจําเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการ 
  บริษัทฯ เห็นสมควร

(2) บรัิษัทย์่อย์ในิปรัะเทศไทย์
  บรษิทัยอ่ยในประเทศไทยมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80.0 ของกาํไรสทุธติิามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  หลังจากการหักทุนสํารองติ่าง ๆ  ทุกประเภทติามข้อบังคับของบริษัทแติ่ละบริษัท และติามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ข่้นอยู่กับ 
  กระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ิละปี และข้อพิจารณาอ่ืน ๆ  ที่กรรมการของบริษัท 
  แติ่ละบริษัทเห็นสมควร ติามความจําเป็นและเหมาะสม

(3) บรัิษัทย์่อย์ในิต่างปรัะเทศ
  บรษิทัยอ่ยในติา่งประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40.0 ของกําไรสทุธติิามงบการเงินเฉพาะกจิการ  
  หลังจากการหักทุนสํารองติ่าง ๆ  ทุกประเภทติามข้อบังคับของบริษัทแติ่ละบริษัท และติามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ข่้นอยู่กับ 
  กระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ิละปี และข้อพิจารณาอ่ืน ๆ  ที่กรรมการของบริษัท 
  แติ่ละบริษัทเห็นสมควร ติามความจําเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดติั้งอยู่ในติ่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีติ้นทุนอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทํารายการ 
และผลกําไรหรือขาดทุนจากอัติราแลกเปลี่ยน

ข้อมููลัการัจำ่าย์เงินิปันิผลัย์้อนิหลััง 
ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การัจำ่าย์เงินิปันิผลั ปี 2561 ปี 2562 มู.คั. - มูิ.ย์. 2563

กําไรติ่อหุ้น (บาทติ่อหุ้น) 1) 1.11 0.90 0.47

เงินปันผลระหว่างกาล (บาทติ่อหุ้น) 1) 0.64 0.64 0.16

อัติราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 57.7 71.1 34.0

หมายเหตุุ :
1) คำำานวณบาทตุ่อหุ�นท่� 1,999.0 ล้�านหุ�น (จำำานวนหุ�นก่่อนก่ารเพิ่่�มทุน)
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การับรัิหารัจำัดการัคัวามูเสำ่�ย์ง

นิโย์บาย์แลัะแผนิบรัิหารัคัวามูเสำ่�ย์ง
บริษัทฯ ได้นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงติามหลัก 
มาติรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 มาประยกุติใ์ช ้
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ เพ่ือป้องกนัและลดความเสีย่งทีอ่าจทาํให ้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกําหนดนโยบายให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีบทบาทในการบรหิารความเสีย่ง 
ในสว่นทีร่บัผดิชอบ และจัดใหมี้กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ ประกอบกบัคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรทําหน้าที่ดูแลและติิดติามการ 
บรหิารความเสีย่งขององค์กรใหมี้ความเหมาะสม และการจัด 
ให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2563  
บริษัทฯ แบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงในการ 
ประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน 
การบริหารจัดการ

ปัจำจำัย์คัวามูเสำ่�ย์งต่อการัดำาเนิินิธิุรักิจำ

(1) คัวามูเสำ่�ย์งในิการัปรัะกอบธิุรักิจำ

คัวามูเสำ่�ย์งจำากปัจำจำัย์ท่�อาจำทำาให้โรังไฟฟ้าพลัังงานิ
หมูุนิเวีย์นิไมู่เป็นิตามูท่�คัาดการัณ์ 

เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ผลิติจากพลังงานหมุนเวียน ซ่่งได้แก่  
พลังงานแสงอาทิติย์ พลังงานลม พลังน้ํา และพลังงานความ 
รอ้นใต้ิพิภพ เป็นต้ิน เป็นพลงังานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ โดย 
ข่้นกับค่าความเข้มของแสง ความเร็วของลม ปริมาณน้ํา หรือ 
ค่าความดันของความร้อนใต้ิดินท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ติลอดเวลา 
อย่างไรก็ติาม บริษัทฯ จะประเมินตัิวเลขค่าพลังงานต่ิาง ๆ   
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ข้อมูลตัิวเลขสถิติิทั่วไป  
หรือข้อมูลในอดีติ การคํานวณผลติอบแทนจากการลงทุน 
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity  
Analysis) กอ่นการตัิดสนิใจลงทนุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ คํานงึถงึ 
การเลือกใชอุ้ปกรณ ์และการควบคุมดูแลการผลติิอยา่งใกล้ชดิ 
โดยติิดติั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับวางแผนบํารุงรักษา 
ติามกําหนดระยะเวลา และ/ หรือสร้างระบบสัญญาณเติือน 
กรณีอุปกรณ์มีปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คัวามูเส่ำ�ย์งจำากการัพัฒนิาแลัะก่อสำร้ัางโคัรังการัโรังไฟฟ้า

ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า (ทัง้ในประเทศและติา่งประเทศ) 
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ ที่ประเทศญ่ีปุ่น  
หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ที่ สปป. ลาว และโครงการ 
ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย (สปป.ลาว-เวียดนาม)  
ให้สําเร็จนั้นข่้นกับหลายปัจจัย เช่น ใบอนุญาติในการดําเนิน 
ธุรกิจการปฏิบัติิติามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
หรือใบอนุญาติติ่าง ๆ  การจัดหาเงินทุน และการจัดหาที่ดิน  
เป็นต้ิน ซ่่งอาจทําให้โครงการไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ 
ติามแผนงานและอาจกระทบต่ิออัติราผลติอบแทนของ 
โครงการ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การ 
เปล่ียนแปลงนโยบายพลังงานของภาครัฐ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ และข้อกําหนดสําหรับการลงทุนใน 
ติ่างประเทศ ซ่่งนับเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบติ่อ 
ความสําเรจ็ของโครงการเชน่กัน บรษิทัฯ จ่งใหค้วามสําคัญต่ิอ 
การคัดเลือกพันธมิติรทางธรุกจิทีมี่ประสบการณ ์การวางแผน 
จัดการ การติิดติามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และข่าวสาร 
ติ่าง ๆ  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกํากับ 
ดูแลภาครัฐ และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น

คัวามูเสำ่�ย์งจำากอัตรัาคั่าไฟฟ้า

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ ขนาดกําลัง 
ติิดติั้งติามสัญญา 133 เมกะวัติต์ิ (คิดเป็นร้อยละ 28.1% 
ของกําลังการผลิติรวม) มีอัติราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน  
ซ่ง่ประกอบด้วย Base Tariff + Ft และบวกสว่นเพ่ิมราคา (Adder) 
โดยที่ Adderเท่ากับ 8.0 บาทติ่อหน่วย (หรือประมาณร้อยละ  
66.7% ของรายได้จากการจาํหนา่ยไฟฟ้า) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากนัน้อัติราค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลอืเทา่กบั Base Tariff + Ft 
ซ่่งจะทําให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มปรับลดลงติั้งแติ่ปี  
2565-2567 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนใน 
โครงการที่มีอัติราค่าไฟฟ้าแบบ FiT เพ่ิมมากข่้น และการ 
กระจายการลงทุนในโครงการที่ใช้พลังงานที่หลากหลาย 
(เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนใต้ิพิภพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า)  
ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาระดับของรายได้ใหค้งทีต่ิลอดทัง้ปีและสรา้งราย 
ได้ส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนที่หายไป
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(3) คัวามูเสำ่�ย์งในิการับรัิหารัจำัดการั

คัวามูเสำ่�ย์งจำากการับรัิหารัจำัดการัโดย์ผู้ถือหุ้นิรัาย์ใหญ่ 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัฯ ถอืหุน้โดย บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่  
จํากัด (มหาชน) (“BCP”) ในสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของทุน 
เรยีกชาํระ ซ่่งนบัวา่ BCP เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่สดุของบรษิทัฯ 
และมีอํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการผา่นทางกรรมการ 
ติัวแทนและการส่งติัวแทนเข้ามาบริหารงานรวมถึงการ 
ควบคุมผ่านการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ สําคัญติ่าง ๆ  
(เช่น เรื่องการเพ่ิมทุน/ ลดทุน การลงทุน การได้มาและ 
จําหน่ายไปซ่่งสินทรัพย์ เป็นติ้น) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไร 
ก็ติาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 8 ท่าน ซ่่งทําหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้งบริษัทฯ ยังเพ่ิมช่องทางให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล 
เข้าเป็นกรรมการได้

คัวามูเสำ่�ย์งจำากการัแพรั่รัะบาดใหญ่ของโรัคัติดต่อเชื่่้อ
ไวรััสำโคัโรันิา 2019 (โคัวิด-19)

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายอย่างรวดเร็ว 
และขยายขอบเขติเป็นวงกว้าง ความรุนแรงของโรคดังกล่าว 
ทาํใหมี้จํานวนผูติ้ิดเชือ้และเสยีชวีติิทัว่โลกเพ่ิมข้่นอยา่งติอ่เนือ่ง 
ซ่่งส่งผลทําให้ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอติัวลง 
ในชว่งปี 2563 จนถงึปัจจบุนั โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบ 
ติ่อเป้าหมายในการดําเนินงาน อันเนื่องจากไม่สามารถหรือ 
ชะลอการเดินทางติดิติอ่เพ่ือทําธรุกจิ ความลา่ชา้จากการขนสง่ 
อุปกรณจ์ากติา่งประเทศสาํหรบังานกอ่สรา้ง และความติอ้งการ 
ใช้ไฟฟ้าที่ลดลง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าแบบระยะยาวทําให้ลดผลกระทบจากการจําหน่ายไฟฟ้า
 ซ่่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้่นกับบุคลากรที่ปฏิบัติิงานทั้งที่โครงการฯ และ 
ที่สํานักงาน บริษัทฯ กําหนดมาติรการป้องกันความเสี่ยง 
โครงการโรงไฟฟ้า เชน่ การ Lockdown โรงไฟฟ้าในพ้ืนทีเ่สีย่ง  
และการควบคุมคนเขา้ออก รวมถงึการกาํหนดนโยบายทาํงาน 
จากที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ 
ป้องกัน การทําความสะอาด ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
และมาติรการอ่ืน ๆ  เพ่ือลดความเส่ียงของบุคลากรในการติิดเช้ือ  

(2) คัวามูเสำ่�ย์งด้านิการัเงินิ

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูผันิผวนิของอัตรัาดอกเบ่้ย์ 

กลุ่มบรษิทัฯ มีเงินกูร้วมทัง้สิน้ เทา่กบั 27,061.3 ล้านบาท ณ สิน้ 
ปี 2563 โดยทีเ่ป็นเงินกูท้ีก่าํหนดอัติราดอกเบีย้แบบคงที ่และ 
แบบลอยติัวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 : 85 ติามลําดับ 
ดังนัน้จ่งยงัคงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอัติราดอกเบีย้ 
แบบลอยติัวที่อาจเพ่ิมข้่นหรือลดลง และส่งผลกระทบติ่อ 
ติ้นทุนทางการเงิน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ติาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติิดติาม 
การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ติลาดและอัติราดอกเบี้ยอย่าง 
ใกล้ชิด รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง 
ดังกลา่ว เชน่ สญัญาแลกเปลีย่นอัติราดอกเบีย้ (Interest Rate  
Swap) ติามความเหมาะสม

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูผันิผวนิของอัตรัาแลักเปลั่�ย์นิ
เงินิตรัาต่างปรัะเทศ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังติ่างประเทศ 
เชน่ ญ่ีปุ่น อินโดนเีซีย ฟิลปิปินส ์และ สปป.ลาว จ่งมีเงินลงทนุ  
เงินกูใ้นสกลุเงินติา่ง ๆ  รายได้ และค่าใชจ่้าย เชน่ เงินสกลุบาท  
เยน เหรียญสหรัฐ และกีบลาว เป็นติ้น ความหลากหลายของ 
สกุลเงินดังกล่าวทําให้เกิดความผันผวนของค่าเงินติรา 
ติ่างประเทศที่อาจกระทบติ่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดย 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากอัติราแลกเปลี่ยน 215.6  
ลา้นบาท อยา่งไรกดี็ บรษิทัฯ มีแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
จากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าวแบบ Natural Hedge  
บางส่วน เช่น เงินกู้บางส่วนที่ใช้เป็นเงินลงทุนในติ่างประเทศ 
จะใช้เงินสกุลเดียวกันและเพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้ 
รับในโครงการนั้น ๆ  รวมถึง การจัดให้มีเครื่องมือทางเงิน  
เช่น สัญญาซ้ือขายเงินติราติ่างประเทศล่วงหน้า (Forward  
Contract) สัญญาแลกเปล่ียนเงินติ้นติ่างสกุล (Cross  
Currency Swap) ติามความเหมาะสม  

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูสำามูารัถในิการัชื่ำารัะหนิ่้ 

เนือ่งจากธรุกจิผลติิไฟฟ้ามีมูลค่าเงินลงทนุสงูทาํใหต้ิอ้งกูเ้งิน 
จากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการ  
(Project Financing) อย่างไรก็ติาม บริษัทฯ มีรายได้ลักษณะ 
ทีค่่อนขา้งคงที ่(Stable Income) ติามเง่ือนไขการรบัซ้ือไฟฟ้า  
อายุสัญญา 20-25 ปี และ ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี 
หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้สทุธต่ิิอสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.2 เทา่  
จง่ถอืวา่มีความเสีย่งติ่าํเม่ือเทยีบกบับรษิทัอ่ืนในอุติสาหกรรม 
เดียวกัน
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การัขับเคัลัื�อนิธิุรักิจำเพ่�อคัวามูย์ั�งย์ืนิ

เพ่ือเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรด้านความยัง่ยนืและสรา้งกรอบการดาํเนนิงาน กลุ่มบรษิทัฯ ได้จัดทาํนโยบายการพัฒนาธรุกจิ 
อยา่งยัง่ยนื โดยนโยบายมีเสาหลกัคือการมุ่งสรา้งคุณค่า 3 ด้าน ได้แก ่คุณค่าทางเศรษฐกจิ (Growth) คุณค่าทางสงัคม (Good)  
และคุณค่าทางสิง่แวดล้อม (Green) ติัง้อยูบ่นรากฐานของการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ (Governance) ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้อนมัุติิ 
นโยบายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดนโยบายปรากฏดังนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

ความพร้อมของพนักงาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเส่ียง

การเข้าถึงพลังงานท่ีสะอาด
และมีความม่ันคง

การสร้างคุณค่าสู่สังคม
และเศรษฐกิจชุมชน

ความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกต่าง
ในองค์กร

ความปลอดภัยของข้อมูล
และความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

การกำากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ี และการบริหารจัดการความเส่ียงGOVERNANCE

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาพนักงาน 

และการร่วมมือกับพันธมิตร 

GROWTH

ต้นิแบบ
ผู้เปล่ั�ย์นิแปลังโลัก
ด้วย์วิถ่พลัังงานิ

สำะอาด

GREEN 

การสร้างนวัตกรรมสีเขียว
เพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อม

GOOD 

การเป็นพลเมืองท่ีดี 
โดยการสร้างคุณค่าสู่สังคม

ด้วยพลังงานสะอาด

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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นิโย์บาย์การัพัฒนิาธิุรักิจำอย์่างย์ั�งย์ืนิ 
บรัิษัท บ่ซีพีจำี จำำากัด (มูหาชื่นิ)

• การักำากับดูแลักิจำการัท่�ด่

 ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และติามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  
 โดยมีนโยบายติ่อติ้านการทุจริติที่เข้มงวดและการบริหาร 
 ความเสี่ยงที่ครอบคลุมติลอดห่วงโซ่คุณค่า
• รั่วมูมูือกับทุกภาคัสำ่วนิเพ่�อสำ่งเสำรัิมูการัพัฒนิา  
 อย์่างย์ั�งย์ืนิ

 ทัง้ในด้านกฎหมายและขอ้บงัคับและสรา้งความติระหนกัรู ้
 ใหก้บัสาธารณชน รว่มมือกบัภาครฐั ภาคธรุกจิ ชมุชน และ 
 ภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ติลอดจนสร้าง 
 ความติระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• สำนิับสำนิุนิให้เกิดคัวามูมูั�นิคังทางพลัังงานิของชืุ่มูชื่นิ

 เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ  
 มุ่งสรา้งคุณค่ารว่ม ผา่นการสนบัสนนุใหช้มุชนเขา้ถงึแหลง่ 
 พลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้
• ลัดผลักรัะทบต่อสำิ�งแวดลั้อมูในิทุก ๆ  ด้านิ

 ลดผลกระทบต่ิอสิง่แวดลอ้มจากการดําเนนิธรุกจิ บรูณาการ 
 แนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร
 ลดปริมาณของเสีย

• ตอบสำนิองต่อคัวามูต้องการัของลัูกคั้า
 คัุ้มูคัรัองข้อมููลัสำ่วนิบุคัคัลั

 ติอบสนองติอ่ความติอ้งการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธภิาพ  
 ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนติัว 
 ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความ 
 ปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด
• เติบโตอย์่างสำรั้างสำรัรัคั์ด้วย์นิวัตกรัรัมูท่�เป็นิมูิตรั 
 ต่อสำิ�งแวดลั้อมู

 พัฒนาธรุกจิใหเ้ติบิโติผา่นการสรา้งสรรค์นวตัิกรรมอันเป็น 
 มิติรติอ่สิง่แวดล้อมอยา่งติอ่เนือ่ง ติลอดจนสามารถปรบัตัิว 
 อย่างสอดคล้องเพ่ือใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิด 
 ประโยชน์
• พัฒนิาศักย์ภาพตลัอดห่วงโซ่คัุณคั่า

 เพ่ิมขดีความสามารถขององค์กรและรกัษาการเติบิโติอยา่ง 
 ติอ่เนือ่ง โดยการพัฒนาความพรอ้มของพนกังาน สง่เสรมิ 
 ความรว่มมือทางธรุกจิ และพัฒนาศกัยภาพใหแ้กคู่่ค้าและ 
 ผู้รับเหมาช่วงติลอดห่วงโซ่คุณค่า
• เคัารัพคัวามูหลัากหลัาย์ ปกป้องสำิทธิิมูนิุษย์ชื่นิ

 มุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย 
 รวมถงึดําเนนิการอยา่งเทา่เทยีมปราศจากการเลือกปฏบิติัิ
https://www.bcpggroup.com/th/sustainability/policy
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พลังงานสะอาด

ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซ่่งการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจติามพันธกิจ 
ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพ่ิมการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัติราการใช้พลังงาน 
สะอาดในภาพรวมโดยติรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซ่่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึง
พลังงานอีกด้วย (7.1)

การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบติ่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
เติิบโติทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะเป็น 
ผูจ้้างทีร่บัผดิชอบและเคารพสทิธมินษุยชนของพนกังาน คู่ค้า และผูร้บัเหมา (8.5, 8.7, 8.8) และรกัษาการ
ใชท้รพัยากรในกระบวนการดาํเนนิงานทีมี่ประสทิธภิาพ (8.5) ในขณะเดียวกนั กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคัญ 
แก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการจ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ 
(8.5) และการสร้างสรรค์นวัติกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบติ่อสิ่งแวดล้อม (8.4) 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน

อัติลักษณข์องกลุ่มบรษิทัฯ คือการเป็นองค์กรนวตัิกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละความสรา้งสรรค์ในการพัฒนา
ธุรกิจ จ่งมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัติกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พ่ึง
พลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์

อย่างยั่งยืน

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนําพลังงานหมุนเวียนและนวัติกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก
ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิติไฟฟ้าและใช้
เอง และซ้ือขายแลกเปล่ียนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง
 เป็นจุดเริ่มติ้นของการสร้าง Smart Community เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับ
 พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเติรียมพร้อม ให้เมืองและการติั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6)

การรับมือการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การผลิติพลังงานหมุนเวียนเพ่ือทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสําคัญในการลดก๊าซ 
เรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญติ่อการบรรเทา 
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ติ้องการ 
เป็นองค์กรชั้นนําในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดําเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ  
บรษิทัฯ จ่งจําเป็นติอ้งมีการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทีเ่หมาะสม 
โดยเฉพาะในบริบทการทําธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ  
(13.1, 13.3)

การัพัฒนิาอย์่างย์ั�งย์ืนิ

กลุ่มบริษัทฯ ติระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กร
สหประชาชาติิได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย 
SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี 5 ประการดังนี้
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ผลัการัดำาเนิินิการัด้านิคัวามูยั์�งยื์นิท่�สำำาคััญ

เพ่ือใหส้อดรบักบันโยบายการพัฒนาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื และเพ่ือสนบัสนนุการบรรลุเป้าหมาย SDG ดังระบไุวข้า้งติน้ กลุ่มบรษิทัฯ 
ได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านิเศรัษฐกิจำ

• จำัดตั้งหนิ่วย์งานิพัฒนิานิวัตกรัรัมูด้านิพลัังงานิ 

 เพื่อติอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  
 และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น ติ่อยอดการพัฒนาด้าน 
 นวัติกรรม กลุ่มบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานดิจิทัล  
 โดยจัดติัง้หนว่ยงาน Center of Digital Energy หรือ CODE 
 มีหน้าท่ีขับเคล่ือนการพัฒนานวัติกรรมบริหารจัดการพลังงาน 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน ท้ังในรูปแบบของการ 
 หาพันธมิติร ได้แก ่ผูพั้ฒนาธรุกจิด้านเอ็นเนอร์ย่ีเทคโนโลยี 
 (สติาร์ทอัพ) ทั้งในและติ่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความ 
 ร่วมมือกับพันธมิติรที่มีบริการหรือผลิติภัณฑ์ที่สอดคล้อง 
 กับแนวทางของหน่วยงาน CODE และองค์กร
 โดยในปี 2563 CODE ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
 เพ่ือการพัฒนานวัติกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาด 
 บนเครือข่ายอินเติอร์เน็ติ (Internet of Energy) ด้วย 
 เทคโนโลยี 5G กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อนํา 
 เทคโนโลยดิีจิทลั อินเตอร์เนต็ออฟตงิส์ (IoT) มาใชใ้นการ 
 บรหิารจัดการพลังงานสะอาดรว่มกบัเทคโนโลยดิีจทิลัอ่ืน ๆ   
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G นอกจากน้ียังได ้
 รว่มมือกบั บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สรา้งสรรค์  
 True 5G Intelligent Energy Tech นวตัิกรรมติน้แบบ 5G  
 ด้านพลังงาน พลิกโฉมบริการด้านพลังงานรูปแบบใหม่ที่ 
 ขับเคลื่อนดว้ยระบบดจิิทัลอย่างเติ็มรูปแบบ เชื่อมโยงผ่าน 
 อัจฉรยิภาพของเครอืขา่ย True 5G โดย CODE จะนาํความ 

เปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึพลังงานสะอาด และ
การบรหิารจัดการพลังงานอยา่งชาญฉลาดผา่นนวัติกรรม

พัฒนานวัติกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคและ 
การบริหารจัดการพลังงานสะอาดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดทั้งในภาคธุรกิจและอุติสาหกรรมติ่างๆ

นวัติกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยี 
อาทิ บล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Art i f ic ial  
Intelligence) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) 
และอินเติอร์เน็ติออฟติิงส์ (IoT)

ส่งเสริมการเป็นสังคมเมืองท่ีย่ังยืนในแง่ของการบริหาร 
จัดการพลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซ่่งเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ

 เชีย่วชาญในการทาํธรุกจิด้านบรหิารจัดการพลังงานสะอาด 
 โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial  
 Intelligence) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning )  
 ผสานความพรอ้มของเครอืขา่ย True 5G เพ่ือพัฒนาระบบ 
 ดิจิทัลครบวงจร ยกระดับบริการด้านพลังงานยุค 4.0 และ 
 กระติุน้การใชพ้ลังงานในภาคธรุกจิและอุติสาหกรรมติา่ง ๆ  
 อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
 Economy) และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
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ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดด้วยการติิดติั้งแผงโซลาร์ 
ขนาดกําลังการผลิติ 11.55 กิโลวัติติ์ เพื่อผลิติไฟฟ้าสําหรับ
ใช้งานภายในโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิติรลดา

การนําพลังงานสะอาด และเทคโนโลยี มายกระดับการทํา
เกษติรกรรมและการปศุสัติว์สมัยใหม่

นวัติกรรมการผลิติไฟฟ้าจากแผงโซลาร์และการบริหาร
จัดการพลังงานรูปแบบใหม่ สําหรับการทําเกษติรกรรม
และการปศุสัติว์

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการใช้ไฟฟ้าที่มาจาก
พลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยการผลิติ
และการใช้พลังงานสะอาด

• รัะบบผลิัตคัวามูเย็์นิจำากส่ำวนิกลัาง (Smart District 
 Cooling System)

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
 นวัติกรรมด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการ 
 เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่ม 
 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีม คอนซัลติิ้ง เอนจิเนียริ่ง  
 แอนด์ แมเนจเมนท ์จํากดั (มหาชน) และเคพเพล ดีเอชซีเอส 
 (Keppel DHCS Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ พัฒนา 
 ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 

 Cooling System) เพื่อติิดติั้งให้กับอาคารติ่าง ๆ  ภายใน 
 โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) 

เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกที่
เป็นมิติรกับสิ่งแวดล้อม

นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และ
ลดติ้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการเติิบโติของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัติกรรมระบบผลิติความเยน็จากสว่นกลาง (Smart District 
Cooling System) เป็นระบบที่เป็นมิติรต่ิอสิ่งแวดล้อม 
สามารถนํามาใช้ทดแทนระบบทําความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศแบบเดิม 

นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) เป็นสว่นหนึง่ของโครงการต้ินแบบด้านการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงาน 
ทดแทน และนวตัิกรรมด้านการบรหิารจัดการพลังงานภายใติ ้
โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City)

การใช้นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart 
District Cooling System) ทดแทนการใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบเดิม มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในอากาศ และลดผลกระทบเชิงลบติ่อสิ่งแวลดล้อม 

• โคัรังการัฟาร์ัมูอัจำฉริัย์ะ (Smart Farm)

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึง 
 พลังงานสะอาดและการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ 
 ประโยชนใ์นการทาํเกษติรกรรมและปศสุตัิว ์โดยในปี 2563  
 ทีผ่า่นมา กลุ่มบรษิทัฯ ได้นอ้มเกล้านอ้มกระหม่อมถวายชดุ 
 ระบบผลิติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิติย์พร้อมระบบแสดงผล 
 สําหรับโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิติรลดา  
 ขนาดกําลังการผลิติ 11.55 กิโลวัติต์ิ ประกอบด้วยแผง 
 โซลาร์ขนาด 330 วัติติ์ จํานวน 35 แผง เพื่อผลิติไฟฟ้า 
 สําหรับการใช้งานภายในโรงโคนม ซ่่งทําให้โรงโคนมมี 
 ติ้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและเป็นมิติรติ่อสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงโอกาส และความสําคัญ 
 ของการพัฒนา ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว ์ 
 สมัยใหม่ เพื่อยกระดับการทําเกษติรกรรม กสิกรรม ด้วย 
 การนําเทคโนโลยีลํ้าสมัยมาช่วยบริหารจัดการพลังงาน 
 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เทคโนโลยี Energy  
 Audit ติิดติามการผลิติและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์  
 หรือการใช้เทคโนโลยี IoT สั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า 
 อัติโนมัติิ เป็นติ้น

 ซ่่งต้ัิงอยู่บนพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง - สามยา่น 
 โดยนวัติกรรมดังกล่าวสามารถนํามาใช้ทดแทนระบบทํา 
 ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิมทําให้ประหยัด 

 พลังงานและลดต้ินทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อย 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบติ่อ
 สิง่แวดลอ้ม และสรา้งคุณภาพชวีติิทีดี่ใหแ้ก ่ชมุชนโดยรอบ 
 ซ่ง่คาดวา่จะสามารถเริม่เปิดดําเนนิการเฟสแรกในปี 2565 
 และดําเนินการได้อย่างเติ็มรูปแบบในปี 2570
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ด้านิสำังคัมู แลัะสำิ�งแวดลั้อมู

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมติ่าง ๆ  ภายใติ้ 
โครงการ “Breath of the World” ต่อลมหายใจให้โลก 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกิจกรรม ดังติ่อไปนี้
Breath of the Souls: สง่เสรมิกจิกรรมด้านสงัคม ไม่วา่จะเป็น 
ด้านคุณภาพชวิีติ การศกึษา เศรษฐกจิ และการใหค้วามชว่ยเหลือ 
ในภาวะวิกฤติ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2563 ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• เข้าเยี่ยมผู้นําชุมชน และคุณครู ในหมู่บ้านไฮเติอร์ซ่่งเป็น 
 ชุมชนท่ีอยู่รอบโครงการเข่ือน Namsan 3A และ Namsan 3B 
 เขติเชียงขวาง ประเทศลาว พบว่าชุมชนมีรายได้น้อย 
 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซ่่งทาง 
 โครงการ Namsan 3A และ Namsan 3B ได้มีการจ้างงาน 
 คนในชมุชน และจัดใหช้มุชนไฮเติอรแ์ละโรงเรยีนในชมุชน
 มีไฟฟ้าใช้ฟรีอีกด้วย 
ด้านการศึกษาและเยาวชน

• สนบัสนนุกฬีากอล์ฟเยาวชนในรายการ BCPG Junior Golf 
 Open 2020 และรายการ BCPG Junior Golf Classic 2020 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟ 
 อาชีพในอนาคติ โดยผ่านการแข่งขันซ่่งเป็นมาติรฐานใน 
 ระดับนักกอล์ฟอาชีพ
• สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติิ  
 การแขง่ขนักฬีา  การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพลังงานหมุนเวยีน  
 ปรับปรุงอาคารเรียนสนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้กับโรงเรียน 
 ในพ้ืนทีป่ฎบิตัิกิาร อาท ิศนูยเ์รยีนรวมโรงเรยีนบา้นบางแรด 
 จ.นครศรธีรรมราช โรงเรยีนวดัดอกไม้ จ.พระนครศรอียธุยา 
 โรงเรียนวัดโพธิ์แติงใติ้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นติ้น
• การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพลงังานสะอาด และสงัคมคารบ์อนตํ่ิา 
 ผ่านศูนย์การเรียนรู้ BCPG Visitor Center อ.บางปะอิน  
 จ. พระนครศรีอยุธยา

ด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

• มอบข้าวสารและน้ําด่ืม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
 อุทกภัยให้กับชุมชนในพ้ืนที่ ติ.ท่าพญา และ ติ.บ้านเพิง 
 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซ่่งอยู่ในพ้ืนที่ของบริษัท  
 ลมลิกอร์ จํากัด บริษัทในเครือบีซีพีจี
ด้านการสนับสนุน และช่วยเหลือในวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดสถานการณ์การ 
แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา หรอื COVID-19 ซ่ง่สง่ผลเสยีหาย 
ต่ิอเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง กระทบต่ิอการดําเนินชีวิติ 
ของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน บีซีพีจี ในฐานะบริษัทท่ีให้ 
ความสําคัญกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อมมาอยา่งติอ่เนือ่ง 
ได้รว่มเป็นสว่นหนึง่ในการดูแลคนไทย และพรอ้มสนบัสนนุใน
ทุก ๆ  ด้าน เพ่ือบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้่น ผ่านกิจกรรมต่ิาง ๆ  ดังน้ี
• สนบัสนนุ ศนูยน์วตัิกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19  
 ของสถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั หรอื สจล.  
 ในการวจัิยและพัฒนานวตัิกรรมอุปกรณก์ารแพทยท์ีจํ่าเป็น  
 ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติิดเชื้อ COVID-19 และ 
 มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
• สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนา 
 ชดุทดสอบเพ่ือติรวจคัดกรองการติดิเชือ้ไวรสั COVID-19
• สนบัสนนุน้าํด่ืมใหแ้กโ่รงพยาบาล 7 แหง่ เพ่ือเป็นกําลังใจ 
 ใหบ้คุลากรทางการแพทยผ์ูเ้สยีสละในชว่งวกิฤติ COVID-19 
 ได้แก ่โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 
 ตํิาบลวัดพระญาติิการาม โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาล
 วิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลโพธ์ิทอง สํานักงานแพทย์-สํานักงาน
 ปลัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลบําราศนราดูร  
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• จัด “โครงการบซีพีีจีมอบน้าํใจ การแบง่ปันทีไ่ม่มีวนัสิน้สดุ” 
 โดยมีกิจกรรมภายใติ้โครงการ ดังนี้
  จัดทํามิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ําเอยน้ําใจ ของพี่ป้อม  
  อัสน ีเพ่ือเป็นกาํลังใจใหค้นไทยทกุคนทีช่ว่ยกนัอยู ่และ 
  ยังคงช่วยกันต่ิอไป บีซีพีจีขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้ให้ 
  ทุกคน เพราะผู้ให้คือคนสําคัญ ความติั้งใจ ใส่ใจ  
  หว่งใยกนัและกนั กอ่ใหเ้กดิความติืน้ตินั อ่ิมเอม แม้จะ 
  เหนื่อยล้า เราคนไทยก็ยังพร้อมช่วยกันติ่อไป  
  จัดกิจกรรม “มอบถุงนํ้าใจ สู้ภัยโควิด ให้กับพ่ีวินข้างบ้าน 
  พนักงานบีซีพีจี” เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่วินมอเติอร์ไซติ์
  ที่ยังคงเสี่ยงออกมาทํางาน เพื่อให้พวกเรายังสามารถ 
  เดินทางไปทํากิจกรรมท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิติได้ดูแล 
  ติัวเองให้แข็งแรง และสามารถส่งติ่อความช่วยเหลือ 
  ไปยังคนอื่น ๆ  ในชุมชน ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผล 
  กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
  จัดกิจกรรม “Care Kit เพ่ือดูแลคุณ” มอบอุปกรณ์ที ่
  จาํเป็นติอ่สขุอนามัยทีดี่ (Care Kit) เพ่ือใหต้ิระหนกัถงึ 
  ความสาํคัญของการรกัษาความสะอาดเพ่ือตินเองและ 
  เพ่ือผูอ่ื้น ใหพ่้อค้าแม่ค้าทีข่ายอาหารรายเลก็ๆ ขา้งบา้น 
  พนักงานบีซีพีจี 
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1. กิจกรรม “มอบถุงน้ําใจ สู้ภัยโควิด ให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี”
2. สนับสนุน ศูนย์นวัติกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนา 
 นวัติกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติิดเชื้อ COVID-19
3. จัดทํามิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ําเอยน้ําใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนท่ามกลางวิกฤติ COVID-19
4. สนับสนุนน้ําดื่มให้แก่โรงพยาบาลติ่าง ๆ  เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤติ COVID-19
5. เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิติถ์ จ.อ่างทอง

  จัดกิจกรรม “ปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ” 
  Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ 
  โรงไฟฟ้าของบีซีพีจี มาใช้ พ้ืนที่ว่างในโครงการ 
  โรงไฟฟ้าฯ ในการทําประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ  
  เกษติรกรรม เพ่ือเล้ียงตินเองและครอบครัว บริษัทฯ 
  ได้เริ่มดําเนินการที่โครงการลมลิกอร์ โรงไฟฟ้า 
  พลังงานลมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก  
  โดยจัดสรรพ้ืนที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ  
  ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจะดําเนินการใน 
  โครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ  ที่เหมาะสมติ่อไป 
  มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข สําหรับ 
  แจกจ่ายให้กับชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงจากการระบาดของ 
  ไวรสั COVID-19 ในจังหวดัสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการให ้
  ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
  แก่ประชาชนในพื้นที่
 อื่นๆ 

 • มอบเงิน ติามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิ 
  โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัเพ่ือ
  สมทบทนุสรา้งโรงพยาบาลพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
 • เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน 
  ที่วัดโบสถ์วรดิติถ์ จ.อ่างทอง และเด็กยากไร้ จํานวน  
  60 คน ที่ชุมชนลําลูกกา กรุงเทพมหานคร
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Breath of the Waters: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดําเนินการในปี  
2563 ได้แก่
ให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรน้ำาและแนวทางการอนุรักษ์: 
เผยแพร่บทความ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ทาง BCPG  
Facebook Page เพ่ือใหค้วามรูแ้กบ่คุคลทัว่ไปเกีย่วกบัแหล่ง 
ที่มาของทรัพยากรน้ํา ปัญหาที่เกิดข่้นกับแหล่งน้ําในประเทศ  
พรอ้มเสนอแนวทางในการดูแลรกัษาทรพัยากรน้าํอยา่งยัง่ยนื  
โดยติลอดปี 2563 มีการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 20 ติอน  
และมียอด engagement (จํานวนการคลกิ กดไลค์ คอมเมนต์ิ  
และแชร์) รวมทั้งสิ้น 1,397 ครั้ง
เผยแพร่สารคดี Breath of the Ocean: เพ่ือติ่อยอดการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ได้มีการนําสารคดี “Breath  
of the Ocean ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” จํานวนทั้งสิ้น 
9 ติอน กลบัมาเผยแพรอี่กครัง้ทาง BCPG Facebook Page  
เพ่ือสร้างความติระหนักถึงความสําคัญของปะการังติ่อระบบ 
นิเวศทางทะเล 

Breath of the Wilds: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดําเนินการ 
ในปี 2563 ได้แก่
กิจกรรม “งดให้ เพื่อให:้ งดจัดทําของขวัญปีใหม่ และนําเงิน 
ไปมอบให้แก่กองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า และรักษาทะเล  
เพ่ือนําไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล 
และครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครอง ปกป้อง  
ดูแลรกัษา ฟ้ืนฟูระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาติทิัง้ทางบก 
และทางทะเล

กิจกรรม Zero Waste Diary: เพ่ือกระติุ้นให้พนักงานมี 
จิติสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะ 
ในชีวิติประจําวัน โดยเฉพาะขยะพลาสติิกประเภทใช้แล้วทิ้ง  
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทาํงาน (คปอ.) ของกลุ่มบรษิทัฯ ได้จัดทํา LINE Official  
Account: Zero Waste Diary ให้พนักงานส่งภาพถ่ายของ 
การลดขยะในแติ่ละวัน โดยแบ่งเป็นวิธีการลดขยะ 3 ประเภท  
ได้แก่
 - Reduce / Refuse: การปฏิเสธพลาสติิกใช้แล้วท้ิง  
  เช่น ถุงพลาสติิก, แก้วพลาสติิก
 - Reuse: การใช้ผลิติภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ 
  ได้ใหม่ เช่น หลอดซิลิโคน, ถุงผ้า, กระบอกน้ํา
 - Recycle: การแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ 
  เช่น ขวด P.E.T, กล่องนม

ทั้งนี้ พนักงานที่ส่งภาพถ่ายการลดขยะจะได้รับคะแนนติาม
กติิกาที่กําหนด เพื่อสะสมแติ้มลุ้นรับของรางวัลท้ายกิจกรรม
รวมถึงเป็นการสะสมคะแนน CSR ใน Key Performance 
Index (KPI) ของพนกังาน ประจําปี 2563 โดยติลอดระยะเวลา
กจิกรรม มีพนกังานเขา้รว่มคิดเป็น 65% ของจํานวนพนกังาน
ทั้งหมด และมีการส่งภาพถ่ายการลดขยะทั้งสิ้น 964 ภาพ
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ผลัการัดำาเนิินิงานิในิภาพรัวมูท่�สำำาคััญ (ณ วันิท่� 31 ธิันิวาคัมู 2563)

การักำากับดูแลักิจำการัท่�ด่

จำานวนกรณีคอร์รัปชัน อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานของพนักงาน

(จากการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ISO 45001 :2018) 

Governance:
การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

Growth:
สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

การพัฒนาพนักงาน และการร่วมมือกับพันธมิตร

นิวัตกรัรัมูแลัะเทคัโนิโลัย์่
พันธมิตรที่ร่วมดำาเนินโครงการนวัตกรรม

การัดำาเนิินิการัท่�สำอดคัลั้องกับกฎหมูาย์
แลัะนิโย์บาย์สำาธิารัณะ

จำานวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบาย
เพื่อพลังงานสะอาดนวัตกรรม

- โครงการ ERC Sandbox

คัวามูพรั้อมูของพนิักงานิ
เฉลี่ยจำานวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ 

และความชำานาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน 

-  บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
 (มหาชน) [นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่าย 
 อินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) 
-  บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
 และเคพเพล ดีเอชซีเอส [ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง 
 (Smart  District Cooling System)]

60
ชื่ั�วโมูง

Green:
สร้างวัฒนธรรมสีเขียวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

การัเปลั่�ย์นิแปลังสำภาพภูมูิอากาศ
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ 

1,693
ตันิ

    ไทย์ 1,608 ตันิ  ญ่�ปุ�นิ 85 ตันิ

(จากการดำาเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)

พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทียบเท่า
กับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1,409,588
ตันิ

ไทย์ 169,574 ตันิ

ญ่�ปุ�นิ 6,670  ตันิ 

สำปป.ลัาว 255,214  ตันิ 

ฟิลัิปปินิสำ์ 16,478  ตันิ 

อินิโดนิ่เซีย์ 961,650  ตันิ
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Good:
เป็นพลเมืองที่ดี โดยการสร้างคุณค่าสู่สังคมด้วยพลังงานสะอาด

การัเข้าถึงพลัังงานิท่�สำะอาด 
แลัะมู่คัวามูมูั�นิคัง

จำานวนคนที่เข้าถึงพลังงาน

นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Internet of Energy)  30 คันิ 

โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart Farm)   15 คันิ

ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต 

2,065
กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

พลัังงานิแสำงอาทิตย์์

308 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง
ไทย   290 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ญี่ปุ�น  18  กิกะวัตต์ชั่วโมง

พลัังนิำ้า
453 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

พลัังงานิลัมู
45 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง
ไทย  12 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
ฟิิลิปปินส์  33 กิกะวัตต์ชั่วโมง

พลัังงานิคัวามูรั้อนิใต้พิภพ
1,259 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

สำรั้างคัุณคั่าสำู่สำังคัมูแลัะเศรัษฐกิจำชืุ่มูชื่นิ

คัวามูหลัากหลัาย์ แลัะการัย์อมูรัับคัวามูแตกต่างในิองคั์กรั

การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่
ดำาเนินการ

(คนงานและช่างเทคนิค)

216 คันิ 100 %

อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วม
ในโครงการเพื่อสังคม 

อัตราพนักงานระดับ
ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง

21 คันิ 

จำานวนบุคลากร

- พนักงาน  108 คันิ

- ผู้บริหาร  8 คันิ

คัวามูปลัอดภัย์ของข้อมููลัแลัะ
คัวามูมูั�นิคังปลัอดภัย์ทางไซเบอรั์

จำานวนกรณีข้อมูลรั่วไหล  0 กรัณ่

(ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
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คัำาอธิิบาย์แลัะบทวิเคัรัาะห์ของฝ่�าย์จำัดการั
สำำาหรัับผลัการัดำาเนิินิงานิปรัะจำำาปี 2563

บทสำรัุปผู้บรัิหารั

ข้อมููลัผลัการัดำาเนิินิงานิโดย์สำรัุป

หนิ่วย์ : ลั้านิบาท 2561 2562 2563 ∆ รั้อย์ลัะ

รายได้จากการขายและบริการ 3,320.3 3,426.6 4,230.7 23.5%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม* 203.7 374.6 508.2 35.7%

EBITDA 2,906.3 2,955.4 3,848.7 30.2%
กำาไรสุทธิ 2,219.2 1,801.4 1,912.3 6.2%

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติ* 1,690.0 1,726.3 1,959.3 13.5%

* ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่่งประกอบไปด้วย กําไร (ขาดทุน) จากอัติราแลกแปลี่ยนและรายการพิเศษที่เกิดข่้นในระหว่างงวด

ปี 2563 : กลัุ่มูบรัิษัทฯ บันิทึกกำาไรัจำากการัดำาเนิินิงานิปกติท่� 1,959.3 ลั้านิบาท เติบโตจำากปีก่อนิรั้อย์ลัะ 13.5 
โดย์มู่ปัจำจำัย์สำนิับสำนิุนิดังต่อไปนิ่้

(+) การรับรู้ผลการดําเนินงานเติ็มปีของ
 (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําใน สปป.ลาว “Nam San 3A” ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อติั้งแติ่เดือนกันยายน 2562
 (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม “ลมลิกอร์” ที่เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ติั้งแติ่เดือนเมษายน 2562
(+) การรับรู้ผลการดําเนินงานจากโครงการใหม่ ได้แก่
 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําใน สปป.ลาว “Nam San 3B” ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อติั้งแติ่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ในประเทศไทย “RPV” จํานวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อในเดือน 
  สิงหาคม 2563
(+) การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนเพ่ิมข้่น จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ิพิภพประเทศอินโดนีเซีย ที่มีช่วงเวลา 
 หยุดซ่อมบํารุงติามแผนลดลง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการปรับข่้นค่าไฟฟ้าติ่อหน่วย  
(+) การลดลงอยา่งมีนยัสําคัญของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร เนือ่งจากการเดินทางติดิติอ่ธรุกจิลดลงภายใต้ิสถานการณก์าร 
 แพร่ระบาดของ โรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายด้านที่ปร่กษาเกี่ยวกับการ 
 เข้าซื้อกิจการลดลง



65บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

พัฒนิาการัท่�สำำาคััญรัะหว่างปี 2563 
จำนิถึงปัจำจำุบันิ 

ขย์าย์ฐานิการัลังทุนิโรังไฟฟ้าพลัังงานินิ้ำาในิ สำปป.ลัาว 
เพ่�อสำ่งออกไฟฟ้าไปจำำาหนิ่าย์ท่�ปรัะเทศเวีย์ดนิามู 

เม่ือวนัที ่26 กมุภาพันธ ์2563 บรษิทั บซีพีีจ ีอินโดไชนา่ จาํกดั 
(บรษิทัยอ่ยของบรษิทั) ได้เขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าํ 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
โดยมีขนาดกําลงัการผลติิไฟฟ้าติามสญัญารวม 45.0 เมกะวตัิต์ิ 
และเป็นการซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Nam San 3B Power 
Sole Co., Ltd. (“Nam San 3B”) ซ่่งเป็นโครงการ 
พลังงานน้ําแห่งที่ 2 ใน สปป.ลาวของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลให้ 
กําลังการผลิติไฟฟ้าติามสัญญารวมของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ํา 
ในสปป.ลาว เพิ่มข่้นเป็น 114 เมกะวัติติ์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
เขา้ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้าํใน สปป.ลาว แหง่แรก 
ในเดือนกันยายน 2562 คือ “Nam San 3A” โดยมีขนาด 
กําลังการผลิติไฟฟ้าติามสัญญารวม 69.0 เมกะวัติติ์
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา “Nam San 3A” และ 
“Nam San 3B” ของกลุม่บรษิทัฯ ได้ทาํสญัญาขายไฟฟ้าใหก้บั 
การไฟฟ้าแห่งประเทศเวียดนาม (EVN) เป็นผลสําเร็จ  
โดยโครงการจะจําหนา่ยไฟฟ้าใหแ้ก ่EVN เป็นระยะเวลา 25 ปี  
ติัง้แติปี่ 2565 จนถงึ ปี 2590 พรอ้มทัง้กลุม่บรษิทัฯ ได้รว่มมือ 
กับพันธมิติรใน สปป.ลาว ร่วมลงทุนก่อสร้างและดําเนิน 
กิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย  
(Transmission Line & Substation) ในฝั่ง สปป.ลาว เพื่อ 
รองรบัการจาํหนา่ยไฟฟ้าใหแ้ก ่EVN โดยเริม่ลงทนุในปี 2563 
เข้าลังทุนิโคัรังการัโรังไฟฟ้าพลัังงานิแสำงอาทิตย์์
ในิ ปรัะเทศไทย์ ขนิาด 20 เมูกะวัตต์

เม่ือวันที ่11 สงิหาคม 2563 กลุม่บรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญา 
ซ้ือขายหุ้นกับ บริษัท อีเทอร์นิต้ีิ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  
เพ่ือเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ที่เปิด 
ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลัง 
การผลิติติามสัญญารวม 20.0 เมกะวัติต์ิ โดยถือหุ้นร้อยละ  
100.0 ในบริษัท อาร์พีวี พลังงาน จํากัด (RPV) โดยโครงการ 
ดังกล่าวติั้งอยู่ในบริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุร ี
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี มีกําลังการผลิติติาม 
สญัญารวม 10.0 เมกะวตัิต์ิ 5.0 เมกะวตัิต์ิ และ 5.0 เมกะวตัิต์ิ 
เป็นโรงไฟฟ้าทีไ่ด้รบัสว่นเพ่ิมราคารบัซ้ือไฟฟ้า (adder) จาํนวน 
15.0 เมกะวัติติ์ และโรงไฟฟ้าที่ได้รับค่าขายไฟฟ้าในแบบ  
Feed-in-tariff จํานวน 5.0 เมกะวัติติ์

ปรัะสำบคัวามูสำำาเรั็จำในิการัออก Bond ของโรังไฟฟ้า 
พลัังคัวามูรั้อนิใต้พิภพท่�ปรัะเทศอินิโดนิ่เซีย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ิพิภพประเทศอินโดนีเซีย 
2 โครงการ คือ โครงการ Salak และ Darajat ประสบความสําเร็จ
ในการ refinance โดยการออก Bond ทีมี่ระดับความนา่เชือ่ถอื 
เป็น Investment Grade ซ่่งมีอัติราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงและ 
เป็นอัติราคงทีต่ิลอดอายโุครงการเป็นผลใหก้ลุม่บรษิทัฯ ได้รบั 
ชําระคืนค่าหุ้นจากการลดทุนของ บริษัทร่วม Star Energy  
Group Holding Pte. Ltd., จํานวนประมาณ 842.34 ล้านบาท 
(ติามสัดส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 33.33)
โคัรังการัโรังไฟฟ้าพลัังงานิลัมูท่�ปรัะเทศฟิลัิปปินิสำ์
ได้รัับการัอนิุมูัติปรัับขึ้นิอัตรัาคั่าไฟ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทางโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการอนุมัติิปรับข่้นอัติรา 
ค่าไฟเป็น 8.6 เปโซต่ิอกิโลวัติติ์-ชั่วโมง (PHP-kWh) จาก 
อัติราค่าไฟเดิม 7.4 เปโซต่ิอกโิลวตัิต์ิ-ชัว่โมง (PHP-kWh) จาก 
ทางคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานของประเทศฟิลปิปินส ์
พร้อมทั้ งยังได้รับการปรับอัติราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี  
(ปี 2559-2563)โดยรายได้จากการดําเนินงานย้อนหลังนี้ 
รับรู้ผ่านส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานในปี 2563 
เพิ่มูทุนิจำดทะเบ่ย์นิของบรัิษัทฯ เพ่�อรัองรัับโอกาสำ 
การัลังทุนิในิอนิาคัต 

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ติามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 
แติ่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคา 
หุ้นละ 11.50 บาท พร้อมด้วยการออกและเสนอขายใบสําคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิด 
มูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ทีจ่องซือ้และได้รบัจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทนุทีอ่อกและเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมติามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ิละ 
รายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2)  
เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 และ 9 พฤศจิกายน 2563 
ซ่่งผู้ถือหุ้นเดิมซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นจํานวนทั้งสิ้น 
249.9 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 2,874 ล้านบาท
ประกอบกบักลุม่บรษิทัฯได้ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุ 
ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยกําหนดราคา 
เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 11.50 บาท  
พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 
เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private  
Placement) โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
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(BCPG-W3) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซ่่งบุคคล 
ในวงจํากดัซ้ือหุน้เพ่ิมทนุดังกลา่วเป็นจํานวนทัง้สิน้ 391.5 ล้าน 
หุ้น คิดเป็นเงิน 4,502 ล้านบาท
ทัง้นีใ้นปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ประสบความสําเรจ็ในการเพ่ิมทนุ 
โดยได้รับเงินเพ่ิมทุนจํานวน 7,376 ล้านบาท เป็นผลให้มี 
ความพร้อมในการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา และ 
การเข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าติ่างๆ ติามแผนการลงทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคติติ่อไป
ได้รัับการัสำนัิบสำนุินิทางการัเงินิจำากสำถาบันิการัเงินิช้ัื่นินิำา

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบัน 
ทางการเงินชั้นนําทั้งในและต่ิางประเทศ สําหรับโครงการ 
ทีเ่ดินเครือ่งเชงิพาณชิยแ์ลว้ และการพัฒนาโครงการในอนาคติ 
อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ลมลิกอร์ กําลังการผลิติ 
ติามสัญญา 9.0 เมกะวัติต์ิติั้งอยู่ที่  อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กองทุนเพ่ือเทคโนโลยีสะอาด 
(CTF) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมจํานวน 
616.1 ล้านบาท พร้อมทั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า 
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 
(ICBC (Thai)) ให้การสนันสนุนทางการเงิน จํานวน 
172.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5,500 ล้านบาท 
เพ่ือใช้สําหรับการเข้าซ้ือโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่ สปป.ลาว คือ 
โครงการ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” 
นอกจากนีก้ลุ่มบรษิทัฯ ได้รบัการสนบัสนนุเงินกูใ้นการกอ่สรา้ง 
โครงการในประเทศญี่ปุ่น รวม 21,188 ล้านเยน หรือ 6,358 
ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้จาก EXIM Bank ที่ให้การสนับสนุน 
การก่อสร้างโครงการโรงผลิติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ 
โครงการ โคมากาเนะ และ ยาบูกิ พร้อมทั้ง EXIM Bank 
ได้ร่วมกับธนาคารซูมิโติโม มิติซุย ทรัสติ์ (ไทย) (Sumitomo 
Mitsui Trust Bank (THAI)) ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ โครงการชิบะ 1
รั่วมูพัฒนิาโคัรังการั “เมูืองจำุฬาฯ อัจำฉรัิย์ะ”

บรษิทัฯ ได้ดาํเนนิการจัดติัง้บรษิทัรว่มทนุ คือ บรษิทั ประทมุวนั 
สมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จํากัด (Prathumwan Smart District  
Cooling Co., Ltd.) เป็นการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่  
บีซีพีจี บริษัททีม คอนซัลติิ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) หรอืทมีกรุป๊ และ เคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel 
DHCSPte. Ltd.) ทุนจดทะเบียนเริ่มติ้น 50 ล้านบาท 
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ประทุมวัน 
สมารท์ดิสทรคิท์คูลล่ิ จํากดั ได้รบัคัดเลือกจากสํานกังานจัดการ 
ทรพัยส์นิจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิการประกอบ 
ธุรกิจติิดต้ัิงและบริหารจัดการระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง 
(District Cooling) ให้แก่อาคารติ่าง ๆ ภายในโครงการ 
“เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) ซ่่งติั้งอยู่ 

ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง-สามย่าน มีกําลังการผลิติ 
ติดิติัง้ 18,000 ตินัความเยน็ และมีอายสุญัญา 20 ปี โดยคาดวา่ 
จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 และรับรู้ราย
ได้ในปลายปี 2565
ได้รัับรัางวัลั ESG100 จำากสำถาบันิไทย์พัฒน์ิ

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 
ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินงาน 
โดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม ธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance) จากการประเมินหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563 จํานวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 
ติ่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ปรัะกาศจำ่าย์เงินิปันิผลัสำำาหรัับผลัการัดำาเนิินิงานิ
ชื่่วงคัรัึ�งปีหลัังของปี 2563 

เม่ือวนัที ่17 กมุภาพันธ ์2564 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติิเห็นชอบให้นําเสนอติ่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําป ี2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติิการจ่ายเงินปนัผล
จากกาํไรสทุธ ิสาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวดวนัที ่1 กรกฎาคม - 
31 ธันวาคม 2563 หรือคร่่งปีหลังของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในอัติราหุน้ละ 0.17 บาท และเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาล 
งวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้ว 
ในอัติราหุน้ละ 0.16 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลทีจ่่ายในปี 2563 
รวมอัติราหุน้ละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 768.82 ล้านบาท 
กำาลัังการัผลัิตตามูสำัญญาของกลัุ่มูบรัิษัทฯ 

สรปุกําลังการผลิติติามสญัญา จาํแนกติามประเทศ และประเภท 
พลังงาน ณ สิ้นปี 2563
หน่วย : เมก่ะวัตุตุ์ตุามสัดส่วนก่ารถือหุ�น 

ปรัะเทศ 2561 2562 2563 ∆ รั้อย์ลัะ

ไทย
139.7 142.2 164.2 15.5
0.0 9.0 9.0 0.0

ญี่ปุ่น
14.7 14.7 14.7 0.0

สปป.ลาว
0.0 69.0 114.0 65.2

อินโดนีเซีย
157.5 157.5 157.5 0.0

ฟิลลิปนส์
14.4 14.4 14.4 0.0

รวม 326.3 406.8 473.7 16.5
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Solar TH  35%
Wind TH  2%
Solar JP  3%
Hydro LA 24%
Geo ID  33%
Wind PH  3%

สำัดสำ่วนิเมูกะวัตต์ของพลัังงานิแต่ลัะปรัะเภท กําลังการผลิติติามสัญญารวม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 473.7 เมกะวัติติ์
เพิ่มข่้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.5 จากปัจจัยติ่อไปนี้
(1) การเขา้ซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าํ “Nam San 3B” ที ่สปป.ลาว
  กําลังการผลิติติามสัญญาที่ 45.0 เมกะวัติติ์ ในเดือนกุมภาพันธ์  
 2563 
(2) การเข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ในประเทศไทย  
 “RPV” จํานวน 4 โครงการ กําลังการผลิติติามสัญญาที่ 20.0  
 เมกะวัติติ์ ในเดือนสิงหาคม 2563
(3) การเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโซลาร์แบบติิดติั้งบน 
 หลังคาเพิ่มเติิม

ผลัการัดำาเนิินิงานิของธิุรักิจำโดย์ภาพรัวมู

บทวิเคัรัาะห์ผลัการัดำาเนิินิงานิงวดปี 2563 รัวมู 

หมายเหตุุ
* ไม่รวมรายก่ารพิ่่เศษ ซึ�งประก่อบไปด�วย ก่ำาไร(ขาดทุน) จำาก่อัตุราแล้ก่แปล้่�ยนแล้ะรายก่ารพิ่่เศษท่�เก่่ดขึ้นในระหว่างงวด

หนิ่วย์ : ลั้านิบาท 2561 2562 2563 ∆ รั้อย์ลัะ

รายได้จากการขายและบริการ 3,320.3 3,426.6 4,230.7 23.5%
ติ้นทุนขายและบริการ (969.1) (961.4) (1,436.2) 49.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (591.4) (575.0) (532.1) -7.5%
กำาไรจากการดำาเนินงาน 1,759.8 1,890.1 2,262.4 19.7%
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 203.7 374.6 508.2 35.7%
EBITDA 2,906.3 2,955.4 3,848.7 30.2%
รายได้/ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 909.5 20.1 28.7 43.3%
กําไร/ (ขาดทุน) จากอัติราแลกเปลี่ยนสุทธิ (27.6) 95 215.6 NA
รายการพิเศษอื่น 679.6 (20.0) (251.0) NA
ติ้นทุนทางการเงิน (520.6) (567.9) (819.7) 44.4%
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,324.8 1,792.4 1,944.2 8.5%
ภาษีเงินได้นิติิบุคคล (105.6) 8.3 (32.6) NA
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -   0.7 0.6 NA
กำาไรสุทธิ 2,219.2 1,801.4 1,912.3 6.2%

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติ* 1,690.0 1,726.3 1,959.3 13.5%

กําไรติ่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทติ่อหุ้น) 1.11 0.90 0.92 2.2%

2561 2562 2563

รวมรายการพิเศษ 529.3 75.5 (47.1)

กําไร/ (ขาดทุน) จากอัติราแลกเปลี่ยน (27.6) 95.4 215.6

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกําไร/ (ขาดทุน) จากอัติราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.0 0.0 (11.7)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำา Refinance ที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
(ในส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุน)

(122.7) 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอื่นๆ 679.6 (20.0) (79.5)



+1.4% YoY

รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า 2561

16.9% 17.4%

286.6

2,993.8

2562

2,982.8

2563

-0.4% YoY

2562 2563

290.5

16.6%

270.0

ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor

+16.4% YoY

2561 2562 25632561

_

73.3
63.4

2562 2563

+15.5% YoY

15.8%

10.0 11.7

13.3%

_

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor

รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า

ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)

2561

2,857.5
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บรัิษัทฯ แลัะบรัิษัทย์่อย์ : ปรัะเทศไทย์

พลัังงานิแสำงอาทิตย์์

รายได้จาก
การจำาหน่ายไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านบาท)

รัาย์ได้จำากการัขาย์แลัะบรัิการั

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรรายได้จากการดําเนินงานจําแนกติามรายประเทศ ดังนี้

พลัังงานิลัมู

รายได้จาก
การจำาหน่ายไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านบาท)

หนิ่วย์ : ลั้านิบาท 2561 2562 2563 ∆ รั้อย์ลัะ

ไทย 2,857.5 3,057.2 3,056.1 (0.0)

สปป.ลาว - 148.2 948.4 539.8

ญี่ปุ่น 444.6* 193.1 191.1 (1.0)

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 18.2 28.1 35.1 25.0
รวม 3,320.3 3,426.6 4,230.7 23.5

*รวมรายได�จำาก่ก่ารจำำาหน่ายไฟฟ้าจำาก่ โคำรงก่ารผล้่ตุไฟฟ้าพิ่ล้ังงานแสงอาท่ตุย์ Nikaho แล้ะ Nagi ในช่วง 9 เดือน ปี 2561

ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ในประเทศไทย มีรายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ 2,982.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 
ร้อยละ 0.4 จากปี 2562 เป็นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติิ ทําให้ความเข้มแสงลดลง อย่างไรก็ติาม ได้รับการชดเชย 
บางส่วนจากการรับรู้รายได้ของโครงการ “RPV” ซ่่งกลุ่มบริษัทเข้าซื้อในเดือนสิงหาคม 2563 ช่วยหนุนให้ปริมาณการจําหน่าย
ไฟฟ้าเพิ่มข่้นร้อยละ 1.4 มาอยู่ที่ 290.5 ล้านหน่วย

ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศไทย มีรายได้จากการดําเนินงาน 73.3 ล้านบาท เพิ่มข่้นร้อยละ 15.5 จากปี 2562 
เนือ่งจากปรมิาณการจาํหนา่ยไฟฟ้า เพ่ิมข่น้รอ้ยละ 16.4 เป็น 11.7 GWh จากการรบัรูร้ายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า “ลมลิกอร”์ 
เติ็มปี หลังจากเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ติั้งแติ่เดือนเมษายน 2562  
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บริษัทย่อย : สปป.ลาว
 

รายได้จาก
การจำาหน่ายไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่น มีรายได้จากการดำาเนนิงานอยูท่ี ่191.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.0 จาก
ปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการจำาหน่ายไฟฟ้าร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ 17.0 ล้านหน่วย จากการการหยุดรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 4,230.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 23.5 เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการ 
Nam San 3A” และโครงการ “ลมลิกอร์” พร้อมทั้งการรับรู้รายได้ 10 เดือนจากโครงการ “Nam San 3B” และรายได้ 5 เดือน
จากโครงการ “RPV”    

ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว มีรายได้จากการดำาเนินงานอยู่ที่ 948.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ร้อยละ 
539.8 ตามปริมาณการจำาหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 529.2 มาอยู่ท่ี 453.3 ล้านหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา “Nam San 3A” เต็มปี และ“Nam San 3B” หลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บริษัทย่อย : ประเทศญี่ปุ่น 
 

รายได้จาก
การจำาหน่ายไฟฟ้า
(หน่วย : ล้านบาท)

-1.0% YoY

12.6%

18.0

11.8% 11.4%

17.718.7

-4.4% YoY

+529.2% YoY

2561

43.9%

72.0

2562 2563

453.3

46.4%

_

2561

_
148.2

2562

948.4

2563

+539.8% YoY

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor

รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า
ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่ั�วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)

2561 2562 2563

190.5

2561

193.1

2562

191.1

2563รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า
ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่ั�วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)
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*ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กจ�กก�รดำ�เนินง�น (ก่อนค่�ตัดจำ�หน่�ย และร�ยก�รพิเศษ)

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำาไรจากจากการดำาเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำาหน่าย) อยู่ที่ 36.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 38.7 เป็นผลจากการปรับขึ้นราคาค่าจำาหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วยของโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ชดเชย
ปริมาณการจำาหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงจากกำาลังลมโดยเฉลี่ยที่ลดลง 
ทั้งนี้ โครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการอนุมัติการปรับขึ้นราคาค่าจำาหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วย เป็น 8.6 เปโซ
ฟิลิปปินส์ จากเดิม 7.4 เปโซฟิลิปปินส์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งได้รับรายได้จากการดำาเนินงานย้อนหลัง จาก
การปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559 - 2563)

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน 72.6 58.7 69.2 18.0%

(-) ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ (33.3) (32.0) (32.3) 0.8%

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน หลังหักค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ 39.3 26.6 36.9 38.7%

* ปรับปรุงร�ยก�ร ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมที่เกี่ยวกับก�ร Refinancing 

การลงทุนในบริษัทร่วม : ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนแบ่งกำาไรจากการ
ดำาเนินงานจากการ
จำาหน่ายไฟฟ้า*
(หน่วย : ล้านบาท)

*ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กจ�กก�รดำ�เนินง�น (ก่อนค่�ตัดจำ�หน่�ย และร�ยก�รพิเศษ)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำาแนกตามรายประเทศ ดังนี้

การลงทุนในบริษัทร่วม : ประเทศฟิลิปปินส์  
 

ส่วนแบ่งกำาไรจาก
การดำาเนินงานจาก
การจำาหน่ายไฟฟ้า*
(หน่วย : ล้านบาท)

2561

761.3

+17.5% YoY

723.0

2562

849.3

2563 2561

93.9% 92.4%

1220.4

+3.2% YoY

2562 2563

1,259.1

95.0%

1,242.2

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor

รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า
ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่ั�วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)

รายได้้จากการจำาหน่่ายไฟฟ้า
ปริมาณการจำาหน่่ายไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์- ชั่ั�วโมง หรือ GWh)

Capacity factor (ร้อยละ)

2561

72.6

+18.0% YoY

58.7

2562

69.2

2563 2561

37.1% 35.5%

44.7

-26.2% YoY

2562 2563

33.0

26.1%
46.7

ปริมาณการ
จำาหน่ายไฟฟ้า และ 
Capacity factor
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หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน 761.3 723.0 849.3 17.5%

(-) ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ (390.4) (375.0) (378.0) 0.8%

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน หลังหักค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ 370.9 348.0 471.3 35.4%

* ปรับปรุงร�ยก�ร ค่�ใช้จ่�ยรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมที่เกี่ยวกับก�ร Refinancing 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำาหน่าย) ที่ 471.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 35.4 เป็นไปตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เป็นร้อยละ 95.0 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 92.4 จากช่วงเวลาการปิดซ่อมบำารุงตามแผนงานลดลง

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ)

ปี 2563 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 508.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปี
ก่อนหน้า จากส่วนแบ่งกำาไรที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงได้รับการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
และโครงการพลังความร้อนใต้ภิภพในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เพิ่มขึ้น

ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 532.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.5 จากการเดินทางเพื่อติดต่อทาง
ธุรกิจลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย
ด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการลดลง

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน 833.9 781.6 918.5 17.5%

(-) ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ (423.7) (407.0) (410.3) 0.8%

ส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงาน หลังหักค่าตัดจำาหน่ายสิทธิในการขายไฟ 410.2 374.6 508.2 35.7%

EBITDA จากการดำาเนินงาน

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA จากการดำาเนินงาน 3,848.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 30.2 จากปีก่อน เป็นไปทิศทางเดียว
กับการเติบโดของรายได้รวม และส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลง จากจากการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 17.8 16.8 12.6
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หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย* 3.1 3.3 3.1

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำาหรับงวด ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีที่ 32.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่บันทึกรายได้ภาษีที่ 8.3 ล้านบาท
เนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากโครงการใหม่ และรายการพิเศษค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลกำาไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยน 

กำาไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯบันทึกกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 215.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงค่าเงินกู้ที่เป็น 
สกลุเงินบาทในบรษิทัยอ่ย “บรษิทั บซีีพีจี อินโดไชนา่ จำากดั” ซ่ึงใชส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัฯ เป็นสกลุเงินหลกัทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงาน 
(Functional currency) โดยผลจากการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงครึ่งปีแรก มีผลมากกว่าการแข็งค่าของเงินบาทในช่วง 
ครึง่ปีหลงั สง่ผลใหมี้การรบัรูก้ำาไรจากอัตราแลกเปลีย่นในปี 2563 ขณะทีปี่ 2562 มีกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนที ่95.4 ล้านบาท 
รายการพิเศษของของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูค่้าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ refinance ของโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพิ้ภพในประเทศอินโดนเีซีย
จำานวน 171.5 ล้านบาท ซ่ึงบันทึกในส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และ
จากการ refinance ทำาให้โครงการ Salak และ Darajat ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงและเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการรับรู้รายการสำารองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำารองเผื่อลูกหนี้การค้า รวม
จำานวน 66.7 ล้านบาท รวมเป็นรายการพิเศษโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียในปี 2563 ทั้งสิ้น 
238.2 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินจำานวน 819.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 44.4 จากการรับรู้ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เกิดจากการเข้าซื้อโครงการในระหว่างปี ประกอบด้วย
 (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว โครงการ “Nam San 3B” 
 (2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “RPV” ในประเทศไทย 4 โครงการ 
ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยปี 2563 ลดลงจากปี 2562

รายการพิเศษ

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

2561 2562 2563

รวมรายการพิเศษ 529.3 75.5 (47.1)

กำาไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (27.6) 95.4 215.6

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกำาไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.0 0.0 (11.7)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำา Refinance ที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
(ในส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุน)

(122.7) 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอื่นๆ 679.6 (20.0) (79.5)

 หม�ยเหตุ: ต้นทุนท�งก�รเงินดังกล่�ว คำ�นวณโดยวิธีค่�เฉลี่ยของเงินกู้ที่มีภ�ระดอกเบี้ยในช่วงเวล�นั้น
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กำาไรสุทธิ

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำาไรสุทธิอยู่ที่ 1,912.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน โดยมีทิศทางและสาเหตุเช่น
เดียวกับการเพิ่มขึ้นของกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติ และมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ แต่ถูกหักล้างบางส่วนจากค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ refinance ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย และรายการสำารองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำารองเผื่อลูกหนี้การค้า
ทั้งนี้ อัตรากำาไรสุทธิในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดเพียงครั้งเดียวที่กล่าวไป

หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563

อัตรากำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติ 50.9 50.4 46.3

หน่วย: ร้อยละ 2561 2562 2563

อัตรากำาไรสุทธิ 66.8 52.6 45.2

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรจากการดำาเนินงานปกติ จำานวน 1,959.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.5 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
 (1) การรบัรูผ้ลการดำาเนนิงานเตม็ปีของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว “Nam San 3A” ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ซือ้ตัง้แต ่
  เดือนกนัยายน 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม “ลมลกิอร”์ ทีเ่ริม่เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยต์ัง้แตเ่ดือนเมษายน 2562 
 (2) การรบัรูผ้ลการดำาเนนิงานจากโครงการใหม่ ได้แก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ำาใน สปป.ลาว “Nam San 3B” ทีก่ลุม่บรษิทัฯ 
  เขา้ซ้ือตัง้แตเ่ดือนกมุภาพันธ ์2563 และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย “RPV” จำานวน 4 โครงการ  
  ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อในเดือนสิงหาคม 2563
 (3) การรบัรูส้ว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทนุเพ่ิมขึน้ จากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพประเทศอินโดนเีซีย ทีมี่ชว่งเวลาหยดุ 
  ซ่อมบำารุงตามแผนลดลง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าต่อหน่วย  
 (4) การลดลงอยา่งมีนยัสำาคัญของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร เนือ่งจากการเดินทางตดิตอ่ธรุกจิลดลงภายใตส้ถานการณ ์
  การแพรร่ะบาดของ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) พรอ้มทัง้ค่าใชจ่้ายด้านทีป่รกึษาเกีย่วกบัการ 
  เข้าซื้อกิจการลดลง
ทั้งนี้ อัตรากำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จากการรับรู้ผลการดำาเนินจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา
“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 
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ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท 2561 ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

2562 ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

2563 ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

∆ ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425 7.7% 1,445 3.9% 11,138 21.7% 670.7%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 750 2.4% 1,008 2.7% 1,355 2.6% 34.4%

รวมสิินทรัพย์หมุนเวียน 3,175 10.1% 2,453 6.6% 12,493 24.4% 409.3%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,501 42.8% 13,624 36.7% 11,723 22.9% -14.0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,945 41.0% 13,676 36.8% 14,668 28.6% 7.3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,937 6.1% 7,384 19.9% 12,336 24.1% 67.1%

รวมสิินทรัพย์ 31,558 100.0% 37,137 100.0% 51,220 100.0% 37.9%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 15,567 49.3% 19,881 53.5% 27,061 52.8% 36.1%

หนี้สินอื่น 848 2.7% 1,700 4.6% 1,609 3.1% -5.3%

รวมหน้�สิิน 16,416 52.0% 21,581 58.1% 28,671 56.0% 32.8%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,142 48.0% 15,506 41.8% 22,480 43.9% 45.0%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 0 0.0% 49 0.1% 69 0.1% 39.3%

รวมหน้�สิินและสิ่วนของผู้้�ถืือหุ�น 31,558 100.0% 37,137 100.0% 51,220 100.0% 37.9%

สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 51,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จำานวน 14,083 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 37.9 สาเหตหุลักมาจาก 
การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน 
9,693 ล้านบาท จากการเพ่ิมทุนและการ Refinance 
ของโครงการ โรง ไฟฟ้าพ ลังงานความร้ อนใต้ พิภพ 
ประเทศอินโดนีเซีย 2 โครงการ คือ โครงการ Salak 
และ Darajat ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำาระคืนค่าหุ้น
จากการลดทุน ของบริษัทร่วม Star Energy Group 
Holding Pte. Ltd., จำานวนประมาณ 842.34 ล้านบาท  
(ตามสัดส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 33.33) ประกอบ
กับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 4,312 ล้าน
บาท จากการเข้าซ้ือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา “Nam San 
3B” ที่ สปป.ลาว 

หนี้สิน

หนีส้ินรวมอยูท่ี ่28,671 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 32.8 สาเหตุ
หลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 
27,061 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสำาหรับการเข้าซ้ือ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา “Nam San 3B” ที่ สปป.ลาว และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “RPV” 

ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสามารถจำาแนกตามระยะเวลา
ครบกำาหนดการจ่ายชำาระ currency แต่ละประเภท และ
ประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

< 1 ปี 1 - 5 ปี > 5 ปี

16.8%

73.4%

9.8%

2561 2562

9.9%

70.7%

19.4%

2563

12.8%

60.0%

27.2%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามระยะเวลาครบกำาหนด
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิ้นปี 2563 และสิ้นปี 2562 หนี้สิ้นที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำาหนดมากกว่า 5 ปีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง
สัดส่วนหนี้สินในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ มีการเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นผลจากเงินกู้เพ่ือการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา “Nam 
San 3B” นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาระดอกเบี้ยตามประเภทอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Fixed rate) และแบบลอยตัว (Floating 
rate) สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 84.8 ตามลำาดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนในปีก่อนหน้า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 22,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.0% จากสิ้นปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่ม
ทุนในปี 2563 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ

บทวิเคราะห์กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 YoY 
เปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน 2,473.8 2,120 3,079 959

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน 2,473.8 2,120 3,079 959

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,341.9 (6,001) (5,309) 692

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,400.0) 2,952 12,068 9,117

เงินสิดและรายการเท้ยบเท่าเงินสิดเพิ�มข้�น (ลดลง) 415.7 (930) 9,838 10,768

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ณ ต้นงวด 2,004.0 2,425 1,445 (980)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

5.6 (50) (145) (94)

เงินสิดและรายการเท้ยบเท่าเงินสิด ณ ปลายงวด 2,425.3 1,445 11,138 9,693

รายจ่่ายเพื�อลงทุนซื้้�อสิินทรัพย์ (CAPEX) (1,702.8) (5,852) (6,052) (200)

9.8

บาท เยน่ เหรียญสหรัฐ

5.9%

43.0%

51.1%

2561 2562

10.6%

30.6%

58.8%

2563

42.0%

26.3%

31.7%

2561

90.2%

9.8%

2563

84.8%

15.2%

2562

89.4%

10.6%

คงท่� (Fixed rate) ลอยตััว(Floating rate)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามสกุลเงิน หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแบ่งตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
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อัตราส่วนทางการเงินหลัก

บทวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ความสิามารถืในการทำากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 70.8 71.9 66.1 (5.8)

อัตรากำาไร EBITDA (%)* 77.9 77.7 81.2 3.5

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 66.8 52.6 45.2 (7.4)

ROE (%) (Annualized) 15.16 11.74 10.05 (1.69)

ROA (%) (Annualized) 7.0 5.3 5.3 0.0

สิภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (x) 1.62 0.49 3.09 2.6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.7 6.1 4.8 (1.3)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.8 60.0 75.8 15.8

โครงสิร�างทางการเงิน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/ส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 1.03 1.28 1.20 (0.08)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 0.87 1.19 0.71 (0.48)

หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 1.08 1.39 1.27 (0.12)

ความสามารถในการทำากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 66.1 ลดลงจากปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำาเนินจากโรงไฟฟ้า 
พลังงานน้ำา“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น ขณะที่อัตรากำาไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 81.2  
ในปี 2563 ปรับเพิ่มจากปี 2562 เป็นผลจากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) ที่เพิ่มขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
อย่างไรก็ตาม อัตรากำาไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 45.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการรับรู้ค่ารายการที่เกิดขึ้น 
เพียงครั้งเดีย คือ ค่าใช้จ่ายจากการคืนวงเงินกู้เดิม (Refinance)ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย  
สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit term) กับลูกหนี้การค้าไม่เกิน 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนราย
ได้จากการดำาเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งมีข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ที่ต้อง
ปฏบัิตอิยา่งชดัเจน ดังนัน้ระยะเวลาดำาเนนิการแจ้งเรยีกเกบ็เงิน จะเป็นไปตามกำาหนดในสญัญาซือ้ขายไฟ (PPA) หรอืวธิปีฏบิตัิ
ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  

หม�ยเหตุ *อัตร�กำ�ไร EBITDA (%) = EBITDA/(ยอดข�ย + ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กบริษัทร่วม ก่อนร�ยก�รพิเศษ) 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำาเนินงานในปี 2563 อยู่ที่ 3,079 ล้านบาท 
กระแสเงินสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุในปี 2563 อยูท่ี ่5,309 ล้านบาท สว่นใหญ่เกดิจากการเขา้ลงทนุใน 2 โครงการ คือ
 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว “Nam San 3B” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย “RPV” ในเดือนสิงหาคม 2563
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 อยู่ที่ 12,068 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำานวน 7,376 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในเดือนตุลาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 11,138 ล้านบาท  
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สำ�หรับระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 เพ่ิมขึ้นจ�กสิ้นปี 2562 โดยมีส�เหตุสำ�คัญม�จ�กก�รชำ�ระเงินค่�ไฟฟ้�จ�ก
รัฐวิส�หกิจไฟฟ้�ล�ว (EDL) ให้แก่ โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ� “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ล�ว มีระยะเวล�
น�นขึน้ สง่ผลใหร้ะยะเวล�เกบ็หนีเ้ฉล่ีย มีคว�มแตกต�่งจ�กกรอบระยะเวล�ของกลุม่บรษิทัฯ ทีป่ฎบิตัมิ�ในอดีต อย�่งไรกต็�ม
ฝ่�ยจัดก�รของกลุ่มบริษัทฯ ยังติดต�มก�รจัดเก็บหนี้จ�ก EDL อย่�งใกล้ชิด และยังคงได้รับก�รชำ�ระอย่�งต่อเนื่อง ประกอบ
กบัโครงก�รดังกล�่วได้มีสญัญ�ซ้ือข�ยไฟฟ้� (PPA) กบัก�รไฟฟ้�ส�ธ�รณรฐัเวยีดน�ม (EVN) ซ่ึงจะมีก�รจำ�หน�่ยไฟฟ้�ภ�ยใน
ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่�จะทำ�ให้ก�รรับชำ�ระเงินค่�ไฟฟ้�เร็วขึ้น และระยะเวล�ก�รเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
โครงสร้างทางการเงิน

สำ�หรับอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 ลดลงจ�กปี 2562 ที่ 1.28 เท่� ม�อยู่ที่ 1.20 เท่� 
ส�เหตุหลักม�ก�รชำ�ระคือเงินกู้บ�งส่วนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รเพิ่มทุนในเดือนตุล�คม 2563 ที่ผ่�นม� 

ข้อมูลสำาคัญอื่น 
ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ ค�ดว่�ปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับก�รดำ�เนินง�นในอน�คตอันใกล้ ได้แก่
(+/-) ก�รเปล่ียนแปลงนโยบ�ยภ�ครฐัและหนว่ยง�นร�ชก�รอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงก�รเปลีย่นแปลงนโยบ�ยอ�จจะสง่ผลกระทบ 
  ต่อโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง และโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต อย่�งไรก็ต�ม หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำ�คัญ 
  ของกลุ่มบริษัทฯ คือจะมุ่งเน้นก�รลงทุนไปในประเทศที่มีนโยบ�ยสนับสนุนให้มีสัดส่วนพลังง�นสะอ�ดในแผนพัฒน� 
  พลังง�น (Power Development Plan) อยู่อย่�งชัดเจน ควบคู่ไปกับก�รติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ยดังกล่�ว 
  อย่�งใกล้ชิด
(+/-) ก�รเปลี่ยนแปลงของค่�เงิน สกุลเงินบ�ทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเยน อ�จส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ส�ม�รถ 
  รับรู้ท้ังผลกำ�ไรและข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปล่ียน จ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์สุทธิ/ 
  หนี้สินสุทธิ ที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนในก�รบริห�รและติดต�มสถ�นะ สินทรัพย์สุทธิ/ 
  หนี้สินสุทธิ ดังกล่�ว โดยให้สอดคล้องกับสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินหลักที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นในแต่ละประเทศ  
  เพื่อลดผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน 
(+/-) ก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�ดอกเบีย้ ค�ดว�่จะสง่ผลใหต้น้ทนุท�งก�รเงินของกลุ่มบรษิทัฯ โดยรวมเปล่ียนแปลง เนือ่งจ�ก 
  หนีส้นิทีมี่ภ�ระดอกเบีย้ของกลุ่มบรษิทัฯ มีอัตร�ดอกเบีย้แบบลอยตวัอยูท่ีป่ระม�ณรอ้ยละ 90 อย�่งไรกต็�ม กลุม่บรษิทัฯ  
  เชื่อว่�จะส�ม�รถบริห�รจัดก�รต้นทุนท�งก�รเงินให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมภ�ยใต้นโยบ�ยก�รเงินที่รัดกุม   
(+/-) ปัจจัยท�งฤดูก�ลของแต่ละประเทศ มีกระทบต่อก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 
  สภ�วะแสงอ�ทิตย์ ลม และน้ำ� เช่น ในฤดูฝนจะส่งผลให้ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์อ่อนตัว แต่ในท�ง 
  กลับกันจะส่งผลให้ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังน้ำ�ดีขึ้น
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การกำกับดูแลกิจการ
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นโยบายและการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต�มกฎหม�ย  
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
รวมท้ังได้ยึดถือและปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 
ภ�ยในประเทศ เช่น หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ประก�ศใช้โดยสำ�นักง�นคณะ 
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
และหลักเกณฑ์ต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies - CGR) ของสม�คมส่งเสริม 
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ 
ในระดับส�กล เช่น ASEAN Corporate Governance  
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น โดย 
ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลเป็นผู้ติดต�ม  
พิจ�รณ� และนำ�เสนอก�รปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทให้มีคว�มทันสมัยสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่ประก�ศใช้ใหม่จ�กหน่วยง�นกำ�กับดูแล และ 
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติใช้นโยบ�ย 
ดังกล่�วอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 19 มกร�คม 2564 ได้พิจ�รณ� 
ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ ดีของบริษัทฯ  
ประจำ�ปี 2563 ต�มคว�มเห็นและข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลเป็นฉบับทบทวน ครั้งที่ 5 ให้ 
สอดคล้องต�มข้อเสนอแนะจ�กสม�คมส่งเสริมกรรมก�ร 

บริษัทไทยเพ่ือก�รปรับปรุงด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
จ�กผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มเกณฑ์ 
ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed  
Company ประจำ�ปี 2563 (CRG Report 2020) พร้อมทั้ง 
ได้เผยแพร่นโยบ�ยดังกล่�วบน Website ของบริษัทฯ ท่ี  
www.bcpggroup.com/storage/download/ 
cg/policy/20210127-bcpg-cg-policy-th.pdf

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี
บริษัทฯ กำ�หนดเป็นนโยบ�ย ที่จะยึดม่ัน และปฏิบัติต�ม 
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเคร่งครัด โดยในปี 2563  
บริษัทได้รับมอบร�งวัลต่�งๆ และนำ�ม�ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจ 
แก่บุคล�กรทุกระดับในองค์กรในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  
สรุปได้ ดังนี้
• ได้รับก�รประเมินด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท 
 จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai  
 Listed Companies - CGR) ประจำ�ปี 2563 จ�กสม�คม 
 ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ 
 (Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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•	 ได้คะแนนประเมิน	 100	 คะแนน	 จากผลประเมินคุณภาพ 
	 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2563	 (AGM	 
	 Checklist)	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
•	 ดำาเนินกระบวนการขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 
	 Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	 
	 Corruption:	CAC)	 ซ่ึงครบกำาหนดอายุคราวละ	 3	 ปี	 และ 
	 ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกอีกวาระหน่ึง	 มีอายุสมาชิก	 
	 3	 ปี	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 ถึงสิ้นสุดวันที่	 
	 31	ธันวาคม	2566
•	 สถาบันไทยพัฒน์พิจารณาคงการจัดอันดับให้บริษัทฯ	 
	 มีสถานะเป็นกิจการวิถีย่ังยืน	(ESG	100)	โดยเป็น	1	ใน	100	 
	 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม	 
	 สังคม	 ธรรมาภิบาล	 (Environmental	 Social	 and	 
	 Governance	-	ESG)	ประจำาปี	2563	ต่อเน่ืองอีกหน่ึงปี
•	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในประเทศไทยคงสถานภาพ 
	 การรับรองมาตรฐานในระดับสากลต่างๆ	ได้แก่
	 •	 ISO	 9001	 :	 2015	 มาตรฐานสากลด้านระบบบริหาร 
	 	 งานคุณภาพ
 • ISO	 14001	 :	 2015	 มาตรฐานสากลด้านการจัดการ 
	 	 สิ่งแวดล้อม
	 •	 ISO/	 IEC	27001	 :	2013	มาตรฐานสากลสำาหรับข้อมูล	 
	 	 หรือการจัดการความปลอดภัยในด้านสารสนเทศ
 • OHSAS	 18001:2007	 และในปี	 2563	 บริษัทฯ	 และ 
	 	 บริษัทย่อยได้	Migration	เป็นมาตรฐาน	 ISO	45001: 
	 	 2018	 มาตรฐานสากลระบบการจัดการความปลอดภัย 
	 	 และอาชีวอนามัย	เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดมาตรการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี	 อ้างอิงตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ 
บรษิทัจดทะเบยีน	ปี	พ.ศ.	2560	ของสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมหลักการ 
ทั้ง	 8	 หมวด	 สรุปแนวทางปฎิบัติและผลการดำาเนินงาน 
ในช่วงปี	2563	ได้ดังนี้

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่า 
ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership  
Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 แยกออก 
จากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ  

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของกลุ่มบริษัท	 รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ	 ที่ 
เปลี่ยนแปลงไป	 โดยจัดทำาในรูปแบบของ	นโยบายการกำากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท	ประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 
และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานบริษัท	 
รวมถึงได้จัดทำาเป็นกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	 
ซ่ึงแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติ 
ทั่วไป	 ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท 
ที่จำาเป็นต่อองค์กร	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 วาระ 
การดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง	 หลักเกณฑ์ 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท	 กรอบอำานาจหน้าที่	 
และความรับผิดชอบ	การบริหารการประชุมและการออกเสียง 
ลงคะแนนในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives  
that Promote Sustainable Value Creation)

จากแนวทางและคำาแนะนำาที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท	 
ฝ่ายจัดการได้จัดทำาและนำาเสนอทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	 
แผนยุทธศาสตร์องค์กร	 แผนงาน	 กรอบงบประมาณ	 
และอัตรากำาลังคนประจำาปี	 เ พ่ือนำาเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง	 
และให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ 
เป็นแผนดำาเนินงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง 
ได้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรองรับ 
สถานการณ์ต่าง	ๆ 	 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยบริษัทฯ	 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ด้วยการกำาหนดแผน 
ยุทธศาสตร์ระยะ	 5	 ปีข้างหน้า	 และเม่ือวันที่	 18	 สิงหาคม	 
2563	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมแผนยุทธศาสตร์องค์กร	 
โดยมุ่งเนน้แผนงาน	3	ด้าน	ได้แก	่(1)	ด้านงาน	เป็นการวางแผน 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่โครงการโรงไฟฟ้า	 แผนการลงทุน 
ในโครงการโรงไฟฟ้า	 และแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่	 
(2)	ด้านเงิน	เป็นการวางแผนทางการเงินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
แผนลงทุนที่กำาหนดไว	้ซึง่ในปี	2563	บริษัทฯ	ไดร้ะดมทุนจาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนในวงจำากัดเพ่ือเสริมกระแสเงินสด 
ให้พอเพียงต่อแผนงานในอนาคต	 และ	 (3)	 ด้านบุคลากร 
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมต่อ 
สภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง	 รวมถึงการส่งเสริมการเพ่ิมพูน 
ความรู้	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กรทำาให้เกิดความ 
สามารถในการแข่งขัน	 โดยผ่านระบบ	 Online	 การอบรม 
หลักสูตรภายในของกลุ่มบางจากฯ	 และหลักสูตรภายนอก	 
รวมถึงการพัฒนาระบบต่างๆ	 ภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทำางาน
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หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี
ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

การถ่วงดุลของกรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีจำานวน	 และสัดส่วนของ 
กรรมการอิสระที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ	 โดย 
ถึง	ณ	สิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีกรรมการ 
รวมจำานวน	12	คน	ประกอบด้วย	การถ่วงดุลของกรรมการ 
อิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
•	 กรรมการอิสระ	 จำานวน	 8	 คน	 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 66.7	 
	 ของกรรมการทั้งหมด	ได้แก่
	 1)	พลเอก	 คณิต	 สาพิทักษ์	 2)	 พลเอก	 อุทิศ	 สุนทร	 
	 3)	พลเอก	 ศักดา	 เนียมคำา	 4)	 นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี	 
	 5)	นายนรนิทร	์กลัยาณมิตร1	6)	นายกฤษฎา	จีนะวจิารณะ2  
	 7)	ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสด์ิ	8)	นายถาวร	งามกนกวรรณ
	 โดยที่กรรมการอิสระ	ลำาดับที่	2,	4	และ	5	ดำารงตำาแหน่ง 
	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	
•	 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	จำานวน	3	คน	ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ	 
	 25.0	ของกรรมการทั้งหมด	ได้แก่
	 1)	นายพิชัย	ชุณหวชิร	(ประธานกรรมการบริษัทฯ)
	 2)	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	(รองประธานกรรมการบริษัทฯ)	
	 3)	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	
•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	1	คน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 
	 8.3	ของกรรมการทั้งหมด	ได้แก่	
	 นายบัณฑิต	สะเพียรชัย	(กรรมการผู้จัดการใหญ่)

หมายเหตุ
1.	 คณะกรรมการบริษัท	ในการประชุม	ครั้งที่	11/2563	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2563	 
	 มีมตทิีป่ระชมุแตง่ตัง้	นายนรนิทร	์กลัยาณมิตร	ดำารงตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบ	 
	 แทนนางพรรณขนิตตา	บุญครอง	ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ
2.	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2563	 เม่ือวันที่	 2	 กรกฎาคม	 2563	 มีมติ 
	 ที่ประชุมแต่งตั้ง	 นาย	กฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทน	 
	 นางพรรณขนิตตา	บุญครอง	ที่พ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

ทั้งนี้	รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติของกรรมการ	 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ	กระบวนการสรรหากรรมการ	 
และกรรมการอิสระ	 และรายละเอียดอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
กรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้แสดงไว้ 
ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของรายงาน 
ประจำาปี	2563	ฉบับนี้

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  
และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO  
and People Management)

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการสรรหาตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารระดับสูง	 (ตั้งแต่ระดับ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)	 โดยคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

ที่เหมาะสม	 บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้ารับ 
การคัดเลือกในตำาแหน่งต่างๆ	นี้ได้	ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ 
กำาหนดเช่นนี้	 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ	 
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ	 และเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กร 
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้ จัดการใหญ่	 
หรือผู้บริหารระดับสูง	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ครบวาระ 
การดำารงตำาแหน่งหรือตำาแหน่งว่างลงด้วยเหตุ อ่ืนใด	 
ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความ 
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการ	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการจัดทำา 
แผนการสืบทอดตำาแหน่ง	 ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะผ่าน 
การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา 
คัดเลือกของบริษัทฯ	 ที่ได้มีการกำาหนดไว้	 และนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ 	 เ พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือก 
ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้บริหารระดับสูง	 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำาหน้าท่ี 
ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร 
ระดับสูง	 รวมทั้งยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม	 
โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ระดับสงู	เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจ	มีประสบการณ	์และความพรอ้ม 
ในการบริหารองค์กรโดยรวม	 ทั้งนี้	 พนักงานตั้งแต่ระดับ 
ผู้อำานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ได้	หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

หลักปฏิบัติท่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsible Business)

บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง 
ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งขันทางการค้า	 พนักงาน	 เจ้าหนี้	 
หนว่ยงานภาครฐั	รวมถงึ	ชมุชนและสงัคมโดยรวม	ใหพึ้งได้รบั 
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และได้รับการปฏิบัติอย่าง 
ยุติธรรมจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการ 
บริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบาย	 และแนวทางปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการ 
ปฏิบัติงาน	เช่น	มุ่งเน้นเรื่องการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน	 
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 การกำากับดูแล 
ป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์	 
การปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือคู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม	 
การสร้างจิตสำานึกและคำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 
เป็นต้น	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการ 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการสร้างความม่ังค่ัง	 ความม่ันคงทางการเงิน	 และ 
ความยั่งยืนของกิจการ	 พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร 
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ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 รวมถึง 
การจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจาก 
ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	 เกี่ยวกับการกระทำาผิด 
กฎหมาย	 จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 
หรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร	 (ถ้ามี)	 นอกจากนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนโยบาย 
และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ 
กลุ่มบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	 และบริษัทฯ	 
ยังได้รับการรับรอง	การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของภาคเอกชนไทยอีกรอบหนึ่งในปี	 2563	 (อายุการรับรอง 
ฐานะสมาชิก	 2564-2566)	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้น 
การดำาเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจการเพ่ือสังคม	 (Social	 
Enterprise)	โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร 
เ พ่ือร่ วมกันดำา เนินธุ รกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ต่างๆ	 (โครงการ	 Solar	 Cooperation)	
หรือการติดตั้งแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล
สำาหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ได้ปลูกฝัง	 
และเน้นย้ำาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ 
ให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำาเนินการต่างๆ	 จะต้องพิจารณา 
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 
และสังคม	หรือให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด	โดยต้องมีกระบวนการ 
เพื่อติดตามกำากับดูแลให้เกิดความมั่นใจ	และเป็นที่น่าเชื่อถือ	 
ทั้งนี้บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
และมีคุณภาพในระดับสากล	 รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุง 
ระบบงานต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 ได้ยื่น 
ขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO	9001	และมาตรฐาน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ISO	 14001	 ของโรงผลิตไฟฟ้า 
ทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นดำาเนินการ	 และถึง	 
ณ	 ปัจจุบัน	 โรงผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ	 
ได้รับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน	 ISO9001	 
และ	ISO	14001	version	ใหม่	ปี	2015	แล้ว
ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำาเนินกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝัง	 และกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ	 มีความ 
ใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้จัด 
กิจกรรม	 Zero	 Waste	 Diary	 โดยจัดทำาระบบผ่านทาง	 
Application	 Line	 เพ่ือให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ	 
ถา่ยทอดกจิกรรมตา่งๆ	ในชวีติประจำาวัน	ทีมี่สว่นชว่ยสง่เสรมิ 
ให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่าน	 Application	 ดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 โดยจะให้เป็นคะแนนสะสม 
ในการดำาเนินกิจกรรมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้ง	 
และมีระดับคะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่ 
กับผลของการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมได้มากน้อยต่างกัน	 และจะประมวลผลเพ่ือ 
มอบรางวัลเป็นรายไตรมาส	และจะประมวลผลรวม	ณ	สิ้นปี 

เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่นท่ีร่วมดำาเนินกิจกรรม 
อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง	ซ่ึงเป็นการสง่เสรมิการสรา้งนสิยั 
ต่อความใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และ  
การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective  
Risk Management and Internal Control)

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท	จัดให้บริษัทฯ	มีระบบบริหารความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน	 ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กบัการดำาเนนิธรุกจิ	กลยทุธทางธรุกจิ	การปฏบิตักิาร	การเงิน	 
และการปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ	 รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัย 
ภายนอก	 โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น	 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง	 
มีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน	 รวมทั้งกำาหนดมาตรการในการรายงานและ 
การติดตามประเมินผล	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงทั้งองค์กร	 ทำาหน้าที่กำากับดูแลด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด	 และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่าง 
ต่อเนื่อง	โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของ 
การจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส	 และ 
ในระดับองค์กรอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	หรือในทุกๆ	ระยะเวลา 
ที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุม 
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน	 การปฏิบัติงาน	 
การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล 
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 ตลอดจน 
การกำาหนดลำาดับขัน้	รวมถงึจัดทำาตารางอำานาจอนมัุต	ิ(Table	 
of	Authority)	เพ่ือเป็นการกระจายอำานาจและความรบัผดิชอบ 
ของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ	 โดยพิจารณาถึง 
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน	 พร้อมทั้งได้จัดทำา 
ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 
เพ่ือเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดำาเนินงาน	 รวมทั้งการจัด 
ให้มีระบบต่างๆ	 เพ่ือสนับสนุนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ	 
และยังสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำาเนินการได้	 โดยมี 
สำานักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรง 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิาน 
ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ	ที่กำาหนด



84 รายงานประจำาปี 2563

นโยบายการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

บริษัทฯ	 ได้ประกาศใช้นโยบายการกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 และดำาเนินการให้ผู้บริหาร 
ของบรษิทัฯ	ทีไ่ปปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นกรรมการผูแ้ทนของบรษิทัฯ	 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 ลงนามรับทราบหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว	โดยกรรมการ 
ผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแทน 
คณะกรรมการบริษัท	ต้องสรุปรายงานผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทที่ตนไปดำารงตำาแหน่งยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือทราบเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง	บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวปฏิบัติ 
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ของบริษัทฯ	 รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ	 ถือหุ้น	 (รวมเรียกว่า	 
“บริษัทร่วมทุน”)	สรุปได้	ดังนี้
(1)	การส่งผู้แทนของบริษัทฯ	เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 
	 ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท	 
	 (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”)	 เพ่ือทำาหน้าที่กำากับดูแล 
	 ให้บริษัทร่วมทุนดำาเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย	 
	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	นโยบายการกำากับดูแล 
	 การดำาเนินงานของบริษัทร่วมทุน	 รวมถึงนโยบายอ่ืน 
	 ของบริษัทฯ	
(2)	กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ	ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท 
	 จะต้องได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	 
	 ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของ 

	 บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท	 (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็น 
	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 กรรมการผู้แทน 
	 ของบริษัทฯ	 ออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ	 ได้ต่อเม่ือ 
	 ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของ 
	 บริษัทฯ	ก่อน)
(3)	บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ดำาเนินการใด 
	 ที่เข้าข่าย	 หรือเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน	 
	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และส่งผลให้บริษัทฯ	 มีหน้าที่ 
	 ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 หรือ 
	 ดำาเนินการอ่ืนใดตามข้อกำาหนด	 หรือประกาศของ 
	 ตลาดหลักทรพัยฯ์	และ/หรอื	สำานกังาน	ก.ล.ต.	บรษิทัยอ่ย 
	 จะเข้าทำารายการหรือดำาเนินการนั้นได้	 เม่ือได้รับอนุมัติ 
	 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือ	 ที่ประชุม 
	 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	และ/หรอื	หนว่ยงานกำากบัทีเ่กีย่วขอ้ง	 
	 (แล้วแต่กรณี)	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(4)	บริษัทร่วมทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน	 
	 ระบบบริหารความเส่ียง	และระบบป้องกันการทุจริต	รวมท้ัง 
	 กำาหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำาเนินงาน 
	 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม
(5)	บริษัทร่วมทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
	 ผลการดำาเนินงาน	และฐานะทางการเงิน	รวมถึงข้อมูลต่างๆ	 
	 ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงาน 
	 ราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 นักลงทุนภายนอก	 รวมถึง 
	 สาธารณชนให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และน่าเชื่อถือ
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บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	 , ,
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	จำากัด	
บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(บุรีรัมย์)	จำากัด	
บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(บุรีรัมย์	1)	จำากัด	
บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(ชัยภูมิ	1)	จำากัด	
บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(นครราชสีมา)	จำากัด
บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	(ปราจีนบุรี)	จำากัด
บริษัท	ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเม้นท์	จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



85บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุ	:
X	=	ประธานกรรมการ
V	=	รองประธานกรรมการ
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการบริหาร
///	=	ผู้บริหาร
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บริษัท	บีซีพีจี	อินโดไชน่า	จำากัด
บริษัท	ลมลิกอร์	จำากัด
บริษัท	บีเอสอี	เพาเวอร์	โฮลด้ิงส์	(ประเทศไทย)	จำากัด
บริษัท	อาร์พีวี	พลังงาน	จำากัด
บริษัท	เจเคอาร์	พลังงาน	จำากัด
บริษัท	อะควาติส	เอ็นเนอร์จี	จำากัด
บริษัท	ลพบุรี	โซล่า	จำากัด
บริษัท	ปราจีน	โซล่า	จำากัด
บริษัท	จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง	จำากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	
บริษัท	ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง	จำากัด)
BSE	Energy	Holdings	Pte.	Ltd.
BCPG	Japan	Corporation
BCPG	Engineering	Company
BCPG	Investment	Holdings	Pte.	Ltd.
Greenergy	Holdings	Pte.	Ltd.
Greenergy	Power	Pte.	Ltd.
Star	Energy	Geothermal	(Salak	-	Darajat)	B.V.
Star	Energy	Group	Holdings	Pte.	Ltd.
Star	Phoenix	Geothermal	JV	B.V.
Star	Energy	Geothermal	Holdings	
(Salak	-	Darajat)	B.V.
Star	Energy	Geothermal	Pte.	Ltd.
Huang	Ming	Japan	Company	Limited
BCPG	Wind	Cooperatief	U.A.
PetroWind	Energy	Inc.
Impact	Energy	Asia	Development	Limited
Nam	San	3A	Power	Sole	Co.,	Ltd.
Nam	San	3B	Power	Sole	Co.,	Ltd.
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หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure 
and Financial Integrity)

บริษัทฯ	 จะเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และ 
มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 โปร่งใส 
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 มีความเท่าเทียมและ 
น่าเชื่อถือ	โดยกำาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
(1)	มุ่งม่ันในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น	 
	 สถาบันการเงิน	 บริษัทหลักทรัพย์	 นักลงทุน	 รวมไปถึง 
	 ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป	 โดยให้ 
	 ความสำาคัญกบัการสือ่สารอยา่งโปรง่ใส	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	 
	 ทันเวลาและสม่ำาเสมอ	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ 
	 ครอบคลุมถงึทกุชอ่งทางการสือ่สาร	เชน่	รายงานประจำาปี	 
	 และรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์ 
	 และนักลงทุนทั่วไป	 ข่าว	 เอกสารแถลงข่าว	 จดหมายถึง 
	 ผู้ถือหุ้น	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	และสื่ออื่นๆ
(2)	ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ มีนัยสำาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ 
	 สาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต	 ให้แก่ 
	 กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด	(รวมถึงนักลงทุน	สื่อมวลชน 

	 และนักวิเคราะห์)	 จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อ 
	 สาธารณชนแล้ว
(3)	หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานที่มี 
	 ผลกระทบต่อราคาหุ้น	 หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด 
	 โดยเฉพาะ	 ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงิน 
	 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4)	บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 
	 มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น	 นัก 
	 วิเคราะห์	 นักลงทุน	 และบุคคลอ่ืนๆ	 ที่ต้องการข้อมูล 
	 ทางการเงิน	ผลการดำาเนินงาน	ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	 
	 และธุรกรรมใดๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
โดยตลอดปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนใน 
กิจกรรม	 Opportunity	 Day	 และได้จัดกิจกรรมเพ่ือชี้แจง 
ผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสกับนักวิเคราะห์	 และนัก 
วิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ	 (Analyst	 ‘s	 Meeting	 Day)	 
การทำา	Press	Release	รวมถงึการตอ้นรบันกัลงทนุ	(กจิกรรม	 
One	 on	 One	Meeting)	 ที่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการ 
และรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	สรุปได้ดังนี้

การกำากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซ่ึงล่วงรู้ 
ข้อมูลภายใน มิให้กระทำาการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบาย	 และข้อกำาหนดห้ามมิให้บุคคล 
ซ่ึงล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 นำาข้อมูล 
ดังกล่าว	 ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้	ดังนี้
(1)	บริษัทฯ	 ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
	 ถึงพฤติการณ์ต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำา 
	 อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	ได้แก่
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำาให้ผู้ลงทุนและตลาดทุน 
	 	 เสียหาย	 เช่น	 การบอกกล่าว	 เผยแพร่	 หรือเปิดเผย 
	 	 ขอ้ความเทจ็	หรอืทีท่ำาใหส้ำาคัญผดิ	รวมถงึการวเิคราะห/์ 
	 	 คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
	 •	 การเอาเปรียบผู้ลงทุนอ่ืนโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
	 	 ที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

	 •	 การสร้างราคาหลักทรัพย์	 โดยการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
	 	 ทีท่ำาใหบ้คุคลทัว่ไป	เขา้ใจผดิเกีย่วกบัราคาหรอืปรมิาณ 
	 	 การซ้ือขาย	หรอืการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ีท่ำาใหร้าคาหรอื 
	 	 ปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
	 •	 การส่งคำาสั่งซ้ือขายเข้าไปในระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ 
	 	 ของ	 ตลท.	 จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก	 
	 	 หรือการใช้/ยอมให้ใช้บัญชี	 Nominee	 ในการกระทำา 
	 	 อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
(2)	การแจ้งให้กรรมการ	 และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการ 
	 รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
	 ตามมาตรา	 59	 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	ปี	พ.ศ.	2535	ของตนเอง	ของคู่สมรส	 
	 หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	 (1)	 และบุตรที่ยัง 
	 ไม่บรรลุนิติภาวะ	(2)	และนิติบุคคลซึ่งตนเอง	บุคคลตาม	 
	 (1)	 และบุคคลตาม	 (2)	ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ	30	 
	 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว	 
	 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด 

กิจกรรม จำานวน (ครั้ง)

การประชุมนักวิเคราะห์	(Analyst	Meeting) 4
งาน	Opportunity	Day	(Virtual) 4
การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล	(Company	Visit)	และการประชุมทางโทรศัพท์	(Conference	Call) 23
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	(Roadshow/Conference)	ทั้งในและต่างประเทศ 1
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	 ในนิติบุคคลน้ัน	ท่ีถือในบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในการประชุม 
	 คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ทีมี่การเปลีย่นแปลง	(ซือ้	ขาย	 
	 โอน	หรือรับโอน)	และต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบโดยมิชักช้า
(3)	การกำาหนดระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 
	 (Blackout	Period)	เป็นเวลาอย่างน้อย	1	เดือนล่วงหน้า 
	 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน	 ฐานะ 
	 การเงินหรือผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงข้อมูล 
	 ภายในอ่ืนที่เป็นสาระสำาคัญ	 ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
	 ราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน	 และอย่างน้อย	 3	 วัน	 
	 ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว	 รวมทั้ง 
	 ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
(4)	กรรมการ	 หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซ้ือขาย 
	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำานัก 
	 ตรวจสอบภายในทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย	1	วนั	เพ่ือรายงาน 
	 ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
(5)	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูล 
	 ภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าที่กฎหมายอนุญาต 
	 ใหท้ำาได้	โดยเริม่ตัง้แตก่ารตกัเตอืนเป็นหนงัสอื	ตดัค่าจ้าง	 
	 พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 หรือให้ออกจากงาน	 
	 ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำาและ 
	 ความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement 
and Communication with Shareholders)

บริษัทฯ	ตระหนัก	และให้ความสำาคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น	 
โดยกำาหนดให้การดำาเนินการต่างๆ	 พึงต้องรักษาสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ	 ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดย 
การเข้าร่วมประชุมสามัญ/	 วิสามัญผู้ถือหุ้น	 เพ่ือออกเสียง 
ลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ	 ที่สำาคัญ	 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	 และ 
จะไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็นการละเมิด	หรือลิดรอนสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้	ดังนี้
•	 สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น	และสิทธิในส่วนแบ่งกำาไร
•	 สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ	 ทันเวลา	 ในรูปแบบที่ 
	 เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 และ 
	 ตนเอง
•	 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
	 ผู้ถือหุ้น	 เพ่ือตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำาคัญต่างๆ	 เช่น 
	 การแต่งตั้งกรรมการเพ่ือทำาหน้าที่แทนตน	 การแต่งตั้ง 
	 และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 และมีสิทธิ 
	 ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ	 
	 ตามที่กฎหมาย	 หรือนโยบายฯ	 กำาหนด	 โดยบริษัทฯ	 
	 ได้อำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น	 รวมถึง 
	 นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
•	 สิทธิประการอื่นๆ	ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย

(1)	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม	 
	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณา 
	 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 และสามารถตั้งคำาถาม	 
	 ขอคำาอธิบาย	และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 
	 เป็นการล่วงหนา้	โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี	 
	 2563	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน 
	 เรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ 
	 เว็บไซต์บริษัทฯ	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2562	อย่างไรก็ดี	 
	 เม่ือครบกำาหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ	 
	 ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 
	 กว่า	4	เดือน	ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ	 
	 เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ 
	 ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	แต่อย่างใด
(2)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศ 
	 เก่ียวกับวนั	เวลา	และสถานทีจ่ดัประชมุ	ทีบ่รษิทัฯ	ได้จดัไว ้
	 อยา่งเหมาะสม	ตลอดจนวาระการประชมุ	และขอ้มูลทัง้หมด 
	 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา	ซึ่งในวาระการจ่ายเงิน 
	 ปันผลนั้น	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยจำานวนเงินที่จ่ายจริง 
	 เปรียบเทียบกับนโยบาย	 โดยบริษัทตระหนักถึงการนำาส่ง 
	 ขอ้มูลเป็นการลว่งหนา้เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ได้มีโอกาสพิจารณา 
	 ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม	 โดยการ 
	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2563	 ซ่ึงมีกำาหนดการ 
	 จัดประชุมเดิมในวันที่	9	เมษายน	2563	บริษัทฯ	เผยแพร่ 
	 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ	 ผ่านทาง 
	 เวบ็ไซตข์องตลาดหลักทรพัยฯ์	ตัง้แตว่นัที	่9	มีนาคม	2563	 
	 พร้อมท้ังจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
	 ล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า	 21	 วัน	 ล่วงหน้า 
	 ก่อนการประชุม	 อย่างไรก็ดี	 สืบเนื่องจากสถานการณ์ 
	 การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั	โคโรนา่	2019	หรอื	COVID-19	 
	 บริษัทฯ	 จำาเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
	 ประจำาปี	2563	ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
	 จะคลี่คลาย	 และได้กำาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
	 ประจำาปี	 2563	 ใหม่ในวันที่	 2	 กรกฎาคม	 2563	 ซ่ึง 
	 บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการนำาส่งสารสนเทศเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
	 ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า	 โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญ 
	 ประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตั้งแต่วันที่	 2	 มิถุนายน	 2563	 ซ่ึง 
	 ล่วงหน้ากว่า	 30	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 พร้อมทั้งจัดส่ง 
	 หนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้า 
	 ก่อนการประชุมเกินกว่า	 21	 วัน	 รวมถึงได้โฆษณา 
	 คำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์	 3	 วัน	 ติดต่อกัน 
	 และไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนวันประชุม
(3)	ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ	 
	 ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ	 ผู้ถือหุ้น 
	 สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยให้ผู้ถือหุ้น 
	 คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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(4)	ประธานกรรมการ	 กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	 
	 มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	หรือการประชุม 
	 วิสามัญผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 เพ่ือชี้แจง	 และตอบคำาถามแก่ 
	 ผู้ถือหุ้น
(5)	หลังการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะเผยแพร่สารสนเทศ 
	 เกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
	 ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์ของ	ตลท.	และ	เว็บไซต์ 
	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ 
	 อาจไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบ 
	 ข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
	 หรือภายในเช้าวันทำาการถัดไป
นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 
โดยบริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
(1)	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำานวนหุ้นที่ตนมี
(2)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศท่ีจำาเป็นอย่างเท่าเทียม	เพียงพอ	 
	 ยุติธรรม	 และทันเวลา	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้จัดทำาข้อมูลเป็น 
	 ภาษาอังกฤษ	เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุนที่เป็น 
	 ชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
(3)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ	 อย่างเป็นธรรม 
	 และเท่าเทียมกัน	ภายใต้สิทธิตามท่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 
	 หรือตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ปี	พ.ศ.	2560	ที่	 
	 ก.ล.ต.	ประกาศกำาหนด
(4)	กรณีการเข้าทำารายการที่มีนัยสำาคัญ	 เช่น	 การได้มาหรือ 
	 จำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	 หรือในกรณีการเข้าทำารายการ 
	 กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	บรษิทัฯ	ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบ 
	 ถึงเหตุผล	 และความจำาเป็นก่อนการเข้าทำารายการ	 โดย 
	 กระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำารายการ	 บริษัทฯ	 ได้ยึดถือ 
	 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด 
	 ไว้อยา่งเครง่ครดั	พรอ้มทัง้ได้สรปุสาระสำาคัญของรายการ	 
	 รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการ 
	 พิจารณาสอบทานการเขา้ทำารายการดังกล่าว	เพ่ือเปิดเผย 
	 ไว้ในรายงานประจำาปี	 และแบบแสดงข้อมูลประจำาปี	 
	 (แบบ	56-1)	ใหผู้ถ้อืหุน้	และผูมี้สว่นได้เสยีตา่งๆ	รบัทราบ 
	 อย่างครบถ้วน
(5)	การติดต่อส่ือสารกับกรรมการอิสระในเร่ืองต่างๆ	ท่ีเก่ียวกับ 
	 สิทธิของตน	 รวมถึงการแจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน 
	 ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 5.1.	การกระทำาผิดกฎหมาย	 ทุจริต	 ระเบียบบริษัทฯ	 
	 	 	 หรือการทำาผิดจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 
	 	 	 และพนักงาน
	 5.2.	ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงิน	ระบบควบคุม 
	 	 	 ภายในที่บกพร่อง

	 5.3.	เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของ 
	 	 	 บริษัทฯ	
	 	 	 โดยผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลายตามทีบ่รษิทัฯ	กำาหนด	 
	 	 	 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน	 Website	 
	 	 	 ของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้
	 	 	 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่อง 
	 	 	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่	 www.bcpggroup.com	 
	 	 	 ภายใต้หัวข้อ	:	การกำากับดูแลกิจการที่ดี	/	ช่องทาง 
	 	 	 การรอ้งเรยีน	ตาม	Web	Link	ดังนี	้www.bcpggroup. 
	 	 	 com/th/corporate-governance/whistleblowing- 
	 	 	 channel
   QR Code เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ช่องทางการแจ้ง 

   เบาะแส หรือข้อร้องเรียนบน Website บริษัท

หรือช่องทางอื่นๆ	ดังนี้
 • จดหมายปิดผนึก ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
	 	 ตามที่อยู่ของสำานักงานใหญ่
	 	 บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)
	 	 เลขที่	2098	อาคาร	เอ็มทาวเวอร์	ชั้น	12	ถนนสุขุมวิท 
	 	 แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10260 
	 	 หรือ	e-mail	:	auditcommittee@bcpggroup.com
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง

  • คณะกรรมการตรวจสอบ และ หัวหน้าสำานักตรวจสอบ 

   ภายใน 

	 	 	 e-mail:	ico@bcpggroup.com
	 	 	 (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับพนักงาน)
  • ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 

   บรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท

	 	 	 e-mail:	cg@bcpggroup.com
	 	 	 (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบุคคล	 
	 	 	 หรือกลุ่มบุคคล	 ดังนี้	 1)	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 	 	 2)	 กรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 3)	 คณะกรรมการ 
	 	 	 ชุดย่อย)
	 โทรศัพท์	:	 หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน 
	 	 	 	 	 	 ที่หมายเลข	:	02	-	335	-	8906
	 โทรศัพท์	:	 เลขานุการบริษัท 
	 	 	 	 	 	 ที่หมายเลข	:	02	-	335	-	8941

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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รายงานของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ประจำาปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท	 บีซีพีจี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยึดถือ	 และปฏิบัติตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
อย่างเคร่งครัด	 โดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำาคัญที่จะช่วย 
ส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำาเร็จ	 และเติบโตอย่างยั่งยืน 
ในอนาคต	และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการบริหาร 
จัดการธุรกิจของบีซีพีจีให้ได้รับการยอมรับ	 มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ ดี 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 คณะกรรมการบริษัท	 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือทำาหน้าที่กำาหนด 
นโยบาย	กำากับดูแล	ติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	การต่อต้านคอร์รัปชัน	และการดูแล 
สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	และจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยในรอบปี	 2563	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ประชุม 
ร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	 
ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 พร้อมทั้ง 
ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 
สรุปได้	ดังนี้

(1) ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้าน
การกำากับดูแลกิจการ

ได้ดำาเนินการเปรียบเทียบหลักการ	 และการปฏิบัติต่างๆ	 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 กับหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code	 
2017)	ซ่ึงจัดทำาโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	สรุปว่ามีความสอดคล้องตาม 
หลักการดังกล่าว	ดังน้ัน	ในการทบทวนนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ	 ประจำาปี	 2563	 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล	 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคงใช้ 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ต่อไปอีกหนึ่งปี

(2) ด้านการกำากับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้าน 
คอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนงานพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 
การต่อต้านคอร์รัปชัน	 และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ	รวมถึงการให้คำาแนะนำาเพ่ือให้ผู้บริหารนำาไปปฏิบัติ	 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความโปร่งใส	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถงึ	รวมทัง้การตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ตามแผนงานที่กำาหนดไว้โดยตัวอย่างกิจกรรมสำาคัญที่ 
ได้ดำาเนินการในปี	 2563	 ได้แก่	 การยื่นเรื่องขอต่ออายุ 
การเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 
กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 อีกวาระหนึ่ง	 
เนือ่งจากครบกำาหนดสิน้สดุรอบอายสุมาชกิทกุ	3	ปี	ในปี	2563	 
และเพ่ือกระตุ้นเตือน	 และเน้นย้ำาให้พนักงานกลุ่มบริษัทฯ	 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 
และจรรยาบรรณธุรกิจ	จึงจัดกิจกรรม	Knowledge	Sharing	 
เพ่ือเผยแพร่	 และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ ดีของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง	 
นอกจากนี้	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังทำาหน้าที่ให้ 
ความเห็นชอบ	 และให้ข้อเสนอแนะแผนการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำากับดูแลกิจการ	 เช่น	 
แผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำาปี	 2563	 เช่น	 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระ	 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับ 
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	ประจำาปี	2563	 
เป็นการล่วงหน้า	และการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจำาปีของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทุกคณะเพ่ือทบทวน	 และกำาหนดแนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนาการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น	เป็นต้น

(3) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและเห็นชอบ 
แผนการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมถึงได้ติดตามการดำาเนิน 
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 
Responsibility	 :	 CSR)	 ซ่ึงครอบคลุมทั้งการบริหารงาน 
ชุมชนสัมพันธ์	และการพัฒนาด้านความยั่งยืน	(Sustainable	 
Development	 :	 SD)	 โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ	 มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ	 ที่ช่วยพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ 
ให้บริการของบริษัทฯ	 ครอบคลุมทั้ ง ด้านการศึกษา	 
สุขอาชีวอนามัยของชุมชน	 ศาสนา	 วัฒนธรรมและประเพณี	 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ	 นอกจากนี้	 เพ่ือปลูกฝัง 
และกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ	มีความใส่ใจ	และห่วงใย 
ตอ่สิง่แวดล้อม	บรษิทัฯ	ได้จัดกจิกรรม	Zero	Waste	Diary	โดย 
ให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ	 ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ	 
ในชีวิตประจำาวัน	 ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการรักษา 
ส่ิงแวดล้อม	ผ่าน	Application	Line	อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี
นอกจากนี้	 จากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้ 
เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ	 ทั้งจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 
และพลังงานน้ำา	 ซ่ึงถือเป็นการดำาเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยใน 
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 
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โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในทุกเทคโนโลยี 
การผลิตของกลุ่มบริษัทฯ	 มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	 ซ่ึงคำานวณได้ไม่น้อยกว่า	 1.40	 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 หรือคิดเทียบเท่าเป็นปริมาณ 
การปลูกต้นไม้กว่า	1.03	ล้านไร่
ทัง้นีจ้ากการสง่เสรมิ	ผลกัดันในการดำาเนนิการตา่งๆ	ขา้งตน้	 
ส่งผลให้ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับประเทศ	 และระดับนานาชาติ	 เช่น	 
การได้รับมอบประกาศนียบัตร	 ESG	 100	 Company	 จาก	 
สถาบันไทยพัฒน์	ซึ่งเป็นองค์กรร่วมดำาเนินงานในความริเริ่ม 
สากลด้านการประเมินความยั่งยืน	 โดยจัดลำาดับให้บริษัทฯ	 
เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์	 ESG100	 ประจำาปี	 2563	 ซ่ึงเป็น 
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม	 
สังคม	 และธรรมาภิบาล	 (Environmental	 Social	 and	 

(พลเอก อุทิศ สุนทร)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

Governance:	 ESG)	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 รวมถึงได้รับการ 
ประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	 
(CGR)	 ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 เช่นกัน	 โดย 
ผลการดำาเนินงานซ่ึงเป็นที่ประจักษ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 
เป็นผลจากความมุ่งม่ัน	 ตั้งใจ	 และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ 
ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบีซีพีจี	 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการ 
ความย่ังยืนท่ีเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัทฯ	 
ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเชื่อมั่น 
เป็นอย่างยิ่ งว่า	 บี ซี พีจีจะสามารถเติบโตอย่างยั่ งยืน	 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	และประเทศชาติในภาพรวมต่อไป	
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรของ	บริษัท	บีซีพีจี	 
จำากดั	(มหาชน)	ได้รบัการแตง่ตัง้ขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการ
บรษิทั	ประกอบด้วย	กรรมการผูท้รงคุณวฒุแิละมีประสบการณ์
ด้านการบริหารองค์กร	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุชัชวีร์	 
สุวรรณสวัสด์ิ	 เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทัง้องค์กร	นายธรรมยศ	ศรชีว่ย	และนายถาวร	งามกนกวรรณ	 
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 ส่งผลให้มีจำานวน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 4	 ท่าน	 รวม	 
นายบัณฑิต	 สะเพียรชัย	 ซ่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
บรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร	โดยมีบทบาทหนา้ทีใ่นการกำาหนด	 
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 กำากับดูแล 
และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงการผลักดัน 
ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของ
องค์กร	 เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกๆ	 กิจกรรมหลักท่ีสอดคล้อง
กับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ
ในปี	 2563	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 
อย่างเต็มความสามารถ	 ในการกำากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ตามท่ีกำาหนด	 สร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือให้กับนัก
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทัง้องค์กร	ได้จดัใหมี้การประชมุหารอืรว่มกบัฝา่ยบรหิารจดัการ	 
รวม	 9	 ครั้ง	 ซ่ึงสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติงาน 
ได้ดังนี้

1.	พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
	 ลงทุนต่างๆ	เช่น	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาในสาธารณรัฐ 
	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
	 แสงอาทติยใ์นประเทศไทย	และโครงการลงทนุอ่ืนๆ	เพ่ือให ้
	 ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณา 
	 อนุมัติต่อไป	
2.	พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
	 องค์กร	ได้แก่
	 2.1	ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ 
	 	 	 ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปี	 2563	 
	 	 	 ซึ่งโดยภาพรวมสามารถดำาเนินการบริหารจัดการ 
	 	 	 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณา 
	 	 	 ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง	 โอกาสและ 
	 	 	 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ
	 2.2	ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
	 	 	 ขององค์กรสำาหรับปี	 2564	 ที่อาจส่งผลกระทบ 
	 	 	 ต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ
3.	พิจารณาทบทวนและเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการบริหาร 
	 ความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 ทั้งองค์กร
4.	กำากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
	 ทีดี่ในประเด็นตา่งๆ	ทีฝ่า่ยจัดการควรมุ่งเนน้และตระหนกั 
	 ถึงการดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สำาคัญของธุรกิจ	 เช่น	 
	 ประเด็นความเสี่ยงในการดำาเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า	 
	 การกำาหนดเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ	เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 มีความมุ่งม่ัน
ที่จะดำาเนินการให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	
Corporate	 Governance)	 และบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในระดับที่เหมาะสม	 พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงจากการดำาเนินการ 
ดังกล่าว	ทำาใหม่ั้นใจได้วา่บรษิทัได้ดำาเนนิงานตามนโยบายและ
บรรลุเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
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รายงานคณะกรรมการ
การลงทุน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	กำาหนดเป้าหมาย 
สู่การเป็นผู้นำาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียน	ด้วยการขยาย 
การลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมุ่งเนน้การเตบิโตอยา่งม่ันคงและยัง่ยนื	ทัง้ในด้านคุณภาพ 
ของสนิทรพัย	์ความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนระยะยาว 
แก่นักลงทุน	 และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	 
รวมถึงการรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการชะลอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ในปี	2563	คณะกรรมการการลงทนุประกอบด้วย	นายชยัวฒัน	์ 
โควาวิสารัช	ทำาหน้าที่ประธานกรรมการ	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	 
นายบัณฑิต	 สะเพียรชัย	 และนาย	 สุชาติ	 เจียรานุสสติ	 
เป็นกรรมการ	และมีนาย	ธันวา	เลาหศิริวงศ์	เป็นที่ปรึกษา
ปี	 2563	 นับว่าเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำาหรับ
กิจกรรมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	 อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 (“โควิด-19”)	ที่ส่งผล 
กระทบต่อการเดินทางและการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล	อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ 
การลงทุน	 ยังคงทำาหน้าที่พิจารณาโอกาสในการลงทุนที่ฝ่าย 
บริหารนำาเสนออย่างต่อเน่ือง	โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
การลงทุนรวมทั้งสิ้น	 10	 ครั้ง	 และมีการพิจารณากลั่นกรอง
และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจำานวน 
โครงการลงทนุกวา่	10	โครงการทัง้ในและตา่งประเทศ	โดยมี 
โครงการลงทุนที่สำาคัญดังนี้
1.	การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาในสาธารณรัฐ 
	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (“สปป.ลาว”)	 ขนาด	 45.0	 
	 เมกะวตัต	์ซ่ึงเป็นการตอ่ยอดขยายการลงทนุ	ใน	สปป.ลาว	 
	 เพิ่มเติมตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2.	การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
	 ในประเทศ	ขนาด	20.0	เมกะวัตต์

3.	การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโครงการ 
	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เดิม	 รวมทั้งสิ้น	 30.8	 
	 เมกะวัตต์
4.	การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน	 เพ่ือประกอบธุรกิจติดตั้งและ 
	 บริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง	(District	 
	 Cooling)	 เพ่ือจำาหน่ายน้ำาเย็นให้แก่อาคารในบริเวณพ้ืนที่ 
	 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน	 ของสำานักงานจัดการ 
	 ทรัพย์สิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.	การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ	อีก	6	โครงการ
คณะกรรมการการลงทนุยงัได้ตดิตาม	พิจารณาความคืบหนา้	 
โอกาส	 และอุปสรรคของโครงการลงทุนเดิมและโครงการ
ลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ	 และ
ติดตามภาวะสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบถึงการดำาเนินงาน
และยุทธศาตร์องค์กร	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	และคณะกรรมการบริษัท	ในการ 
พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนที่จะเพ่ิมรายได้และกำาไร 
ให้แก่บริษัทฯ
นอกจากนี้	 คณะกรรมการการลงทุนยังพิจารณาและให้ข้อ
เสนอแนะในเรือ่งโครงสรา้งทางการเงินทีเ่หมาะสม	โครงสรา้ง
องค์กร	 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว	กระบวนการจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ปลอดภัยทันสมัย	 รวมถึงงบประมาณที่พร้อมรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ	 แก่คณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้คง 
ความสามารถในการแข่งขัน	 และสอดคล้องต่อทิศทาง 
การพัฒนาธุรกิจต่อไป
คณะกรรมการการลงทนุได้ปฏบิตัหินา้ทีค่รบถว้นตามกฎบตัร
และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยได้
พิจารณาเรือ่งตา่งๆ	อยา่งละเอียดรอบคอบ	เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่ 
ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ย	จะได้รบัประโยชนส์งูสดุ	อยา่งม่ันคง	
ยั่งยืน	และมีความเท่าเทียม

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานคณะกรรมการการลงทุน





94 รายงานประจำาปี 2563

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 5 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการการลงทุน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่าง ๆ  โดยสรุปเป็น
แผนภาพโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้ง

รายงาน/

ข้อเสนอแนะ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงาน

รายงาน

แต่งตั้ง/
ถอดถอน

รายงาน

รายงานงบการเงิน

แต่งตั้ง/ถอดถอน
กำาหนดนโยบาย/

ควบคุมดูแล

ให้คำาแนะนำา
มอบหมาย
รายงาน

รายงาน/
ให้ข้อเสนอแนะ

สายงานการเงิน บัญชี 
และยุทธศาสตร์องค์กรสายงานปฎิบัติการสายงานพัฒนาธุรกิจ

รายงาน/
ให้ข้อเสนอแนะ

สายงานบริหาร
ความเป็นเลิศขององค์กร

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการ
การลงทุน
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กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งครบปี 2563 
1. นายพิชัย ชุณหวชิร(1) 

 - ประธานกรรมการ 
2.  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช(2) 
 - รองประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการคณะกรรมการการลงทุน(14)

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์(3) 
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. พลเอก อุทิศ สุนทร(4) 
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 - กรรมการตรวจสอบ
5. พลเอก ศักดา เนียมคำา(5) 
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการบรรษัทภิบาล
6. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี(6) 
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
7. นายถาวร งามกนกวรรณ(7) 

 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
8. นายธรรมยศ ศรีช่วย(8) 
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 - กรรมการการลงทุน(14)

9. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(9) 
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบรรษัทภิบาล
10. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์(10) 
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา
  และกำาหนดค่าตอบแทน
11. นายบัณฑิต สะเพียรชัย(11) 
 - กรรมการ
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่
 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยงทั้งองค์กร
 - กรรมการการลงทุน(14)

 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2563

1. นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ(12) 
 - กรรมการอิสระ
กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระระหว่างปี 2563 

1. ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง(13) 
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัท มีจำานวน 12 คนดังน้ี

หมายเหตุ : 
(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ  และเป็นกรรมการผู้แทน  
 จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
(4) ได้รับการแต่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
(5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
(6) ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2559 และเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 
(7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ) และกรรมการความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
(8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
(9) ได้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เม่ือวนัที ่9 เมษายน 2562 และกรรมการบรรษทัภิบาล เม่ือวนัที ่21 พฤษภาคม 2562 และกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที ่1 กนัยายน 2563
(10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
(11) ได้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร กรรมการการลงทนุ เม่ือวนัที ่25 มีนาคม 2559
(12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน ดร. พรรณขนิตตา บุญครอง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
(13) พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
(14) การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำานาจบริหารจึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  



96 รายงานประจำาปี 2563

11 08 10 05 07 01 03 02 09 04 06 12

1. นายพ�ชัย ชุณหวช�ร    ประธานกรรมการ

2. นายชัยวัฒน โควาว�สารัช   รองประธานกรรมการ

     ประธานกรรมการการลงทุน

3. พลเอก คณิต สาพ�ทักษ�   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

4. พลเอก อุทิศ สุนทร   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

     กรรมการตรวจสอบ

5. นางว�ไล ฉัททันตรัศมี   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6. นายธรรมยศ ศร�ชวย   กรรมการ

     กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการการลงทุน

7. นายนร�นทร กัลยาณมิตร   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภิบาล

8. ศ.ดร.สุชัชว�ร สุวรรณสวัสดิ์   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

9. นายถาวร งามกนกวรรณ   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

10. พลเอก ศักดา เนียมคำ   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการบรรษัทภิบาล

11. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ   กรรมการ และกรรมการอิสระ

12. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย   กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการการลงทุน

     เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท

97บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)96 รายงานประจำป� 2563
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11 08 10 05 07 01 03 02 09 04 06 12

1. นายพ�ชัย ชุณหวช�ร    ประธานกรรมการ

2. นายชัยวัฒน โควาว�สารัช   รองประธานกรรมการ

     ประธานกรรมการการลงทุน

3. พลเอก คณิต สาพ�ทักษ�   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

4. พลเอก อุทิศ สุนทร   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

     กรรมการตรวจสอบ

5. นางว�ไล ฉัททันตรัศมี   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

     กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

6. นายธรรมยศ ศร�ชวย   กรรมการ

     กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการการลงทุน

7. นายนร�นทร กัลยาณมิตร   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภิบาล

8. ศ.ดร.สุชัชว�ร สุวรรณสวัสดิ์   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

9. นายถาวร งามกนกวรรณ   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

10. พลเอก ศักดา เนียมคำ   กรรมการ (กรรมการอิสระ)

     กรรมการบรรษัทภิบาล

11. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ   กรรมการ และกรรมการอิสระ

12. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย   กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

     กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร

     กรรมการการลงทุน

     เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท

97บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)96 รายงานประจำป� 2563



98 รายงานประจำาปี 2563

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายพิชัย ชุณหวชิร 

 ประธานกรรมการ 
 อายุ 72 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 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การท�างาน 

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 -  ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)
 - นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 
ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ หรือ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ 
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายนรินทร์ 
กัลยาณมิตร หรือ นายถาวร งามกนกวรรณ หรือ พลเอก ศักดา เนียมคำา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ



99บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

  - รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,125,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

 รองประธานกรรมการ  
 ประธานคณะกรรมการการลงทุน  
 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
 • Director Certification Program (DCP 168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)

ประสบการณ์การท�างาน 

 • 2558 - ปัจจุบัน :  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) 
 • 2550 - 2557  : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) ประเทศนอร์เวย์
  - กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป
  - กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
  - Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) 
  - ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)
  - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
  - กรรมการและฝ่ายกลยุทธ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
  - ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข 
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำากัด 
  - รองประธานสมาคมศิษย์เก่า AIT, Thailand Chapter 
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
  - กรรมการ Nido Petroleum Pty. Ltd.
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 717,187 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

พลเอก คณิต สาพิทักษ์

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การท�างาน

 • 2557 - 2562  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 - 2560  : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำากัด
 • 2554     :  ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
       :  ราชองครักษ์พิเศษ
       :  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • 2553     :  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
 • 2551     :  แม่ทัพภาคที่ 1

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 196,875 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

พลเอก อุทิศ สุนทร

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ 66 ปี
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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

 • 2557 - 2562  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2555 - 2557  :  หัวหน้าคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต. 
       :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 337,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
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 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง
  - ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการตรวจสอบบัญชี
  - ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
  - กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่น ๆ  ในอดีต

 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)
 • เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
 • เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยากรในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหาร และคณะกรรมการด้านการวางระบบ  
  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทํางานในอดีต

 • 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 344,334 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายธรรมยศ ศรีช่วย 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 กรรมการการลงทุน
 อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน)

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

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี - 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 337,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 

 กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
 • B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย
  สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program (MMM))
  รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นําองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of  
  Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 • ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสตูรป้องกนัราชอาณาจักร (ปรญิญาบตัร วปอ.) รุน่ที ่50 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
  และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
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 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง 
  รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 • ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรการบรหิารการทอ่งเทีย่วสําหรบัผูบ้รหิารระดับสงู (TME) รุน่ที ่1 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

ประสบการณ์การทํางาน

 • ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
 • 25 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 • เมษายน 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
    และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2561 - 2562 : ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2561 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
    สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2561 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง 
    ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559  
    สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2560 - 2562 :  รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2560 - 2562 :  กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
 • 2560 - 2562 :  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ  
    กับประเทศเพื่อนบ้าน
 • 2560 - 2562  : กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 2559 - 2560 : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • 2558 - 2562 : กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 • 2558 - 2562 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2558 - 2562 : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 2557 - 2559 :  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง 
   คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 
   สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
 • ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) The University of Wisconsin-Madison, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ (นงส. 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559) 
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3)
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6)
 • หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน 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 
 • หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบัน 
  พระปกเกล้าและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นท่ี 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)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 8/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การทํางาน

 • 23 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน : อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 24 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน : นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
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 • 2561 - ปัจจุบัน   : นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • 2560 - 2563    : ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • 2 ตุลาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 : รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
          ลาดกระบัง
 • 2 ตุลาคม 2558 - 1 ตุลาคม 2562 : อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2557 - 2559    : นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
  - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  - กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 427,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายถาวร งามกนกวรรณ

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  
 อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 8/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

 • 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ
 • 1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2561 : รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
 • 1 ตุลาคม 2557   :  ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • 1 ตุลาคม 2556   :  ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
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 • 1 ตุลาคม 2554   : ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน กฟผ.
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ - วิชาการ กฟผ.

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :  ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

พลเอก ศักดา เนียมคํา

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรส่งกําลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ 
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 71 
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 52
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 57
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019)   
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

 • 8 พฤษภาคม 2562 - 9 กันยายน 2562 : กรรมการ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2561      : คณะทํางานที่ปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • 2560      :  ผูอํ้านวยการ ศนูยป์ระสานการปฏบิตัทิี ่5 (ภารกจิพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดน 
          ภาคใต้) กองทัพบก
 • 2558       :  ผูท้รงคุณวฒุกิองทพับก ปฏบิตัหินา้ทีร่องผูอํ้านวยการ สาํนกันโยบาย
          และยุทธศาสตร์ความม่ันคง กองอํานวยการความม่ันคงภายใน 
          แห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.)
 • 2556      :  รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-
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 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี  
 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), University of New Haven สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.18) 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สํานักงานกิจการยุติธรรม
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทํางาน  
 • 2561 - ปัจจุบัน : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 2560 - 2561  : อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2557 - 2558  : ผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2557  : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2554  : รองผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ  ในปัจจุบัน
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  กรรมการธนาคาร (ผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
  - กรรมการ กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายบัณฑิต สะเพียรชัย 

 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 กรรมการการลงทุน
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 อายุ 56 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 (ปรม.10)
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 25 (วปอ.55)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (วธอ.5)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทูตสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นําดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 ฐานเศรษฐกิจ

ประสบการณ์การทํางาน 

 • 2556 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน  
        บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
  - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จํากัด
  - กรรมการ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จํากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จํากัด)
  - กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  - กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  - 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 Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.  
  - กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)
  - กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
  - กรรมการผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd
  - กรรมการผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,367,778 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี



110 รายงานประจำาปี 2563

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท   
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 
 ไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และ 
 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
 ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี 
 คุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด 
 โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่นใด
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ มี 
 ความเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน 
 กรรมการทั้งหมด และมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้มีความรอบรู้  
 ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้า 
 พลังงานหมุนเวยีน ด้านธรุกจิระหวา่งประเทศ ด้านบญัช ี
 และการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย  
 ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
 ความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ 
 ซ่ึงมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ 
 ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะ 
 กรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
 กรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
 เป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั 
 มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอํานาจ 
 ถอดถอนบคุคลดังกลา่วจากการดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง
4. ประธานกรรมการต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ 
 ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ นอกจากนี้ 
 ประธานกรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ใน 
 คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีความ 
 ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน 

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 8 ท่าน 
คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 ของกรรมการทัง้หมด ซึง่มากกวา่ 1 ใน 3  
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้กรรมการอิสระเป็น 
กลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอํานาจ 
การตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสํานึกใน 
การปฏิบัติหน้าที่ ตั้งม่ันบนความถูกต้องและสามารถแสดง
ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือ 
กลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนิยามและ
คุณสมบตัขิองกรรมการอิสระในนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ
ที่ดี (หมวดที่ 3) ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่ มีสิทธิ 
 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
 ของบริษัทฯ ทั้ งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ 
 เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือ 
 ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 
 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ทั้ งนี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่ี 
 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ 
 ส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ 
 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 
 บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส 
 ของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ 
 การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็น 
 การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ 
 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่นยั หรอืผูมี้อํานาจควบคุม 
 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
 อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
 ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี 
 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม 
 ของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึง 
 รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ 
 ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท 
 ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ 
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 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ 
 ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน 
 ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ 
 แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
 ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 
 เงินเดือนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีมี่ 
 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ 
 ที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ มีนัย 
 กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น 
 อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19  
มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบาย การกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรวมถึงบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับ 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต และระมัดระวังรักษา 
 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็น 
 ธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 (Direct) และกํากับควบคุมดูแล (Monitoring and 
 Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตาม 
 นโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และประสทิธผิล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ เพ่ือเพ่ิม 
 มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ังค่ัง 
 สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and 
 Shareholders’ Wealth) รวมถึงนํานวัตกรรม และ 
 เทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
 ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว 
 รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่อง 
 ของผู้บริหาร (Succession Plan)

5. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและ 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนด 
 ในสัญญาที่ เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกําหนดให้ 
 ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่ 
 สาํคัญอ่ืน ๆ  ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพ่ือให้ 
 การดําเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กร 
 โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึง 
 แนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ  
 ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงาน 
 ทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control)  
 และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มี 
 ประสิทธิผลและเชื่อถือได้
8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 ที่ดีเป็นประจําทุกปี
9. มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรื่องการบริหาร 
 ความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหาร 
 ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตาม 
 อย่างสม่ําเสมอ
10. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความ 
 พร้อมที่ จะใช้ ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระใน 
 การพิจารณากําหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ 
 ทรัพยากรการแต่งตั้งกรรมการ และการกําหนด 
 มาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ 
 คัดค้านการกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ  หรือฝ่ายจัดการ 
 ในกรณีที่ มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่ มีผลกระทบ 
 ต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. ในกรณีที่จําเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหา 
 ความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับ 
 การดําเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary)  
 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 เพ่ือทําหน้าที่จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร และการอ่ืน ๆ  
 ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และช่วย 
 ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการบริษัทและ 
 บริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการ 
 และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดําเนินกิจการให้ 
 ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ   
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 อย่างสมํ่าเสมออีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ 
 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 โปร่งใส
14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ  
 จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code  
 of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
15. งดซ้ือขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการ 
 เงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าว 
 งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
16. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 ของตน ของคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามีภรยิา(1) 
 และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ(2) และนติบิคุคลซึง่ตนเอง 
 บุคคลตาม(1) และบุคคลตาม(2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
 รอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนติบิคุคล 
 ดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน 
 ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัท 
 ในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มี 
 การเปลีย่นแปลง (ซ้ือ ขาย โอน หรอืรบัโอน) และตอ้งแจ้ง 
 ให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า
17. กรรมการทีมี่ความประสงค์ซ้ือขายหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 ต้องแจ้งความประสงค์ให้ สํานักตรวจสอบภายใน 
 ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
18. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ เกี่ยวกับกรรมการ 
 อย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director  
 Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร  
 Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่า 
 เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
19. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผล 
 การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจําทุกปี 
20. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุม 
 ระหว่างกันเองตามความจําเป็นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
 เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ 
 ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
21. กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
22. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกําหนดบทบาทหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
 และความจําเป็นเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ 
 คณะกรรมการบริษัท

23. มีกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ 
 ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท 
 มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล 
 ที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการ 
 บริหาร ให้ เ ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ 
 การทํารายการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 
 หลักเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 
 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
24. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  
 การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดําเนินการต่าง ๆ  การกู้ยืม 
 หรือการขอสินเช่ือใด ๆ  จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม 
 ตลอดจนการเป็นผู้คํ้าประกัน และการดําเนินการใด ๆ  
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และ 
 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์
25. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 และ/ หรือการเข้าทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ 
 รายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น)  
 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
26. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการ 
 จัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน 
 ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุม 
 เร่ืองสําคัญต่าง ๆ  ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ 
 กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
27. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
28. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม 
 ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 
 พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) พระราชบญัญัต ิ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 
 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายต่าง ๆ  รวมถึง 
 ประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
 เข้ า ดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตํ าแหน่ง 
 กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 
 ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 
 ตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึง 
 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอต่อ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
29. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือ 
 บุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าว 
 จะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ 
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 ทําให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ  
 สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  
 และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ 
 บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่ง
ของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 
ตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
ซ่ึงกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง 
ตําแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
กรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ 
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนาน 
กว่านั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและ 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว 
และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 
วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระ
นัน้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไป ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอยา่ง
สมเหตุผลถึงความจําเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ
นอกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จาก
ตำาแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบตัหิรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68  
  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่ง 
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 5. ศาลมีคําสั่งให้ออก
 6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  
  89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่าง 
 สม่ําเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตาม 
 ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชุมไว้ 
 ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ 
 มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทน 
 ของกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ 
 ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ 
 ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อ่ืนและ 
 กําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายจัดการมี 
 หน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่ 
 คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่ดูแล 
 ให้ ม่ันใจว่ากรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่ 
 เกีย่วขอ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนั เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอ 
 ที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องใน 
 เรื่องต่าง ๆ  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 
 ดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละ 
 ครั้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม เพ่ือให้ 
 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องของ 
 รายละเอียดก่อนการรับรองรายงาน
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ งควรมี 
 กรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
 จํานวนกรรมการทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการ 
 เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน 
 กรรมการทั้งหมด
4. กรรมการบรษิทัควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
 ของจํานวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี 
5. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัด 
 เรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ 
 ฝ่ายจัดการทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคําขอของ 
 กรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอ่ืนที่สําคัญเป็นวาระ 
 การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
6. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ 
 ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ือการอภิปราย 
 และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปราย 
 ในประเด็นที่สําคัญ
7. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุป 
 ประเด็นสําคัญของวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณา 
 ของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ 
 กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพ่ือประมวล 
 ความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
8. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ  กรรมการซึ่งมี 
 ส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ 
 ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
9. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คําปรึกษา 
 และบริการต่าง ๆ  ที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
 ของบริษัทฯจากฝ่ายจัดการ และสามารถขอความเห็น 
 ที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติ 
งานในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และ 
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายใน ต่อมาที ่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ 
ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการการลงทนุ และ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี(1) ประธานกรรมการ

2. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ

3. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร(1) กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee - AC) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งต้องประกอบด้วย 
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจ หรอืมีประสบการณ ์
ด้านบญัชแีละการเงิน หรอืการตรวจสอบอยา่งเพียงพอทีจ่ะทาํ
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตาม 
 มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง 
 และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
 Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 ทีเ่หมาะสม และมีประสทิธภิาพ และสอบทานประสทิธผิล  
 และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
 บริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการได้มาและ 
 จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

หมายเหตุุ :
(1) เป็็นผู้้�ที่่�ม่ความรู้้�และป็รู้ะสบการู้ณ์์เพี่ยงพีอที่่�จะสามารู้ถที่ำาหน�าที่่�ใน  
 การู้สอบที่านความน่าเชื่่�อถือของงบการู้เงินได้�

 ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
 เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น 
 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่อง 
 ข้อบกพร่องสําคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจาก 
 ฝ่ายจัดการ
6. มีอํานาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้ 
 ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 มีอํานาจในการว่าจ้าง หรือนําเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 มาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตาม 
 ระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
 ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าว 
 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความ 
 เป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอ 
 ค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคล 
 ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 
 ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบ 
 ของผู้สอบบัญชีและสํานักตรวจสอบภายใน ให้ มี 
 ความสมัพันธแ์ละเกือ้กลูกนั และลดความซ้าํซ้อนในสว่นที ่
 เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ใหค้วามเหน็ชอบ กฎบตัร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ 
 แผนการฝึกอบรม และอัตรากําลังของสํานักตรวจสอบ 
 ภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผล 
 การปฏิบัติงานประจําปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
 ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสํานัก 
 ตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 และการบริหารความเสี่ยง
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13. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
 หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซ่ึงอาจมีผล 
 กระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
 ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ 
  สําคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
  บริษัทฯ 
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
 บริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ 
 บริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 ภายในเวลาที่สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง 
 อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
 หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ 
 มาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั โครงการแนวรว่มปฏบิตัิ
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and 
Remuneration Committee - NRC) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็น 
กรรมการอิสระ ทัง้นีป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการ 
บริหารงานบุคคล ทั้งนี้ คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็น 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ

2. นางวิไล ฉัททันตร์รัศมี กรรมการ

3. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ และเลขานุการ

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

1. กําหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของ 
 ผูท้ีจ่ะมาดํารงตาํแหนง่กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
 และผู้บริหารระดับสูง
2. ดาํเนนิการสรรหา และเสนอแนะผูท้ีมี่คุณสมบตัเิหมาะสม 
 ในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 และผู้บริหารระดับสูง 
3. กาํหนดหลักเกณฑห์รอืวธิกีารกําหนดค่าตอบแทนสําหรบั 
 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการ 
 บริษัท เพื่อเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
 ผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 
 อนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการกาํหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวน และสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดงานของ 
 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิารระดับสงูประจาํทกุปี 
 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 
 และกําหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลให้ 
 คณะกรรมการบรษิทัทราบและเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
9. พิจารณาผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดํารงตาํแหนง่เลขานกุารบรษิทั  
 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง
องค์กร (Enterprise-wide Risk 
Management Committee - ERMC) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย  
กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
ที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจ และ/ หรือการบริหารงานความเสี่ยง โดยให้ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงฯ และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงฯ โดยตําแหน่ง
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. กําหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 ทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมาย 
 ขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
 ความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจองค์กร 
 ให้แก่ฝ่ายจัดการ
2. กํากับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหาร 
 ความเสีย่งท้ังองค์กรทีส่าํคัญ รวมทัง้มีการบรหิารจัดการ 
 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร 
 ความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สําคัญต่อ 
 คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บริษัท
6. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ทัง้องค์กร 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสม 
 ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance
Committee -CGC) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อย 
กว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ  
โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่พึงปฏิบัติตาม 
มาตรฐานสากลต่าง ๆ  โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดํารง 
ตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และเป็นเลขานุการ

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดี 
 การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน 
 คอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ให้คณะทํางานเพ่ือทําหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาล 
 ได้ตามความเหมาะสม 
3. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
 และฝ่ายจัดการเพ่ือให้ เป็นไปตามหลักการกํากับ 
 ดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล 
 กิจการที่ดีการต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม  
 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
 สากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 
 ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 
 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการการลงทุน 
(Investment Committee - IC) 
คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 
และผู้เชี่ยวชาญอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ด้านธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ด้านการเงินและบัญชี 
หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี และกําหนดสัดส่วน 
ของจํานวนกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ 
การลงทุน ท้ังน้ีให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุน 
โดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้แต่งต้ัง 
เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเลขานุการของ 
คณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานกรรมการ

2. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ

3. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ

4. นายสุชาติ เจียรานุสสติ(1) กรรมการ

5. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ที่ปรึกษา

หมายเหตุุ : 
(1) กรู้รู้มการู้ที่่�ไม่ใชื่่กรู้รู้มการู้บรู้ิษัที่

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1. พลเอก อุทิศ สุนทร ประธานกรรมการ

2. พลเอก ศักดา เนียมคํา กรรมการ

3. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ

4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ

2. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ

3. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ

4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ
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ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการการลงทุน

1. ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินการตามกลยุทธ์องค์กร 
 และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึง 
 ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อจำากัด ความหลากหลายและ 
 ความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
 ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณากล่ันกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลง 
 ทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อน 
 นำาเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ 
 พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสม 
 ของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น 
 แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ต่อไป  
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บริษัท

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง  
 ลงทุนสำาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงาน และ 
 งบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงิน 
 ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง 
 รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำาหรับโครงการธุรกิจใหม่ 
 ที่ยังไม่ได้รับอนุ มัติแผนงานและงบประมาณจาก 
 คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. พิจารณาแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
 ของคณะกรรมการการลงทุน
4. สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร
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1. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย   กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายนิวัติ อดิเรก    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบร�หารความเปนเลิศองคกร

     เลขานุการบร�ษัท

4. นางสาวภัทร�ภูร� ช�นกุลกิจนิวัฒน�  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเง�น บัญช�และยุทธศาสตรองคกร

5. นายภาวัน สยามชัย   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ

     ดํารงตําแหนง Country Manager, BCPG Japan Corporation

6. นายชาญว�ทย� ตรังอดิศัยกุล   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานพัฒนาธุรกิจองคกร

118 รายงานประจำป� 2563
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
นายบัณฑิต สะเพียรชัย 
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 กรรมการการลงทุน
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 (ปรม.10)
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 25 (วปอ.55)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (วธอ.5)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทูตสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำาดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 ฐานเศรษฐกิจ
ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2556 - 2558 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานด้านธรุกจิพลงังานทดแทน บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำากัด
  - กรรมการ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด)
  - กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  - กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  - 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 Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  - กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.  
  - กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)
  - กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
  - กรรมการผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd
  - กรรมการผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,367,778 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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1. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย   กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายนิวัติ อดิเรก    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบร�หารความเปนเลิศองคกร

     เลขานุการบร�ษัท

4. นางสาวภัทร�ภูร� ช�นกุลกิจนิวัฒน�  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเง�น บัญช�และยุทธศาสตรองคกร

5. นายภาวัน สยามชัย   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ

     ดํารงตําแหนง Country Manager, BCPG Japan Corporation

6. นายชาญว�ทย� ตรังอดิศัยกุล   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานพัฒนาธุรกิจองคกร
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นายนิวัติ อดิเรก 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 
 อายุ 62 ปี 
การศึกษา 

 • ปริญญาโท Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทํางาน

 • มีนาคม - ธันวาคม 2562  : ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
 • 2540 -  2561     : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT
            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ International 2
            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
            ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
            ผู้อำานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
            Electricity Generating Public Company Limited (EGCO)
 • 2534 - 2540     : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม Italthai Engineering Co., Ltd.
 • 2523 - 2534     : วิศวกรไฟฟ้า Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี - 
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำากัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำากัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำากัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำากัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำากัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) 
  - กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
  - กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
  - กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำากัด
  - กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำากัด
  - กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำากัด
  - กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำากัด
  - กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 3,400 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี



121บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) 121บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท 
 อายุ 55 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)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP82/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (September/2017)
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management
 • Driving Performance by OKRs, Thailand Management Association (January 2019)
 • Building an agile culture with the 7 habits, PacRim Consultancy (May 2019)
 • Presentation Skills & Effectiveness Workshop, World Business Forum (November 2019)
 • The 4 Essential Roles of Leadership / The 6 Critical Practices for Leading a Team, PacRim Leadership  
  Center (December 2019)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP293/2020), Thai Institute of Directors (September, 2020)
ประสบการณ์การทํางาน

 • 2559 - 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
 • 2549 - 2559 : กรรมการบริหาร บริษัท อวานการ์ด คอปปิตอล จำากัด 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
  - กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd.
  - กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำากัด 
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด)
  - กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 240,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและยุทธศาสตร์องค์กร    
 อายุ 46 ปี 
การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration  (MBA), University of Michigan, Ann Arbor, USA 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม / สัมมนา

 • Advanced Management Program, Harvard Business School (AMP 192/2017)
 • CFA (“Chartered Financial Analyst”) Charterholder (2002)
 • Director Certification Program, IOD (DCP300/2020)
 • BNEF Academy 2020, BloombergNEF
 • 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)
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทชั่วโมงการเข้าอบรมด้านการบัญชี
  6 ชั่วโมง, KPMG Institute Thailand (December 2020)
ประสบการณ์การทํางาน

 • 2562 - ปัจจุบัน  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
         ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
 • 7/2557 - 7/2561  : ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
 • 2555 - 6/2557  : ผู้อำานวยการอาวุโส และ ผู้จัดการระดับภูมิภาค Commercial Banking Group
         ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด
  - กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำากัด
  - กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำากัด
  - กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำากัด
  - กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำากัด
  - กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำากัด
  - กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำากัด
  - กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
  - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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นายภาวัน สยามชัย

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
 ดำารงตำาแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation
 อายุ 51 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 จำากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  - ไม่มี - 
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
  - กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 212,062 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
 อายุ 40 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 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP295/2020) 
 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17)
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (RECU 38)
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
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ประสบการณ์การทํางาน

 • กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี   
             จำากัด (มหาชน)  
 • กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2561 : ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) 
 • มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2560 : ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการควบรวมกิจการและการจำาหน่าย  
             บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558       : Investment Director Equis Fund Group (Thailand) และ  
             บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ แมนเนจเมนท์ จำากัด 
 • 2555 - 2556       : ผู้อำานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำากัด
 • 2554 -2555       : ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ผู้อำานวยการอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำากัด  
 - กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
 - กรรมการ บริษัท PetroWind Energy Inc.
 - กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำากัด
 - กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำากัด
 - กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำากัด
 - กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำากัด 
 - กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 149,505 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ  
ของฝ่ายจัดการ 
1. ดำาเนินกิจการและบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ  
 ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ  
 และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
2. ดำา เนินกิจการและบริหารงานให้ เ ป็นไปตามมติ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับ 
 อนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง 
 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานความก้าวหน้าจากการดำาเนินงานตามมติ  
 และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่สำาคัญต่อที่ 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

4. ดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแล 
 กิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมี 
 สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ 
 ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้ อ่ืน  
 เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำานักตรวจ 
 สอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบ 
 ให้ประกอบกิจการนั้น ๆ  ได้
6. การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือ ตำาแหน่ง
 อ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะ 
 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน 
 ส่วนผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำานวยการขึ้นไปจะต้องได้รับ 
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 ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่ 
 การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน 
 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง 
 ระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ลงมา ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่ง 
 ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง 
 ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ 
 การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
 ต้องงดซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าว 
 งบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศ 
 แจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้อง 
 รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี 
 ภริยา(1) และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(2) และ 
 นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2)  
 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิ 
 ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น 
 รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น 
 ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม 
 คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลง 
 (ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ  
 ทราบโดยมิชักช้า
8. ผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำานักตรวจสอบ 
 ภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที ่
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
9. มีหน้าที่ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวเนื่อง 
 กับการดำาเนินกิจการและการบริหารงานประจำาวัน 
 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความรอบรู้ และ 
 เพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
 สำาหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม 
 ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ห รื อ เ ที ยบ เท่ า เ พ่ื อ ให้ เ ข้ า ใ จบทบาทหน้ าที่ ข อ ง 
 คณะกรรมการบริษัท อันนำามาซ่ึงประสิทธิภาพใน 
 การบริหารจัดการองค์กร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง  
(Succession Plan) ในตำาแหน่งที่สำาคัญในองค์กร เช่น  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร 
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) โดยให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำาหนดนโยบายการสรรหากรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอก 
หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถ 
เข้ารับการคัดเลือกในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทน 
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการสรรหาฯ 
จะรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
ต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำาหน้าท่ีประเมินผล 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
รายงานผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี ซ่ึงอ้างอิงจาก 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร และอาจรวมถึง 
แผนสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารเพ่ือทำาหน้าที่ดูแลการอบรมและ 
พัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อ 
การขับเคล่ือนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและบรรลุ 
ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำาหนด 
ให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อม 
ในการบริหารองค์กรโดยรวม ซ่ึงนับเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์  
 แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กำากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำา 
 ตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไป 
 ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
 และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ 
 จากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดและเป็นไปตาม 
 แผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับ 
 ความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
 และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การ 
 ดำาเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง 
 ของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 
 ของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/  
 หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



126 รายงานประจำาปี 2563

5. กำากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด  
 ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ  โดยรวม 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
 ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 บริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เจรจาและเข้าทำาสัญญา และ/ หรือธุรกรรมใด ๆ  ที่ 
 เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกำาหนดวงเงินของ 
 ธุรกรรมตามที่กำาหนดในตารางอำานาจอนุมัติรายจ่าย 
 ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึก 
 ภายในสำาหรบัการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
 กับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
 บริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำาเนินงาน 
 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/ หรือบริษัทร่วม เพ่ือให้ 
 มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อ 
 คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาส 
 ปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำาเนินงานและผลประกอบการ 
 ที่ดีและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่อง 
 เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
10. ดำาเนินการให้ มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนใน 
 โครงการใหม่ ๆ  ที่ดี โดยทำาการศึกษาทางด้านเทคนิค 
 และด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือ 
 ประกอบการตัดสินใจ
11. การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การถอดถอน การกำาหนด การเล่ือน 
 การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย  
 การพ้นสภาพ และอ่ืน ๆ  ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ 
 ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความ 
 เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำาหนด 
 การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการ 
 พ้นสภาพ และอ่ืน ๆ  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ 
 ตลอดจนการดำาเนินงานที่ เ ป็นรายการสนับสนุน 
 ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป  
 ในวง เ งิน ไ ม่ เกิ นงบประมาณที่ ไ ด้ รั บอนุ มัติ จ าก 
 คณะกรรมการบริษัท
14. ดำาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการ 

 ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำาหน่ายไป 
 ซ่ึงสินทรัพย์รวมตลอดจนตารางกำาหนดอำานาจอนุมัติ 
 รายจ่าย ซ่ึงได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัท
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ  ที่จำาเป็นต่อการดำาเนิน
 ของบริษัทฯ  
16. มอบอำานาจช่วง และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลหรือ 
 กลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานที่กำาหนดในนามของ 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำานาจที่ระบุไว้ 
 ในหนังสือมอบอำานาจของบริษัทฯ และ/ หรือระเบียบ  
 กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้ 
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้ง 
 ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ  กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณี 
 ที่ มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้ 
 คณะกรรมการของบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ 
 ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และ 
 มีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก  
 (arm’s length) 
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 บริษัท 
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำานาจในการสั่งจ่ายเงิน 
เพ่ือกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือ 
ขอ้ผกูพันใด ๆ  รวมถงึมีอำานาจในการดำาเนนิการ หรอืกำาหนด 
และอนุมัติวิธีการจัดหาพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็น 
ตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ และโบนัส  
(2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซ่ึงรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) 
ในรูปอ่ืน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำาปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค 
ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำารองเล้ียงชีพ และค่าเบ้ียประกันชีวิต 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (BCPG ESOP-WS#1)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารในการ 
ทำางานในระยะยาว และในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน 
ที่เป็นตัวเงินสำาหรับผู้บริหาร เช่น เงินเดือน โบนัส และ 
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพประมาณ 104.4 ล้านบาท
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108
คน

สายงานกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 7.4%
สายงานพััฒนาธุุรกิจัองค์์กร 8.3%
สายงานปฏิิบััติิการ 9.3%
สายงานการเงิน บััญ่ชีี และยุทธุศาสติร์ 18.5%
สายงานบัริหารค์วามเป็นเลิศองค์์กร 14.8%
กลุ่มบัริษััท BSE และลมลิกอร์ 29.6%
BCPG JP 7.4%
BCPG Indochina (Laos) 4.6%

ชีั่วโมงการอบัรม

60 ชีั่วโมง/ปี/ค์น

ชีั่วโมงค์วามปลอดภัย

419 พัันชีั่วโมง/ปี

ชีั่วโมงค์วามปลอดภัยสะสม

1,236 ชีั่วโมง/ปี/ค์น

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำานวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 108 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ได้กำาหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำางาน
อย่างเป็นธรรม ได้แก่
 1. เงินเดือน เงินช่วยเหลือ และโบนัส กำาหนดตามหน้าที่ 
  ความรบัผดิชอบของแตล่ะคนโดยพิจารณาเปรยีบเทยีบ 
  จากบรษิทัจดทะเบยีนอ่ืนในอุตสาหกรรมทีใ่กล้เคียงกนั 
  ประสบการณ์ และคุณวุฒิ เป็นสำาคัญ รวมทั้งผลการ 
  ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละปี
 2. สวัสดิการ เช่น กองทุนสำารองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ  
  ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำาปี 
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของพนักงานและครอบครัว  
  วคัซีนป้องกนัโรคระบาด เงินประกนัสงัคม ค่าเบีย้เลีย้ง 
  สำาหรับเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
  เป็นต้น รวมท้ังในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดซ้ือประกันสุขภาพ 
  ท่ีครอบคลุมการรักษาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ท้ังน้ี เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่พนักงาน 
 3. อื่น ๆ  ได้แก่ โครงการ BCPG ESOP-WS#1 เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่าง ๆ  แก่พนักงานตาม 
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อน 
ประจำาปี สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น ในปี 2563  
กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร)  
ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส เงินสมทบ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เป็นต้น ประมาณ  
237.6 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2563

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความชำานาญ 
รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในทกุระดับ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ 
ความชำานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 
และการจัดอบรมภายในโดยบริษัทฯ และบริษัท บางจาก  
คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) เพ่ือให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ 
และให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำา นอกจากนี้ 
บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ 
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพ่ิมเติม เพ่ือนำาความรู้ 
ที่ ไ ด้รับมาปรับปรุงการทำางานของบริษัทฯ ให้ ดียิ่งขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เปล่ียน 
และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้การจัดอบรม 
ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
จัดใหมี้การอบรมผา่นระบบ Online ซ่ึงพนกังานสามารถเลือก 
อบรมในหลักสูตรที่หลากหลาย และยังเป็นแหล่งความรู้ 
ที่เสริมทักษะในการทำางาน ซ่ึงเน้นพัฒนาด้าน Soft Skills 
นอกเหนือจากทักษะความรู้ทางวิชาชีพ โดยมีฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลให้คำาแนะนำาการเลือกหลักสูตรอบรมสำาหรับ
พนักงานแต่ละระดับ 
นอกจากการอบรมข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงาน 
สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ 
ระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้มี 
Knowledge Management Session ในแต่ละเดือน  
ตัวอย่างหัวข้อในแลกเปล่ียนความรู้ เช่น แนวทางการ 
ปฏิบัติตามหลักการกำากับกิจการที่ดี ความรู้ด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และ 
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ใหม่ เป็นต้น พร้อมกับ 
มีการทำาแบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินผล
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ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ
(1) ผู้ที่ดูแลด้านการกำากับ

ผู้ควบคุมดูแลด้านบัญชี

 นายพงษ์ศักด์ิ ชะนะมา ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีองค์กร 
 ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลด้านบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยก้ิม ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน 
 (รักษาการหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน) และทำาหน้าที่ 
 เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 
 30 พฤษภาคม 2560 แตง่ตัง้นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณชิ 
 (ซ่ึงดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
 บริหารความเป็นเลิศองค์กร) เป็นเลขานุการบริษัทฯ มี 
 บทบาทสำาคัญในการสง่เสรมิการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ และ 
 สง่เสรมิการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการบรษิทัและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำาหนด 
 ขอ้บงัคับบรษิทัฯ ระเบยีบบรษิทัฯ นโยบายบรษิทัฯ ระเบยีบ 

 และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ  ของหน่วยงานกำากับดูแล และ 
 หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำาหนดแห่งพระราช 
 บญัญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้รบัผดิชอบ 
 งานการกำากับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทาง 
 ฝ่ายกำากับองค์กร 

(2) หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 
นางสาววรนารถ มีถาวร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ ทำาหน้าที่หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

(3) ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 
สำาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นจำานวนเงินรวม 2.81 บาท
ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 1.24 
  ล้านบาท และ
 2. ค่าตรวจสอบตามแบบเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการ 
  ลงทุน จำานวนเงิน 1.57 ล้านบาท
ทัง้นีบ้รษิทัทีเ่ป็นสำานกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัช ีไม่มีความ
สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้มีการประชมุอย่างสมำา่เสมอ  

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และตามความจำาเป็น โดยมกีาร
กำาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มี
หนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของ
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำาเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  
อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำาหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่
เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทั้งหลายได้รับ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพ่ือให้ 
มเีวลาเพียงพอทีจ่ะศึกษา พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกต้อง
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง
แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษัทได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการ
รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการ
เข้าร่วมในทีป่ระชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการ 
ทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

4. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจำานวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี 

5. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่
จะเข้าวาระการประชมุ โดยการปรึกษาหารือกับฝ่ายจดัการ  
ทัง้นีฝ่้ายจัดการจะพิจารณาคำาขอของกรรมการบางท่านทีจ่ะ 
บรรจุเร่ืองอ่ืนที่สำาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม 
ครัง้ต่อไป

6. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ 
ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ือการอภิปรายและ
เพียงพอสำาหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปราย 
ในประเด็นที่สำาคัญ

7. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็น
สำาคัญของวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ  
พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
แสดงความคดิเหน็ เพ่ือประมวลความคดิเหน็และสรปุเปน็
มติที่ประชุม

8. ในการพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสยี 
ในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ใน 
ทีป่ระชมุในวาระดงักล่าว

9. กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำาปรึกษาและ
บริการต่างๆ ที่จำาเป็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
จากฝ่ายจัดการ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกได้



133บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

ในปีี 2563 บริษิัทัฯ มีีการิจััดปีริะชุมุีคณะกริริมีการิบริษิัทั ทั�งสิ้้�น  
17 คริั�ง โดยที�กริริมีการิแต่ล่ะท่านเข้า้ริว่มีปีริะชุมุีค้ดเป็ีนริอ้ยละ  
98.5 ข้องจัำานวนการิปีริะชุุมีทั�งหมีด ซ่ึ่�งเก้นกว่าร้ิอยละ 75  
ข้องจัำานวนการิปีริะชุุมีทั�งหมีด และในการิปีริะชุุมีคณะกริริมีการิ 
แต่่ละคริั�งมีีจัำานวนกริริมีการิเข้้าริ่วมีปีริะชุุมีเก้นกว่า 3 ใน 4  
ข้องจัำานวนกริริมีการิทั�งหมีด (หริือมีากกว่าริ้อยละ 75) และ
การิดำาเน้นการิปีริะชุุมีเปี็นไปีต่ามีกฎเกณฑ์์ที�กำาหนดไว้ 
นอกจัากนี� สิ้ำานักเลข้านุการิบริิษััท จััดให้มีีการิปีริะชุุมีริะหว่าง
กริริมีการิอ้สิ้ริะ 8 ท่าน เพื่่�อให้ข้้อเสิ้นอแนะและความีค้ดเห็น 
เกี�ยวกับการิบริิหาริการิปีริะชุุมีข้องคณะกริริมีการิบริิษััท และ

นำาเสิ้นอต่อ่กริริมีการิทา่นอ่�น ซ่ึ่�งริวมีถึงึกริริมีการิผู้้จั้ัดการิใหญ่่  
เพ่ื่�อใชุ้เปี็นข้้อม้ีลในการิปีริับปีริุงปีริะสิ้้ทธิิภาพื่การิปีริะชุุมี
สิ้ำาหริับฝ่่ายจััดการิอย่างเปี็นปีริะจัำาทุกปีี 
สิ้ำาหริับการิปีริะชุุมีสิ้ามีัญ่ปีริะจัำาปีีผู้้้ถึ่อหุ้น ปีี 2563 และ 
การิปีริะชุุมีวิสิ้ามีัญ่ผู้้้ถึ่อหุ้น คริั�งที� 1/2563 กริริมีการิทุก
ท่านได้เข้้าริ่วมีปีริะชุุมีอย่างพื่ริ้อมีเพื่ริียงกัน เพ่ื่�อริายงานผู้ล 
การิดำาเน้นงานในปีีที�ผู้่านมีา และต่อบข้้อซึ่ักถึามีข้องผู้้้ถึ่อหุ้น
ต่ามีที�ปีริากฎในริายงานการิปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้น

สรุุปการุเข้้ารุ่วมปรุะชุุมข้องกรุรุมการุบรุิษััท

ลำำาดัับ รุายชุ่�อคณะกรุรุมการุบรุิษััท BoD ID AC NRC ERMC CGC IC

กรุรุมการุดัำารุงตำำาแหน่่งใน่ปี 2563

1 นายพื่้ชุัย  ชุุณหวชุ้ริ 17/17
2 นายชุัยวัฒน์  โควาว้สิ้าริัชุ 17/17 10/10
3 พื่ลเอก คณ้ต่  สิ้าพื่้ทักษั์ 16/17 1/1 3/3  
4 พื่ลเอก อุท้ศ  สิุ้นทริ 17/17 1/1 10/10 1/1
5 พื่ลเอก ศักดา  เนียมีคำา 17/17 1/1 1/1
6 นางว้ไล  ฉัททันต่์ริัศมีี 16/17 1/1 10/10 3/3
7 นายถึาวริ  งามีกนกวริริณ 17/17 1/1 9/9
8 นายธิริริมียศ  ศริีชุ่วย 17/17 9/9 10/10
9 นายนริ้นทริ์  กัลยาณมี้ต่ริ 17/17 1/1 3/3  1/1  
10 ศ.ดริ.สิุ้ชุัชุวีริ์  สิุ้วริริณสิ้วัสิ้ด้์ 16/17 -/1  3/3 9/9   
11 นายบัณฑ์้ต่  สิ้ะเพื่ียริชุัย 17/17  9/9 1/1 10/10

กรุรุมการุเข้้า-ออกตำามวารุะใน่ปี 2563

12 นายกฤษัฎา  จัีนะวิจัาริณะ 8/8 -/1
13 ดริ.พื่ริริณข้น้ต่ต่า  บุญ่คริอง 9/9 5/5

กรุรุมการุลำงทุน่ท่�ไม่ใชุ่กรุรุมการุบรุิษััท

14 นายสิุ้ชุาต่้  เจัียรินุสิ้สิ้ต่้ 6/10
ท่�ปรุึกษัาคณะกรุรุมการุการุลำงทุน่

15 นายธิันวา  เลาหศ้ริิวงศ์ 10/10

หมายเหตุุ	 :
BoD	 การประชุุมคณะกรรมการบริษััท	
ID		 การประชุุมคณะกรรมการอิิสระ
AC	 การปะชุุมคณะกรรมการตุรวจสอิบ
NRC	 การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตุอิบแทน

ERMC	 การประชุุมคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงทั�งอิงค์กร
CGC	 การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
C		 การประชุุมคณะกรรมการการลงทุน
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การุสรุรุหากรุรุมการุ

การิสิ้ริริหากริริมีการิกำาหนดให้คณะกริริมีการิสิ้ริริหาและ
กำาหนดค่าต่อบแทนทำาหน้าที�สิ้ริริหาบุคคลผู้้้ทริงคุณวุฒ้เพ่ื่�อ
ฅนำาเสิ้นอต่่อคณะกริริมีการิบริิษััทหริือผู้้้ถึ่อหุ้น (แล้วแต่่กริณี) 
โดยกริะบวนการิสิ้ริริหากริริมีการินั�น บริษิัทัฯ จัะใหค้วามีสิ้ำาคัญ่
กับบุคคลที�มีีความีร้้ิความีสิ้ามีาริถึ ปีริะสิ้บการิณ์ มีีปีริะวัต่ ้
การิทำางานที�ดี และมีีภาวะผู้้้นำา วิสิ้ัยทัศน์กว้างไกล ริวมีทั�ง 
มีีคุณธิริริมี จัริิยธิริริมี ต่ลอดจันมีีทัศนคต่้ที�ดีต่่อองค์กริ  
สิ้ามีาริถึอุท้ศเวลาให้ได้อย่างเพื่ียงพื่อ อันเป็ีนปีริะโยชุน์ต่่อ 
การิดำาเน้นก้จัการิข้องบริิษััทฯ นอกจัากนี� ยังคำานึงถึึงความี
หลากหลายในโคริงสิ้ร้ิางข้องคณะกริริมีการิบริิษััท (Board  
Diversity) และจััดทำา Board Skill Matrix เพ่ื่�อกำาหนดคณุสิ้มีบตั่้
ข้องกริริมีการิที�ต่อ้งการิสิ้ริริหา โดยพ้ื่จัาริณาจัากทกัษัะจัำาเป็ีน
ที�ยังข้าดริวมีถึึงคุณสิ้มีบัต่้ที�เหมีาะสิ้มีและสิ้อดคล้องกับ 
องค์ปีริะกอบและโคริงสิ้ริ้างข้องกริริมีการิต่ามีแผู้นกลยุทธ์ิ
ทางธุิริกจ้ัข้องบริษิัทัฯ และจัะใชุฐ้านข้อ้ม้ีลกริริมีการิ (Director 
Pool) สิ้มีาคมีสิ้่งเสิ้ริิมีสิ้ถึาบันกริริมีการิบริิษััทไทย (IOD) เปี็น
สิ้่วนปีริะกอบในการิสิ้ริริหากริริมีการิใหมี่ โดยมีีกริะบวนการิ 
ที�โปีริ่งใสิ้ สิ้ริ้างความีมัี�นใจัให้แก่ผู้้้ถึ่อหุ้นทั�งนี� บริิษััทฯ  
ได้กำาหนดคุณสิ้มีบัต่้ข้องคณะกริริมีการิบริิษััท ไว้ดังนี�
1. มีคุีณสิ้มีบตั่ท้ี�ไม่ีข้ดัต่่อกฎหมีายว่าด้วยบริษ้ัทัมีหาชุนจัำากดั  

กฎหมีายว่าด้วยหลักทริัพื่ย์และต่ลาดหลักทริัพื่ย์ มีต่้คณะ
ริัฐมีนต่ริีเมี่�อวันที� 24 มีกริาคมี 2554 เริื�องการิแต่่งต่ั�ง
ข้้าริาชุการิริะดับสิ้้งหรืิอบุคคลดำาริงต่ำาแหน่งกริริมีการิ 
ในริฐัวสิิ้าหกจ้ัหลายแหง่ ข้อ้บังคบัข้องบริษิัทัฯ และนโยบาย
การิกำากับด้แลก้จัการิที�ดีข้องบริิษััทฯ

2. มีีภาวะผู้้้นำา ว้สิ้ัยทัศน์กว้างไกล มีีคุณธิริริมี จัริ้ยธิริริมี  
และมีีปีริะวัต่้การิทำางานที�ดี

3. มีคีวามีริ้ ้ความีสิ้ามีาริถึ และปีริะสิ้บการิณ์ที�จัะเป็ีนปีริะโยชุน์
ต่่อการิดำาเน้นธิุริก้จัข้องบริ้ษััทฯ

4. มีีความีสิ้นใจัในก้จัการิข้องบริ้ษััทฯ และสิ้ามีาริถึอุท้ศเวลา
ให้ได้อย่างเพีื่ยงพื่อ สิ้ำาหริับผู้้้ที�เคยเปี็นกริริมีการิบริ้ษััท
มีาก่อนต่้องพ้ื่จัาริณาถึึงการิมีีสิ้่วนริ่วมี และผู้ลการิปีฏ้บัต่้
หน้าที�กริริมีการิที�ผู้่านมีา

5. ต่้องเปี็นผู้้้ที�ไมี่ปีริะกอบก้จัการิหริ่อเข้้าริ่วมีในก้จัการิอันมีี 
สิ้ภาพื่อย่างเดียวกัน และเปี็นการิแข้่งข้ันกับก้จัการิข้อง 
บริิษััทฯ ไม่ีว่าจัะทำาเพ่ื่�อปีริะโยชุน์ต่นหริือปีริะโยชุน์ผู้้้อ่�น  
เว้นแต่่จัะได้แจั้งให้ที�ปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้นทริาบก่อนที�จัะมีีมีต่้
แต่่งต่ั�ง

6. ไมี่เปี็นข้้าริาชุการิการิเม่ีอง สิ้มีาชุ้กสิ้ภาผู้้ ้แทนริาษัฎริ 
สิ้มีาชุ้กวุฒ้สิ้ภา สิ้มีาชุ้กสิ้ภาท้องถึ้�น หริ่อ ผู้้้บริ้หาริท้องถึ้�น 
เจั้าหน้าที�หริ่อผู้้้ดำาริงต่ำาแหน่งใดในพื่ริริคการิเมี่อง

ทั�งนี� คณะกริริมีการิสิ้ริริหาและกำาหนดค่าต่อบแทนได้เปิีด
โอกาสิ้ให้กริริมีการิและผู้้้ถึ่อหุ้นมีีสิ้่วนริ่วมีในการิเสิ้นอชุื�อ
กริริมีการิที�มีีคุณสิ้มีบัต่้เหมีาะสิ้มี โดยให้ที�ปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้น
สิ้ามีาริถึเล่อกต่ั�งกริริมีการิโดยใชุ้เสิ้ียงข้้างมีาก ในกริณีที�
ต่ำาแหน่งกริริมีการิว่างลงเน่�องจัากเหต่อุ่�นนอกจัากการิถึงึคริาว
ออกต่ามีวาริะ ให้คณะกริริมีการิบริิษััทพื่้จัาริณาแต่่งต่ั�งบุคคล 
ที�มีีคุณสิ้มีบัต่้และไม่ีมีีลักษัณะต่้องห้ามีต่ามีที�ริะบุข้้างต่้น 
เข้้าเปี็นกริริมีการิแทนในการิปีริะชุุมีคณะกริริมีการิบริิษััท
คริาวถึัดไปี เว้นแต่่วาริะข้องกริริมีการิที�พื่้นจัากต่ำาแหน่ง 
จัะเหล่อน้อยกว่า 2 เด่อนโดยบุคคลซึ่่�งเข้้าเปี็นกริริมีการิแทน
จัะอย้่ในต่ำาแหน่งกริริมีการิได้เพีื่ยงเท่าวาริะที�ยังเหล่ออย้่
ข้องกริริมีการิซึ่่�งต่นแทน ทั�งนี� มีต่้การิแต่่งต่ั�งบุคคลเข้้าเปี็น
กริริมีการิแทนดังกลา่วต่อ้งไดร้ิบัคะแนนเสิ้ยีงไมีน่อ้ยกวา่   3   ใน   4  
ข้องจัำานวนกริริมีการิที�ยังเหล่ออย้่

การุปฐมน่ิเทศกรุรุมการุใหม่

บริิษััทฯ ได้กำาหนดให้มีีการิปีฐมีน้เทศสิ้ำาหริับกริริมีการิใหมี่โดยได้จััดให้มีีการิบริริยายนำาเสิ้นอภาพื่ริวมีก้จัการิบริิษััทฯ  
ใหก้ริริมีการิใหมีไ่ดร้ิบัทริาบข้อ้ม้ีลการิดำาเนน้งาน (เชุ่น วสิิ้ยัทศัน ์พื่นัธิกจ้ั สิ้ปิีริติ่ และเปีา้หมีายข้องบริษิัทัฯ โคริงสิ้ริา้งการิบริิหาริ
จััดการิและผู้้บ้ริิหาริธิรุิกจ้ั แผู้นยทุธิศาสิ้ต่ร์ิองค์กริ แผู้นการิลงทุน ความีค่บหน้าและผู้ลการิดำาเนน้งานในชุ่วงปีีที�ผู่้านมีา เป็ีนต่้น) 
นโยบายที�สิ้ำาคญั่ข้องบริษิัทัฯ ความีริบัผู้ด้ชุอบต่อ่สิ้งัคมีและสิ้้�งแวดลอ้มี บทบาทและหนา้ที�ข้องกริริมีการิ ข้อ้กฎหมีายที�เกี�ยวข้อ้ง
กับธิุริก้จั และหลักการิกำากับด้แลก้จัการิ นอกจัากนี� บริิษััทฯ ยังได้จััดให้กริริมีการิใหมี่เยี�ยมีชุมีโคริงการิโริงไฟฟ้าพื่ลังงาน
หมีนุเวยีนข้องบริษิัทัฯ เพ่ื่�อทำาความีเข้า้ใจัการิดำาเนน้งานข้องธิรุิกจ้ั พื่ริอ้มีทั�งได้จัดัทำาข้อ้ม้ีลที�เกี�ยวข้อ้งกบัคณะกริริมีการิบริษิัทัและ
ผู้้บ้ริหิาริเพ่ื่�อเป็ีนค่้ม่ีอ/ คำาแนะนำาเกี�ยวกบับริษิัทัฯ ใหแ้กก่ริริมีการิใหมีเ่พ่ื่�อใชุเ้ป็ีนแนวทางปีฏบ้ตั่แ้ละหลกัในการิกำากับด้แลกจ้ัการิ

การุพััฒน่ากรุรุมการุ

บริิษัทัฯ สิ้นบัสิ้นนุให้กริริมีการิเข้้าร่ิวมีอบริมีและสิ้มัีมีนาหลกัสิ้ต้่ริที�เป็ีนปีริะโยชุน์ในการิปีฏบ้ตั่ง้าน เพ่ื่�อเพ้ื่�มีพ้ื่นความีร้้ิ ความีเข้้าใจั
ถึึงหลักการิข้องการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี กฎเกณฑ์์ กฎริะเบียบ ต่ลอดจันบทบาทหน้าที�ข้องกริริมีการิบริิษััทในการิบริิหาริงาน
ให้มีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่
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สรุุปการุเข้้าอบรุมใน่หลำักสูตำรุตำ่าง ๆ ท่�จััดัโดัยสมาคมส่งเสรุิมสถาบัน่กรุรุมการุบรุิษััทไทย 
(Thai Institute of Director Association: IOD)

รุายชุ่�อ DAP DCP การุอบรุมอ่�น่ ๆ

นายพื่้ชุัย  ชุุณหวชุิริ 2549 2552

นายชุัยวัฒน์  โควาวิสิ้าริัชุ - 2556

พื่ลเอก คณ้ต่  สิ้าพื่้ทักษั์ 2559 -

พื่ลเอก อุท้ศ  สิุ้นทริ 2559 -

พื่ลเอก ศักดา  เนียมีคำา 2562 - - Strategic Board Master Class  
ริุ่น 9/2020 (ปีี 2563)

นางวิไล  ฉัททันต่์ริัศมีี - 2549

นายถึาวริ  งามีกนกวริริณ 2558 2559 - Risk Management Program 
 for Corporate Leaders  
ริุ่น 17/2019 (ปีี 2562)

- Strategic Board Master Class  
ริุ่น 8/2020 (ปีี 2563)

นายธิริริมียศ  ศริีชุ่วย - 2560

นายนริินทริ์  กัลยาณมี้ต่ริ - 2555

นายกฤษัฎา  จัีนะวิจัาริณะ 2557 2557

ศ.ดริ.สิุ้ชุัชุวีริ์  สิุ้วริริณสิ้วัสิ้ด้์ - 2551

นายบัณฑ์้ต่  สิ้ะเพื่ียริชุัย 2547 2548

การุปรุะเมิน่ผลำการุปฏิิบัตำิงาน่ข้องคณะกรุรุมการุบรุิษััท

บริิษััทฯ จััดให้มีีการิปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องคณะกริริมีการิบริิษััท และคณะกริริมีการิชุุดย่อยอย่างน้อยปีีละ 1 คริั�ง  
เพ่ื่�อใชุ้เป็ีนกริอบในการิต่ริวจัสิ้อบการิปีฏ้บัต่้งานว่าในริะหว่างปีีที�ผู้่านมีาคณะกริริมีการิมีีการิปีฏ้บัต่้งานคริบถ้ึวน เหมีาะสิ้มี 
ต่ามีข้อบเข้ต่อำานาจัหน้าที�และเปีน็ไปีต่ามีหลักการิกำากับดแ้ลก้จัการิที�ดหีริือไมีอ่ย่างไริริวมีทั�งยังเปีน็การิใชุ้ผู้ลปีริะเมีน้ดงักล่าว
เพื่่�อการิพื่ัฒนาในปีีต่่อไปี
คณะกริริมีการิบริิษััทได้จััดทำาแบบปีริะเมี้นผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องคณะกริริมีการิบริิษััท และคณะกริริมีการิชุุดย่อย ปีริะกอบด้วย
1. แบบปีริะเมี้นผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องคณะกริริมีการิบริ้ษััท

- แบบปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องกริริมีการิบริ้ษััทแบบริายบุคคล (โดยต่นเอง) : มีีหัวข้้อที�ใชุ้ในการิปีริะเม้ีน ได้แก่  
ความีรัิบผู้้ดชุอบต่ามีบทบาทหน้าที�ข้องกริริมีการิ การิฝ่ึกอบริมีและการิพื่ัฒนาต่นเอง และการิปีฏ้บัต่้ต่ามีนโยบาย 
การิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี

- แบบปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏบ้ตั่ง้านข้องกริริมีการิบริษั้ัทแบบริายบคุคล (แบบไข้ว้โดยกลุ่มี : กริริมีการิ 3-4 ท่าน ซึ่ึ�งไม่ีเปิีดเผู้ยชุ่�อ) 
จัะปีริะเม้ีนกริริมีการิ 1 ท่าน) : มีีหัวข้้อที�ใชุ้ในการิปีริะเม้ีน ได้แก่ ความีริับผู้้ดชุอบต่ามีบทบาทหน้าที�ข้องกริริมีการิ  
และความีเปี็นอ้สิ้ริะข้องกริริมีการิ

- แบบปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องกริริมีการิบริ้ษััทแบบทั�งคณะ : มีีหัวข้้อที�ใชุ้ในการิปีริะเม้ีน ได้แก่ นโยบายข้อง 
คณะกริริมีการิ โคริงสิ้ริา้งและคุณสิ้มีบตั่ข้้องคณะกริริมีการิ การิปีฏบั้ต่ห้นา้ที�ข้องคณะกริริมีการิ การิปีริะชุมุีคณะกริริมีการิ  
และการิพื่ัฒนาต่นเองข้องกริริมีการิ
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2. แบบปีริะเมี้นสิ้ำาหริับคณะกริริมีการิชุุดย่อยแต่่ละคณะ
มีีหัวข้้อที�ใชุ้ในการิปีริะเม้ีนด้านความีริับผู้้ดชุอบต่ามีบทบาท หน้าที� และการิปีริะชุุมีคณะกริริมีการิชุุดย่อย โดยกำาหนดวิธีิ
การิให้คะแนน เพ่ื่�อให้คณะกริริมีการิสิ้ามีาริถึเปีรีิยบเทยีบผู้ลปีริะเม้ีนในแต่่ละหวัข้้อได้ ซ่ึ่�งความีหมีายข้องการิให้คะแนนมีีดังนี� 
1 = ไมี่เห็นด้วยอย่างย้�ง หริือไม่ีมีีการิดำาเน้นการิในเริื�องนั�น
2 = ไมี่เห็นด้วย หริือมีีการิดำาเน้นการิในเริื�องนั�นเล็กน้อย 
3 = เห็นด้วย หริือมีีการิดำาเน้นการิในเริื�องนั�นพื่อสิ้มีควริ 
4 = เห็นด้วยค่อนข้้างมีาก หริือมีีการิดำาเน้นการิในเริื�องนั�นดี 
5 = เห็นด้วยอย่างมีาก หริือมีีการิดำาเน้นการิในเริื�องนั�นอย่างดีเยี�ยมี
และกำาหนดเกณฑ์์การิปีริะเมี้นผู้ล โดยค้ดเปี็นริ้อยละจัากคะแนนเต่็มี ดังนี�
มีากกว่าริ้อยละ 85 = ดีเยี�ยมี
มีากกว่าริ้อยละ 75 = ดีมีาก
มีากกว่าริ้อยละ 65 = ดี
มีากกว่าริ้อยละ 50 = พื่อใชุ้
ต่ำ�ากว่า/ เท่ากับริ้อยละ 50 = ควริปีริับปีริุง

ผลำการุปรุะเมิน่ คณะกรุรุมการุบรุิษััทแลำะคณะกรุรุมการุชุุดัย่อย ปี 2563

คณะกรรมการบร�ษัท

หนาท่ีโดยสังเขป

จํานวนกรรมการอิสระ/ 
จํานวนกรรมการชุดยอย

จํานวนการประชุม

Assessment Result 94.3% 97.2% 99.9% 95.4% 97.3% 

10 3 9 1 10

3/3 3/3 2/4 3/4 -/5

รายบุคคล
แบบไขว

ทั�งคณะรายบุคคล
ดวยตนเอง
96.4% 96.6% 96.9% 

• สอบทานงบการเง�น
 รายไตรมาส และรายป�
• สอบทานระบบ
 ควบคุมภายใน
• รายการ
 ที่เกี่ยวโยงกัน
• คัดเลือก/ เสนอแต�งตั�ง
 ผู�สอบบัญช�และ
 ค�าตอบแทน

• สรรหากรรมการบร�ษัท
 และผู�บริการระดับสูง 
 รวมถึงพิจารณา
 ค�าตอบแทน
• ประเมินผล
 การดําเนินงานของ
 กรรมการผู�จัดการใหญ�
• ทบทวนแผนการ
 สืบทอดตําแหน�ง

• กําหนดนโยบาย 
 ยุทธศาสตร� 
 และเป�าหมาย
 การบร�หารความเสี่ยง
• พัฒนาระบบจัดการ
 บร�หารความเสี่ยง
• ดูแลให�บร�ษัทฯ 
 บร�หารความเสี่ยง
 ที่เหมาะสม

• เสนอแนะแนวปฎิบัติ
 ด�านการกํากับดูแล
 กิจการที่ดี 
 การต�อต�านคอร�รัปชัน 
 และการดูแลสังคม 
 ชุมชนและสิ่งแวดล�อม
• กํากับดูแล
 การปฏิบัติหน�าที่
 ให�เป�นตามหลัก CG

• ตดิตามและประเมินผล
 การดําเนินการ
 ตามกลยุทธ�องค�กร
• พิจารณากลั่นกรอง 
 ติดตาม และโอกาส
 การลงทนุ
 ให�สอดคล�องกับ
 กลยทุธ�ของกลุ�มบร�ษทัฯ
• เสนอแนะโครงสร�าง
 ทางการเงิน

AC NRC ERMC CGC IC
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การุกำาหน่ดัค่าตำอบแทน่กรุรุมการุ

การิกำาหนดค่าต่อบแทนกริริมีการินั�น บริิษััทฯ จัะคำานึงถึึงความีเหมีาะสิ้มีกับภาริะ หน้าที� ความีริับผู้้ดชุอบที�ได้ริับมีอบหมีาย  
และสิ้ามีาริถึเทียบเคียงได้กับบริิษััทที�จัดทะเบียนในต่ลาดหลักทรัิพื่ย์ที�อย้่ในอุต่สิ้าหกริริมีและธุิริก้จัที�มีีข้นาดใกล้เคียงกัน  
โดยคา่ต่อบแทนกริริมีการิดงักลา่วนั�น เพื่ยีงพื่อที�จัะจัง้ใจัใหก้ริริมีการิมีีคณุภาพื่และสิ้ามีาริถึปีฏบ้ตั่ห้นา้ที�ใหบ้ริริลเุป้ีาหมีายและ
ท้ศทางธิุริก้จัที�บริิษััทฯ กำาหนด โดยมีีกริะบวนการิที�โปีริ่งใสิ้ เพื่่�อสิ้ริ้างความีมีั�นใจัให้แก่ผู้้้ถึ่อหุ้น โดยที�
1. คณะกริริมีการิบริ้ษััทได้รัิบค่าต่อบแทนต่ามีที�ได้รัิบอนุมัีต่้จัากที�ปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้น โดยค่าต่อบแทนดังกล่าวได้กำาหนดให้อย้่ใน

ริะดับที�เทยีบเคียงได้กบัที�ปีฏบ้ตั่ก้นัในอุต่สิ้าหกริริมี และมีีลักษัณะที�เชุ่�อมีโยงกับผู้ลปีฏบ้ตั่ง้านข้องบริษั้ัทฯ และข้องกริริมีการิ
แต่่ละคน

2. กริริมีการิที�ได้ริบัมีอบหมีายให้ทำาหน้าที�และความีรัิบผู้ด้ชุอบเพ้ื่�มีขึ้�นเป็ีนพ้ื่เศษั (เชุ่น เป็ีนกริริมีการิชุดุย่อย) จัะได้ริบัค่าต่อบแทนเพ้ื่�มี 
โดยเชุ่�อมีโยงกับริะดับความีริับผู้้ดชุอบที�ได้ริับมีอบหมีายนั�น

3. คณะกริริมีการิบริษั้ัทได้จััดให้มีีริายงานเกี�ยวกบัค่าต่อบแทนกริริมีการิเป็ีนริายบคุคลและค่าต่อบแทนข้องผู้้บ้ริห้าริ ซึ่ึ�งริวมีถึึง 
การิเปิีดเผู้ยค่าต่อบแทนที�กริริมีการิและ/ หรืิอผู้้้บริิหาริได้ริับในกริณีที�ได้ริับการิแต่่งต่ั�งให้ไปีปีฏ้บัต่้หน้าที�ในบริิษััทย่อย 
ไว้ในริายงานปีริะจัำาปีีข้องบริิษััทฯ เพื่่�อให้เปี็นไปีต่ามีนโยบายการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี

ในการิพ้ื่จัาริณากำาหนดค่าต่อบแทนกริริมีการิ คณะกริริมีการิสิ้ริริหาและกำาหนดค่าต่อบแทนจัะพ้ื่จัาริณาความีเหมีาะสิ้มี 
ข้องค่าต่อบแทนดังกล่าวและนำาเสิ้นอข้อความีเห็นชุอบจัากคณะกริริมีการิบริิษััท แล้วจั่งเสิ้นอข้ออนุมัีต่้จัากที�ปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้น 
ทกุปีี และที�ปีริะชุมุีสิ้ามีญั่ผู้้ถ้ึอ่หุน้ ปีริะจัำาปีี 2563 เมี่�อวนัที� 2 กริกฎาคมี 2563 มีีมีต่อ้นมัุีต่ค่้าต่อบแทนข้องคณะกริริมีการิบริษิัทั
และคณะกริริมีการิชุุดย่อยสิ้ำาหริับปีี 2563 ไว้ดังนี�
1. ค่าต่อบแทนปีริะจัำาสิ้ำาหริับกริริมีการิบริ้ษััท

- คณะกริริมีการิบริ้ษััท ได้ริับในอัต่ริาเด่อนละ 30,000 บาท
- คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ ได้ริับในอัต่ริาเด่อนละ 10,000 บาท 

2. ค่าเบี�ยปีริะชุุมี ซึ่ึ�งจัะจั่ายให้เฉพื่าะกริริมีการิที�เข้้าริ่วมีปีริะชุุมี
- คณะกริริมีการิบริ้ษััท ได้ริับในอัต่ริา 30,000 บาท/คน/คริั�ง
- กริริมีการิชุุดย่อยต่่าง ๆ ได้ริับในอัต่ริา 15,000 บาท/คน/คริั�ง 
ทั�งนี� ปีริะธิานกริริมีการิบริิษััท และปีริะธิานคณะกริริมีการิชุุดย่อยจัะได้ริับค่าต่อบแทนริายเด่อน และค่าเบี�ยปีริะชุุมีสิ้้งกว่า
กริริมีการิในอัต่ริาริ้อยละ 25 และริองปีริะธิานกริริมีการิบริิษััทจัะได้ริับค่าต่อบแทนริายเด่อน และค่าเบี�ยปีริะชุุมีสิ้้งกว่า
กริริมีการิในอัต่ริาริ้อยละ 12.5

3. เง้นโบนัสิ้ คณะกริริมีการิบริ้ษััทจัะได้ริับเง้นโบนัสิ้ปีริะจัำาปีีในอัต่ริาริ้อยละ 0.75 ข้องกำาไริสิุ้ทธิ้ แต่่ไมี่เก้น 3,000,000 บาท  
ต่่อกริริมีการิ 1 ท่าน และให้คำานวณจั่ายต่ามีริะยะเวลาการิดำาริงต่ำาแหน่ง โดยปีริะธิานกริริมีการิและริองปีริะธิานกริริมีการิ
จัะได้ริับเงินโบนัสิ้สิ้้งกว่ากริริมีการิในอัต่ริาริ้อยละ 25.0 และ 12.5 ต่ามีลำาดับ 

4. บริ้ษััทฯ ได้ออกและเสิ้นอข้ายใบสิ้ำาคัญ่แสิ้ดงสิ้้ทธิ้ที�จัะซ่ึ่�อหุ้นสิ้ามัีญ่ข้องบริ้ษััทฯ ให้แก่กริริมีการิ ผู้้้บริ้หาริ และพื่นักงาน 
ข้องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย หริือโคริงการิ ESOP จัำานวน 10,000,000 หน่วย โดยจััดสิ้ริริให้แก่กริริมีการิจัำานวน  
3,300,000 หน่วย เมี่�อเด่อนเมีษัายน 2560 ทั�งนี� การิเสิ้นอข้ายใบสิ้ำาคัญ่แสิ้ดงสิ้้ทธิิดังกล่าวเปี็นไปีต่ามีมีต่้และได้เปีิดเผู้ย
ริายละเอียดในที�ปีริะชุุมีสิ้ามีัญ่ผู้้้ถึ่อหุ้น ปีริะจัำาปีี 2560 

5. ค่าใชุ้จั่ายอ่�นข้องกริริมีการิ 
บริิษััทฯ ไมี่ได้กำาหนดค่าต่อบแทนอ่�น ยกเว้นค่าใชุ้จั่ายข้องกริริมีการิที�เกี�ยวข้้องจัากการิปีฏ้บัต่้หน้าที� โดยมีีริายละเอียดดังนี�
- ริถึยนต่์เพื่่�ออำานวยความีสิ้ะดวกในการิปีฏ้บัต่้หน้าที�ข้องปีริะธิานกริริมีการิบริ้ษััท
- บัต่ริเต่้มีนำ�ามีันเพื่่�อใชุ้ในการิปีฏ้บัต่้หน้าที�ต่ามีที�จั่ายจัริ้งสิ้ำาหริับกริริมีการิ ไมี่เก้น 400 ล้ต่ริ/คน/เด่อน
- ค่าบริ้การิเคริ่อข้่ายอ้นเต่อริ์เน็ต่เพื่่�อใชุ้ในการิปีฏ้บัต่้หน้าที�สิ้ำาหริับกริริมีการิ ไมี่เก้น 900 บาท/คน/เด่อน
- การิจััดทำาปีริะกันความีริับผู้้ดชุอบข้องกริริมีการิและผู้้้บริ้หาริในวงเง้นริวมีไมี่เก้น 250 ล้านบาท
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สรุุปค่าตำอบแทน่ข้องกรุรุมการุบรุิษััท ปี 2563

ลำำาดัับ รุายชุ่�อคณะกรุรุมการุบรุิษััท
ค่าตำอบแทน่ท่�เป็น่ตำัวเงิน่ โบน่ัสผลำการุ

ดัำาเน่ิน่งาน่
 2563

(2)

รุวมค่า
ตำอบแทน่ 

ปรุะจัำาปี 2563
(1) + (2)BOD AC NRC ERMC CG IC

กรุรุมการุดัำารุงตำำาแหน่่งใน่ปี 2563

1 นายพื่้ชุัย  ชุุณหวชุิริ 982,500 1,453,124 2,435,624

2 นายชุัยวัฒน์  โควาวิสิ้าริัชุ 926,250 187,500 953,090 2,066,840

3 พื่ลเอก คณ้ต่  สิ้าพื่้ทักษั์ 798,000 56,250 1,162,499 2,016,749

4 พื่ลเอก อุท้ศ  สิุ้นทริ 828,000 270,000 18,750 1,162,499 2,279,249

5 พื่ลเอก ศักดา  เนียมีคำา 828,000 15,000 586,027 1,429,027

6 นางวิไล  ฉัททันต่์ริัศมีี 801,000 337,500 45,000 1,162,499 2,345,999

7 นายถึาวริ  งามีกนกวริริณ 828,000 135,000 586,027 1,549,027

8 นายธิริริมียศ  ศริีชุ่วย 828,000 135,000 150,000 1,162,499 2,275,499

9 นายนริินทริ์  กัลยาณมี้ต่ริ 828,000 85,000 15,000 847,191 1,775,191

10 ศ.ดริ.สิุ้ชุัชุวีริ์  สิุ้วริริณสิ้วัสิ้ด้์ 801,000 45,000 168,750 1,162,499 2,177,249

11 นายบัณฑ์้ต่  สิ้ะเพื่ียริชุัย 828,000 135,000 15,000 150,000 1,162,499 2,290,499

กรุรุมการุเข้้า-ออกตำามวารุะใน่ปี 2563

12 นายกฤษัฎี จัีนะวิจัาริณะ 404,129 404,129

13 ดริ.พื่ริริณข้น้ต่ต่า บุญ่คริอง 424,742 135,667 1,162,499 1,722,908

กรุรุมการุท่�ออกใน่ปี 2562

14 พื่ลเริือเอก ศ้ษัฐวัชุริ วงษั์สิุ้วริริณ 487,294 487,294

กรุรุมการุท่�ถึงแก่กรุรุมใน่ปี 2562

15 นายณริงค์ บุณยสิ้งวน 455,445 455,445

รุวม 10,105,621 828,167 146,250 573,750 63,750 487,500 13,505,691 25,710,729
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รุายงาน่ข้องคณะกรุรุมการุสรุรุหาแลำะกำาหน่ดัค่าตำอบแทน่ ปรุะจัำาปี 2563

เรุียน่ ท่าน่ผู้ถ่อหุ้น่

คณะกริริมีการิสิ้ริริหาและกำาหนดค่าต่อบแทน (“คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ”) ไดร้ิบัแต่ง่ต่ั�งโดยคณะกริริมีการิบริษิัทั เพ่ื่�อปีฏบ้ตั่ห้นา้ที�
ในการิกำาหนดหลักเกณฑ์์การิสิ้ริริหาผู้้้ที�มีีคุณสิ้มีบัต่้เปี็นกริริมีการิบริิษััท กริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ ผู้้้บริิหาริริะดับสิ้้ง (ต่ั�งแต่่ริะดับ 
ผู้้้ชุ่วยกริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ข้่�นไปี) ทบทวนและกำาหนดค่าต่อบแทนข้องกริริมีการิและกริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ ปีริะเม้ีนผู้ล 
การิปีฏ้บัต่้งานข้องกริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ในแต่่ละปีี และการิเสิ้นอแนะข้้อค้ดเห็นต่่อคณะกริริมีการิบริิษััท ซ่ึ่�งปีัจัจุับัน  
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาและกำาหนดค่าต่อบแทน ปีริะกอบด้วย กริริมีการิอ้สิ้ริะ 3 ท่าน ได้แก่ พื่ลเอก คณ้ต่ สิ้าพ้ื่ทักษั์  
เปี็นปีริะธิานกริริมีการิ นางวิไล ฉันทันต่์ริัศมีี เปี็นกริริมีการิ และ ศ.ดริ.สิุ้ชุัชุวีริ์ สิุ้วริริณสิ้วัสิ้ด้์ เปี็นกริริมีการิและเลข้านุการิ 
ในปีี 2563 คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ มีีการิปีริะชุุมี จัำานวน 3 คริั�ง และกริริมีการิเข้้าริ่วมีปีริะชุุมีคริบทุกท่านทั�งสิ้ามีคริั�ง  
ซึ่่�งมีีสิ้าริะสิ้ำาคัญ่ดังนี�
1. การิสิ้ริริหาสิ้ำาหริับกริริมีการิ 

คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ทำาหน้าที�พ้ื่จัาริณาบุคคลที�มีีความีริ้้ความีสิ้ามีาริถึแทนกริริมีการิที�ออกต่ามีวาริะหรืิอกริริมีการิ 
แต่่งต่ั�งใหม่ีในแต่่ละปีี บริิษััทฯ มีีกริริมีการิที�ออกต่ามีวาริะจัำานวน 4 ท่านต่ามีหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดไว้ในข้้อบังคับบริิษััทฯ  
และในการิพ้ื่จัาริณาคัดเล่อกกริริมีการิ บริิษััทฯ เปีิดโอกาสิ้ให้ผู้้้ถึ่อหุ้นริายย่อยเสิ้นอริายชุื�อบุคคลเข้้ารัิบการิคัดเล่อก 
เป็ีนกริริมีการิข้องบริิษััทฯ ในการิปีริะชุุมีสิ้ามีัญ่ผู้้้ถึ่อหุ้นปีริะจัำาปีี โดยในปีี 2563 ผู้้้ถึ่อหุ้นสิ้ามีาริถึเสิ้นอริายชุื�อดังกล่าวได้ 
ในชุ่วงริะหว่างวันที� 31 กันยายน 2563 ถึึงวันที� 31 ธิันวาคมี 2563 ซึ่่�งบริิษััทฯ แจั้งผู่้านริะบบข้องต่ลาดหลักทริัพื่ย์ 
แห่งปีริะเทศไทย และผู้ลปีริากฎว่าไมี่มีีผู้้้ถึ่อหุ้นท่านใดเสิ้นอ
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ได้พ้ื่จัาริณาเสิ้นอให้แต่่งต่ั�งกริริมีการิที�ออกต่ามีวาริะกลับเข้้ามีาดำาริงต่ำาแหน่งอีกวาริะหนึ�ง  
จัำานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางวิไล ฉนัทนัต์่ริศัมี ี (2) ศ. ดริ.สิุ้ชุัชุวีริ์ สิุ้วริริณสิ้วัสิ้ด้์ และ (3) นายบัณฑ์้ต่ สิ้ะเพื่ียริชุัย ริวมีถึึง 
การิพ้ื่จัาริณาแต่่งต่ั�งกริริมีการิใหมี่ จัำานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤษัฎา จัินะวิจัาริณะ ทั�งนี� กริริมีการิที�มีีสิ้่วนได้เสิ้ีย 
ไมี่ได้เข้้าริ่วมีปีริะชุุมีในการิพื่้จัาริณาแต่่งต่ั�งกริริมีการิดังกล่าว ซึ่่�งเปี็นไปีต่ามีหลักการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี
ในการิแต่่งต่ั�งกริริมีการิข้้างต่้น คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ พ้ื่จัาริณาจัากผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานในฐานะกริริมีการิในชุ่วงที�ผู้่านมีา  
ความีทุม่ีเทเวลา และการิสิ้นบัสิ้นุนการิบริหิาริงานข้องบริษิัทัฯ อยา่งต่อ่เน่�อง นอกจัากนี� ในการิพ้ื่จัาริณาแต่ง่ต่ั�งกริริมีการิใหม่ี  
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ พ้ื่จัาริณาจัากคุณสิ้มีบัต่้ข้องกริริมีการิที�ต่้องสิ้อดคล้องกับหลักเกณฑ์์และข้้อบังคับข้องบริิษััทฯ  
และข้้อกำาหนดข้องหน่วยงานกำากับด้แลบริิษััทจัดทะเบียน ริวมีถึึงวุฒ้การิศึกษัา ปีริะสิ้บการิณ์การิทำางานและผู้ลงาน  
และคุณสิ้มีบัต่้ที�สิ้อดคล้องกับแผู้นยุทธิศาสิ้ต่ริ์องค์กริ ต่ลอดจันวิเคริาะห์โคริงสิ้ริ้างคณะกริริมีการิด้วย Board Skill Matrix  
เพ่ื่�อให้โคริงสิ้ริ้างข้องคณะกริริมีการิมีีทักษัะที�หลากหลาย เชุ่น ด้านธิุริก้จั ด้านนวัต่กริริมี ด้านการิบัญ่ชุีการิเงิน  
ด้านสิ้ังคมี สิ้้�งแวดล้อมีและความีปีลอดภัย และด้านกฎหมีาย เป็ีนต่้น ซ่ึ่�งจัะส่ิ้งเสิ้ริิมีการิทำางานข้องคณะกริริมีการิบริิษััท 
ให้มีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่ที�ดีข้่�น และนำาเสิ้นอต่่อคณะกริริมีการิบริิษััทและ/หริือที�ปีริะชุุมีผู้้้ถึ่อหุ้นเพื่่�อพื่้จัาริณา

2. การิกำาหนดค่าต่อบแทนสิ้ำาหริับกริริมีการิ 
การิกำาหนดค่าต่อบแทนข้องคณะกริริมีการิบริิษััทและคณะกริริมีการิชุุดย่อย พ้ื่จัาริณาทบทวนค่าต่อบแทนในแต่่ละปีี  
โดยคำานงึถึงึความีเหมีาะสิ้มีกบัหนา้ที�และข้อบเข้ต่ความีริบัผู้ด้ชุอบ ริวมีทั�งเทยีบเคยีงกบัคา่ต่อบแทนข้องบริษิัทัจัดทะเบยีนอ่�น 
ในอุต่สิ้าหกริริมีเดียวกัน ในปีี 2563 คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ได้พ้ื่จัาริณาความีเหมีาะสิ้มีข้องค่าต่อบแทนข้องกริริมีการิ 
และเสิ้นอให้คงไว้ที�อัต่ริาเด้มี 
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3. กำาหนดหลักเกณฑ์์และปีริะเมี้นผู้ลงานข้องกริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ 
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ทำาหน้าที�ปีริะเมี้นผู้ลงานข้องกริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่เปี็นปีริะจัำาทุกปีี โดยปีริะเมี้นผู้ลงานจัากต่ัวชุี�วัด 
ผู้ลดำาเน้นงานข้ององค์กริต่ามีเกณฑ์์ TQA ซ่ึ่�งปีริะกอบด้วย ด้านการินำาองค์กริ ด้านการิปีฏ้บัต่้งาน และด้านผู้ลลัพื่ธิ์  
(ซ่ึ่�งริวมีถึงึดา้นผู้ลการิดำาเนน้งานทางการิเงนิ) ทั�งนี�เพ่ื่�อพ้ื่จัาริณาเสิ้นอคา่ต่อบแทนใหส้ิ้อดคล้องกับผู้ลการิดำาเนน้งาน นอกจัากนี�  
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ยังพ้ื่จัาริณาการิต่่ออายุสิ้ัญ่ญ่าว่าจั้าง โดยคำานึงถึึงสิ้ถึานการิณ์ปีัจัจัุบัน และความีต่่อเน่�องข้อง
การิบริิหาริงาน โดยเฉพื่าะการิข้ยายธิุริก้จัไฟฟ้าในปีริะเทศเพ่ื่�อนบ้าน เชุ่น โคริงการิโริงไฟฟ้าพื่ลังนำ�า Nam San 3A/ 
Nam San 3B (สิ้ปีปี.ลาว) โคริงการิพื่ัฒนาสิ้ายสิ้่งไฟฟ้าและสิ้ถึานีย่อย (สิ้ปีปี.ลาว-เวียดนามี) และโคริงการิพื่ัฒนาโริงไฟฟ้า
พื่ลงังานลมี (สิ้ปีปี.ลาว-เวียดนามี) ปีริะกอบกบัปัีจัจััยดา้นความีเป็ีนผู้้น้ำา การิแสิ้ดงวสิิ้ยัทศันต์่อ่เหตุ่การิณปั์ีจัจับุนัและในอนาคต่  
และการิต่อบข้อ้ซัึ่กถึามี ต่ามีหลกัเกณฑ์ท์ี�กำาหนดไว ้และไดน้ำาเสิ้นอต่อ่คณะกริริมีการิบริษิัทัเพ่ื่�อพ้ื่จัาริณาอนุมีตั่ใ้นเวลาต่อ่มีา

4. ทบทวนกฎบัต่ริข้องคณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ปีริะจัำาปีี 2563 
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ได้พ้ื่จัาริณาทบทวนกฎบัต่ริเพ่ื่�อให้สิ้อดคล้องกับหลักการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี และหลักเกณฑ์์ 
การิสิ้ำาริวจัการิกำากับด้แลก้จัการิบริิษััทจัดทะเบียนไทย ปีี 2563 (CGR ปีี 2563) ข้องสิ้ถึาบันกริริมีการิบริิษััทไทย  
ซ่ึ่�งคณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ มีีมีต่้ให้คงข้อบเข้ต่หน้าที�เหม่ีอนเด้มีและได้นำาเสิ้นอต่่อคณะกริริมีการิบริิษััทเพ่ื่�อพ้ื่จัาริณาอนุมัีต่้
เมี่�อวันที� 19 มีกริาคมี 2563
คณะกริริมีการิสิ้ริริหาฯ ไดต้่ริะหนักถึึงหน้าที�และความีริับผู้้ดชุอบที�ไดร้ิับมีอบหมีายจัากคณะกริริมีการิบริิษััท โดยปีฏ้บัต่้งาน 
ด้วยความีริอบคอบ โปีริ่งใสิ้และยุต่้ธิริริมี ต่ามีหลักการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี และริายงานความีค้ดเห็นในเริื�องต่่าง ๆ  
ที�เกี�ยวข้้องต่่อคณะกริริมีการิบริิษััทฯ โดยคำานึงถึึงผู้ลปีริะโยชุน์ข้องบริิษััทฯ และผู้้้ถึ่อหุ้นเปี็นสิ้ำาคัญ่

(พัลำเอก คณิตำ  สาพัิทักษั์)
ปีริะธิานคณะกริริมีการิสิ้ริริหาและกำาหนดค่าต่อบแทน

การิควบคุมีภายในและริายการิริะหว่างกัน
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การุควบคุมภายใน่แลำะรุายการุรุะหว่างกัน่

การุควบคุมภายใน่

คณะกริริมีการิบริิษััท ต่ริะหนักถึึงความีสิ้ำาคัญ่และเห็นถึึงปีริะโยชุน์ข้องการิควบคุมีภายใน จ่ังได้มีอบหมีายให้ฝ่่ายจััดการิ
ปีริะเม้ีนความีเพื่ยีงพื่อและเหมีาะสิ้มีข้องริะบบการิควบคมุีภายใน ต่ามีแบบปีริะเม้ีนความีเพื่ยีงพื่อข้องริะบบการิควบคมุีภายใน
ที�สิ้ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักทริัพื่ย์และต่ลาดหลักทริัพื่ย์ (ก.ล.ต่.) กำาหนดข้่�นต่ามีแนวทางข้อง COSO 2013 (COSO :  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมีอบหมีายให้คณะกริริมีการิ 
ต่ริวจัสิ้อบทำาหน้าที�ในการิสิ้อบทานผู้ลการิปีริะเม้ีนการิควบคุมีภายในเป็ีนปีริะจัำาทุกปีี เพ่ื่�อให้มัี�นใจัว่าการิดำาเนน้กจ้ักริริมีต่่าง ๆ  
มีีปีริะสิ้ท้ธิิภาพื่ ปีริะสิ้ท้ธิิผู้ล เป็ีนไปีต่ามีข้้อกำาหนด กฎหมีาย และริะเบยีบต่่าง ๆ ทำาให้เก้ดการิต่ริวจัสิ้อบ มีีความีถึ่วงดุล และ 
ใชุ้ทริัพื่ยากริอย่างมีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่เพื่่�อปีริะโยชุน์ข้องบริิษััทอย่างแท้จัริิง 
การิปีริะเมี้นการิควบคุมีภายในต่ามีองค์ปีริะกอบ 5 ด้าน ต่ามีแนวทาง สิ้ริุปีสิ้าริะสิ้ำาคัญ่ได้ดังนี�

1. สภาพัแวดัลำ้อมการุควบคุม (Control Environment)

คณะกริริมีการิบริษิัทัยดึมัี�นในคณุคา่ข้องความีซืึ่�อต่ริง โดยไดก้ำาหนดเริื�องจัริริยาบริริณ (Code of Conduct) ไว้เป็ีนส่ิ้วนหนึ�ง 
ในนโยบายการิกำากับด้แลก้จัการิที�ดี ไว้อย่างเป็ีนลายลักษัณ์อักษัริ ทั�งด้านจัริริยาบริริณธิุริก้จั จัริริยาบริริณข้องกริริมีการิ  
ผู้้้บริิหาริ และพื่นักงาน จัริริยาบริริณการิจััดหาพื่ัสิ้ดุ และถึ่อเป็ีนริะเบียบสิ้้งสิุ้ดที�ใชุ้ในการิดำาเน้นธุิริก้จัข้องบริิษััทฯ ริวมีทั�ง
การิป้ีองกันความีข้ัดแย้งทางผู้ลปีริะโยชุน์ ที�ได้ปีริะกาศให้กริริมีการิ ผู้้้บริิหาริ และพื่นักงานทั�งองค์กริ ลงนามีริับทริาบ 
เมี่�อเข้้าใหมี่ และให้มีีการิทบทวนปีีละคริั�งหริือเมี่�อมีีการิเปีลี�ยนแปีลงข้้อม้ีล นอกจัากนี� ได้กำาหนดบทบาทอย่างชุัดเจัน 
ริะหว่างคณะกริริมีการิบริิษััท คณะกริริมีการิชุุดย่อย และฝ่่ายจััดการิ มีีการิจััดให้มีีโคริงสิ้ริ้างสิ้ายการิริายงาน การิกำาหนด
อำานาจัอนุมีัต่้ (Delegation of Authority) และความีริับผู้้ดชุอบที�เหมีาะสิ้มี เพ่ื่�อให้องค์กริบริริลุวัต่ถึุปีริะสิ้งค์ภายใต่้การิ 
กำากับด้แล (Oversight) ข้องคณะกริริมีการิ โดยให้ฝ่่ายจััดการิริายงานผู้ลการิดำาเน้นงานต่่อคณะกริริมีการิอย่างสิ้มีำ�าเสิ้มีอ  
ในด้านการิบริิหาริงานบุคคล บริิษััทได้กำาหนดนโยบายการิสิ้ริริหาและพื่ัฒนาบุคลากริ ริวมีทั�งแผู้นการิสิ้่บทอดต่ำาแหน่งและ 
การิพัื่ฒนาผู้้้บริิหาริ แผู้นการิหมีุนเวียนต่ำาแหน่งงาน และแผู้นการิเล่�อนต่ำาแหน่งเพ่ื่�อเป็ีนแริงจ้ังใจัแก่พื่นักงาน ริวมีทั�ง 
การิสิ้ำาริวจัความีพื่ึงพื่อใจัข้องพื่นักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่่�อสิ้ริ้างความีพื่ึงพื่อใจัและความีสิุ้ข้ข้องพื่นักงาน  
ทำาให้พื่นักงานที�ทัศนคต่้ที�ดีต่่อองค์กริ อีกทั�งในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้เข้้าริับการิปีริะเม้ีนโดยผู้้้เชุี�ยวชุาญ่ที�เปี็นอ้สิ้ริะ 
จัากหน่วยงานภายนอก

2. การุปรุะเมิน่ความเส่�ยง (Risk Assessment)

บริิษััทฯ ให้ความีสิ้ำาคัญ่กับการิดำาเน้นต่ามีนโยบาย และกริะบวนการิบริิหาริความีเสิ้ี�ยง โดยฝ่่ายยุทธิศาสิ้ต่ริ์และวางแผู้น
องค์กริ ทำาหน้าที�กำาหนดท้ศทาง กลยุทธิ์ นโยบาย และแผู้นงานข้องบริิษััทฯ และบริิษััทในเคริือ ผู้่านการิพ้ื่จัาริณาข้อง 
คณะกริริมีการิบริหิาริความีเสิ้ี�ยงทั�งองคก์ริ (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) และคณะกริริมีการิ
บริิษััท ต่ามีลำาดับ โดยได้นำาดัชุนีชุี�วัดความีเสิ้ี�ยง (Key Risk Indicator: KRI) มีาใชุ้ในกริะบวนการิต่้ดต่ามี การิเฝ่้าริะวัง
โอกาสิ้เก้ดข้องความีเสิ้ี�ยงนั�น เพ่ื่�อที�จัะสิ้ามีาริถึบริิหาริจััดการิความีเสิ้ี�ยงได้อย่างทนัเหต่กุาริณ์ และเพ่ื่�อให้การิดำาเนน้การิและ
พื่ฒันาริะบบการิบริหิาริความีเสิ้ี�ยงข้องกลุ่มีบริษิัทัฯ สิ้ามีาริถึริะบคุวามีเสิ้ี�ยงได้อยา่งคริอบคลมุีในทกุปีริะเภท ทั�งริะดับองคก์ริ 
(Corporate) และริะดับกริะบวนการิ (Process) ที�ให้เจั้าข้องกริะบวนการิได้ปีริะเมี้นความีเสิ้ี�ยงด้านการิเก้ดการิทุจัริิต่ควบค้่
ไปีกบัการิปีริะเม้ีนความีเสิ้ี�ยงด้านการิปีฏบ้ตั่ก้าริอยา่งต่อ่เน่�อง ริวมีทั�งการิปีริบัปีริงุค่้ม่ีอการิบริหิาริความีเสิ้ี�ยงอยา่งสิ้มีำ�าเสิ้มีอ 
เพื่่�อให้เน่�อหาเปี็นปีัจัจัุบันและสิ้อดคล้องกับการิดำาเน้นธิุริก้จัข้องบริิษััทฯ
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3. การุควบคุมการุปฏิิบัตำิงาน่ (Control Activity)

บริิษััทฯ กำาหนดมีาต่ริการิการิควบคุมีที�เพื่ียงพื่อกับริะดับความีเสิ้ี�ยงที�ยอมีริับได้ โดยกำาหนดเปี็นนโยบาย ริะเบียบวิธิีปีฏ้บัต่้
ในเริื�องต่า่ง ๆ  เชุน่ การิงบปีริะมีาณ การิเงนิและการิบญั่ชุ ีการิบริหิาริงานบคุคล การิจััดหาพื่สัิ้ด ุและการิทำาริายการิเกี�ยวโยง  
ซ่ึ่�งได้นำาเทคโนโลยีมีาใชุ้ควบคุมีในด้านการิอนุมีัต่้ริายการิต่ามีข้อบเข้ต่อำานาจัหน้าที� และข้นาดวงเงินที�บริิษััทฯ กำาหนด  
เพื่่�อเปี็นการิกริะจัายอำานาจัและปี้องกันการิทุจัริิต่ เชุ่น สิุ้่มีต่ริวจัการิปีฏ้บัต่้ต่ามีข้ั�นต่อนการิปีฏ้บัต่้งาน สิุ้่มีต่ริวจัการิต่้ดต่ามี 
ให้ค้่สิ้ัญ่ญ่าปีฏ้บัต่้ต่ามีเงื�อนไข้ที�ได้ต่กลงไว้ในสิ้ัญ่ญ่าจััดซึ่ื�อ จััดจั้าง เป็ีนต่้น ด้านการิควบคุมีการิเข้้าถึึงและความีปีลอดภัย 
ข้องข้้อม้ีล บริิษััทฯ ได้ริับการิริับริองมีาต่ริฐานริะบบบริิหาริความีมัี�นคงปีลอดภัยสิ้าริสิ้นเทศ (Information Security 
Management System) ISO/IEC 27001: 2013 ริวมีถึึงการิสิ้่�อสิ้าริให้พื่นักงานทริาบถึึงความีเสิ้ี�ยง และวิธิีการิปี้องกัน
ภัยคุกคามีด้านเทคโนโลยีสิ้าริสิ้นเทศ ด้านการิกำากับด้แลบริิษััทริ่วมีทุน บริิษััทฯ มีีนโยบายการิกำากับด้แลบริิษััทริ่วมีทุน  
เพ่ื่�อเป็ีนแนวทางใหบ้คุคลที�บริษิัทัฯ แต่ง่ต่ั�งใหเ้ป็ีนกริริมีการิหริอืผู้้บ้ริหิาริในบริษิัทัริว่มีทนุถึอ่ปีฏบั้ต่ ้ทั�งนี�กำาหนดใหห้นว่ยงาน 
กำากับองค์กริเปี็นผู้้้ควบคุมีด้แลการิปีฏ้บัต่้ต่ามีนโยบายต่่าง ๆ  เพื่่�อให้ริะบบการิควบคุมีภายในมีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่ต่ามีที�บริิษััทฯ  
กำาหนดแนวทางไว้

4. รุะบบสารุสน่เทศ แลำะการุส่�อสารุข้้อมูลำ (Information & Communication)

บริิษััทฯ จััดให้มีีริะบบสิ้าริสิ้นเทศและการิสิ้่�อสิ้าริข้้อม้ีล โดยให้ความีสิ้ำาคัญ่กับริะบบการิปีริะมีวลผู้ลข้้อม้ีลที�ถึ้กต่้อง และ
ริวดเริว็เพื่ยีงพื่อที�ชุว่ยในการิต่ดัสิ้น้ใจั ริวมีถึงึความีมีีเสิ้ถึยีริภาพื่พื่ร้ิอมีใชุง้าน ดา้นการิเข้า้ถึงึข้อ้ม้ีลข้องคณะกริริมีการิบริษิัทั 
มีีหน่วยงานที�ริวบริวมีข้้อม้ีลข้องเริื�องที�เสิ้นอเพ่ื่�อพ้ื่จัาริณาผู้่านริะบบ เพ่ื่�อให้คณะกริริมีการิพ้ื่จัาริณาเป็ีนการิล่วงหน้า  
ริวมีถึึงจััดทำาริายงานการิปีริะชุุมีคณะกริริมีการิบริิษััทให้มีีริายละเอียดต่ามีควริ เพ่ื่�อให้สิ้ามีาริถึต่ริวจัสิ้อบย้อนหลังได้  
และจััดเกบ็อยา่งเป็ีนริะบบ ดา้นการิการิสิ้่�อสิ้าริข้อ้ม้ีล ฝ่า่ยสิ้่�อสิ้าริองค์กริมีีหนา้ที�กำากบัด้แลการิสิ้่�อสิ้าริทั�งภายใน และภายนอก
องคก์ริ ผู้า่นชุอ่งทางริะบบเคริอืข้า่ยภายในองคก์ริ (Intranet) และ จัดหมีายอ้เลก็ทริอนก้สิ้ ์(E-mail) เพ่ื่�อสิ้่�อสิ้าริไปียงัพื่นกังาน  
สิ้ำาหริับการิสิ้่�อสิ้าริภายนอก จััดให้มีีหน่วยงานนักลงทุนสัิ้มีพัื่นธ์ิ งานเลข้านุการิบริิษััท ที�ริับผู้้ดชุอบโดยต่ริงในการิส่ิ้�อสิ้าริ 
กบัผู้้มี้ีสิ้ว่นไดเ้สิ้ยี เพ่ื่�อใหก้าริเปีดิเผู้ยข้อ้ม้ีลเป็ีนไปีอยา่งถึก้ต่อ้ง คริบถ้ึวน เพีื่ยงพื่อ โปีริง่ใสิ้ ริวมีทั�งการิสิ้่�อสิ้าริผู้า่นสิ้่�อออนไลน์ 
เชุน่ เฟซึ่บุ�กองค์กริ นอกจัากนั�นยงัมีีชุอ่งทางสิ้ำาหริบัริบัเริื�องริอ้งเริยีนหริอืแจัง้เบาะแสิ้เกี�ยวกบัการิทจุัริติ่ (Whistle blowing) 
ผู้่านทางเว็บไซึ่ต่์ข้องบริิษััทฯ

5. รุะบบการุตำิดัตำามปรุะเมิน่ผลำ (Monitoring Activity)

บริิษััทฯ มีีการิต่้ดต่ามีและปีริะเม้ีนความีเพื่ียงพื่อข้องริะบบการิควบคุมีภายในอย่างสิ้มีำ�าเสิ้มีอ เพ่ื่�อให้เหมีาะสิ้มีกับ 
สิ้ภาพื่แวดล้อมีที�เปีลี�ยนแปีลง กำาหนดเป้ีาหมีายในการิดำาเน้นธิุริก้จัต่ามีแผู้นกลยุทธ์ิ และแผู้นธุิริก้จั โดยกำาหนดเป็ีน 
ดัชุนีปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานให้ทุกสิ้ายงาน มีีการิปีริะเม้ีนผู้ล วิเคริาะห์สิ้าเหตุ่ หากผู้ลปีฏ้บัต่้งานจัริิง กับเป้ีาหมีาย 
มีีความีต่่างกันอย่างมีีนัยสิ้ำาคัญ่ พื่ริ้อมีทั�งกำาหนดแนวทางปีริับปีรุิงให้สิ้อดคล้องกับสิ้ภาพื่การิณ์ปีัจัจัุบันอย่างต่่อเน่�อง  
ทั�งนี�ทางสิ้ำานกัต่ริวจัสิ้อบภายใน ซ่ึ่�งมีีสิ้ายการิบงัคบับญั่ชุาข้่�นต่ริงกบัคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ จัะต่ริวจัปีริะเม้ีนปีริะสิ้ท้ธิภิาพื่  
ปีริะสิ้้ทธิิผู้ล การิปีฏ้บัต่้งาน และริะบบการิควบคุมีภายในข้องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยในด้านต่่าง ๆ ต่ามีแผู้นงานที�ผู้่านการิ
อนุมีัต่้จัากคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ เม่ี�อพื่บข้้อบกพื่ริ่อง หริือสิ้้�งที�ควริปีริับปีริุงข้องริะบบการิควบคุมีภายใน จัะริายงาน 
ให้ฝ่่ายจััดการิ และคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบทริาบ เพื่่�อให้ฝ่่ายจััดการิกำาหนดแนวทางการิแก้ไข้ และดำาเน้นการิ โดยสิ้ำานัก
ต่ริวจัสิ้อบภายในจัะต่้ดต่ามีผู้ลการิดำาเน้นการิแก้ไข้ และนำาเสิ้นอต่่อคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบเพื่่�อพื่้จัาริณาอย่างต่่อเน่�อง
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รุายงาน่ข้องคณะกรุรุมการุตำรุวจัสอบ

เรุียน่ท่าน่ผู้ถ่อหุ้น่

คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบปีฏ้บัต่้หน้าที�อย่างเป็ีนอ้สิ้ริะต่ามีข้อบเข้ต่ที�ริะบุไว้ในกฎบัต่ริคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ ซ่ึ่�งมีีการิ
ทบทวนให้สิ้อดคล้องกับสิ้ถึานการิณ์ปัีจัจัุบัน และอนมัุีต่โ้ดยคณะกริริมีการิบริิษัทัเป็ีนปีริะจัำาทุกปีี ในปีี 2563 คณะกริริมีการิ
ต่ริวจัสิ้อบมีีการิปีริะชุุมีทั�งสิ้้�น 10 คริั�ง ซ่ึ่�งกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบที�ดำาริงอย้ ่ณ ข้ณะนั�นได้เข้้าร่ิวมีปีริะชุมุีทุกคริั�ง (ริายชุื�อและข้้อมี้ล
การิเข้้าปีริะชุุมีข้องกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบแต่่ละท่าน แสิ้ดงไว้ในหัวข้้อโคริงสิ้ร้ิางการิกำากับด้แลก้จัการิ โดยให้ความีสิ้ำาคัญ่ 
กบัการิสิ้อบทานงบการิเงนิ สิ้อบทานริะบบการิควบคมุีภายในและการิต่ริวจัสิ้อบภายใน การิกำากับด้แลก้จัการิที�ด ีการิกำากบัการิ
ปีฏบ้ตั่ต้่ามีกฎเกณฑ์์ สิ้อบทานริะบบการิบริิหาริความีเสิ้ี�ยง การิปี้องกันการิทุจัริิต่ ริวมีทั�งการิเสิ้นอแต่่งต่ั�งผู้้้สิ้อบบัญ่ชุี สิ้ริุปีสิ้าริะ
สิ้ำาคัญ่ในการิปีฏ้บัต่้หน้าที�ในริอบปีี 2563 ดังนี�

การุสอบทาน่รุายงาน่ทางการุเงิน่ 

คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบได้สิ้อบทานข้้อมี้ลที�สิ้ำาคัญ่ข้อง งบการิเงินริายไต่ริมีาสิ้ งบการิเงินปีริะจัำาปีี งบการิเงินริวมีข้องบริิษััทฯ  
ริ่วมีกับฝ่่ายจััดการิ โดยมีีผู้้้สิ้อบบัญ่ชุี (KPMG) เข้้าร่ิวมีปีริะชุุมีด้วยทุกคริั�ง โดยได้สิ้อบทานปีริะเด็นทางบัญ่ชีุและปีริะเด็นที�
สิ้ำาคัญ่ ริวมีทั�งการิเปิีดเผู้ยหมีายเหต่ปุีริะกอบงบการิเงนิ เป็ีนไปีต่ามีข้อ้กำาหนดข้องกฎหมีายและมีาต่ริฐานการิริายงานทางการิ
เงินข้องไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ต่ลอดจันการิต่้ดต่ามีผู้ลกริะทบที�เก้ดจัากการิปีริะกาศใชุ้ 
มีาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินฉบับใหมี่ จ่ังได้ให้ความีเห็นชุอบงบการิเงินดังกล่าวที�ผู้้้สิ้อบบัญ่ชุีได้สิ้อบทานและ 
ต่ริวจัสิ้อบแล้ว ซึ่่�งเปี็นริายงานความีเห็นอย่างไมี่มีีเงื�อนไข้ นอกจัากนี�คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบมีีการิปีริะชุุมีริ่วมีกับผู้้้สิ้อบบัญ่ชุี
โดยไมี่มีีฝ่่ายบริิหาริเข้้าริ่วมี เพื่่�อให้มีั�นใจัว่าผู้้้สิ้อบบัญ่ชุีได้ปีฏ้บัต่้งานและแสิ้ดงความีเห็นอย่างอ้สิ้ริะ โดยไมี่ถึ้กจัำากัดข้อบเข้ต่ 

การุสอบทาน่รุะบบการุควบคุมภายใน่แลำะการุตำรุวจัสอบภายใน่

ด้านการิควบคุมีภายใน คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบได้สิ้อบทานและให้ความีเห็นชุอบผู้ลการิปีริะเม้ีนริะบบการิควบคุมีภายใน
ข้ององค์กริ ต่ามีแบบปีริะเม้ีนความีเพื่ียงพื่อข้องริะบบการิควบคุมีภายในข้องสิ้ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักทรัิพื่ย์ 
และต่ลาดหลักทริัพื่ย์ (ก.ล.ต่.) ซึ่่�งบริิษััทมีีริะบบการิควบคุมีภายในที�เหมีาะสิ้มีและเพื่ียงพื่อต่่อการิดำาเน้นธุิริก้จั ในปีี 2563 
บริิษััทฯ ได้ว่าจั้างบริิษััท ไพื่ร้ิซึ่วอเต่อริ์เฮาสิ้์ค้เปีอริ์สิ้ เอบีเอเอสิ้ (PwC) ปีริะเม้ีนริะบบควบคุมีภายใน ในกริะบวนการิหลัก 
ที�สิ้ำาคัญ่ โดยบริิษััทฯ ได้ปีริับปีริุงต่ามีข้้อเสิ้นอแนะที�ริะบุไว้ในแนวทางการิแก้ไข้ปีริับปีริุงได้อย่างคริบถึ้วน
ด้านการิต่ริวจัสิ้อบภายใน คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบได้พ้ื่จัาริณาทบทวน กฎบัต่ริข้องหน่วยงานต่ริวจัสิ้อบภายในเป็ีนปีริะจัำา
ทุกปีี ริวมีทั�งสิ้อบทานริายงานผู้ลการิต่ริวจัสิ้อบในเริื�องต่่าง ๆ และการิต่้ดต่ามีผู้ลการิแก้ไข้หริือปีรัิบปีรุิงปีริะเด็นที�ต่ริวจัพื่บ  
และสิ้นบัสิ้นนุใหน้ำาเคริื�องม่ีอทางเทคโนโลยีมีาใชุใ้นกริะบวนการิต่ริวจัสิ้อบ ต่ลอดจันการิพ้ื่จัาริณาแผู้นงานต่ริวจัสิ้อบใหมี้ีความี
เหมีาะสิ้มี
ด้านบุคลากริข้องหน่วยงานต่ริวจัสิ้อบ ได้เห็นชุอบการิกำาหนดเกณฑ์์การิปีริะเม้ีนผู้ลการิปีฏ้บัต่้งานข้องหัวหน้าหน่วยงาน 
ต่ริวจัสิ้อบภายใน อัต่ริากำาลังคนและกริอบงบปีริะมีาณดำาเน้นการิ เพ่ื่�อให้มัี�นใจัว่าการิดำาเน้นก้จักริริมีต่ริวจัสิ้อบเป็ีนไปี 
อย่างเหมีาะสิ้มีและมีีปีริะสิ้้ทธิิผู้ล

การุสอบทาน่การุกำากับดัูแลำกิจัการุท่�ดั่ การุกำากับการุปฏิิบัตำิตำามกฎเกณฑ์์ 

คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบได้สิ้อบทานการิปีฏ้บัต่้ต่ามีนโยบายการิกำากับด้แลก้จัการิ การิปีฏ้บัต่้ต่ามีกฎ ริะเบียบข้อง 
คณะกริริมีการิกำากับหลักทริัพื่ย์และต่ลาดหลักทริัพื่ย์ และต่ลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปีริะเทศไทย ต่ลอดจันกฎหมีายที�เกี�ยวข้้องกับ 
ธิุริก้จัข้องบริิษััทฯ โดยได้ริับทริาบริายงานการิปีฏ้บัต่้ต่ามีกฎหมีายที�เกี�ยวข้้อง จัากฝ่่ายกฎหมีาย และรัิบทริาบแผู้นงาน 
ด้านการิจััดการิข้้อมี้ล ความีปีลอดภัยข้องริะบบสิ้าริสิ้นเทศ จัากฝ่่ายเทคโนโลยีสิ้าริสิ้นเทศ เปี็นปีริะจัำาทุกไต่ริมีาสิ้ 
สิ้ำาหริับริายการิที�เกี�ยวโยงกัน หริือริายการิที�อาจัจัะมีีความีข้ัดแย้งทางผู้ลปีริะโยชุน์ ได้พ้ื่จัาริณาถึึงความีสิ้มีเหตุ่ผู้ลในการิ
เข้้าทำาริายการิกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน เป็ีนปีริะโยชุน์สิ้้งสิุ้ดต่่อบริิษััทฯ โดยมีอบหมีายให้สิ้ำานักต่ริวจัสิ้อบภายใน สิ้อบทาน 
การิเปิีดเผู้ยข้้อม้ีลริายการิที�เกี�ยวโยงกัน และเห็นว่าริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิที�มีีเงื�อนไข้และมีีริาคาที�ยุต่้ธิริริมี โดยได้ผู้่าน
การิพื่้จัาริณาอนุมีัต่้จัากฝ่่ายจััดการิหริือคณะกริริมีการิบริิษััทก่อนทำาริายการิแล้ว 
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การุสอบทาน่รุะบบการุบรุิหารุความเส่�ยง

บริิษััท บีซึ่ีพื่ีจัี จัำากัด (มีหาชุน) มีีคณะกริริมีการิบริิหาริความีเสิ้ี�ยงทั�งองค์กริ ซ่ึ่�งมีีหน้าที�กำากับด้แล และพ้ื่จัาริณานโยบาย 
การิบริิหาริจััดการิความีเสิ้ี�ยงหลักที�สิ้ำาคัญ่ข้องบริิษััทฯ นอกจัากนี�ได้มีอบหมีายให้สิ้ำานักต่ริวจัสิ้อบภายใน ต่้ดต่ามีบันทึก 
การิปีริะชุุมีข้องคณะกริริมีการิบริิหาริความีเสิ้ี�ยงทั�งองค์กริ เพ่ื่�อนำาปัีจัจััยเสิ้ี�ยงต่่าง ๆ มีาปีริะกอบการิพ้ื่จัาริณาจััดทำาแผู้นการิ
ต่ริวจัสิ้อบต่ามีลำาดับความีเสิ้ี�ยง (Risk Based Audit Plan) เพื่่�อปีริะเมี้นความีมีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่ ปีริะสิ้้ทธิิผู้ลข้องกริะบวนการิ 
ดำาเน้นงาน ริวมีถึึงการิต่้ดต่ามีความีเสิ้ี�ยงที�มีีผู้ลกริะทบต่่อการิดำาเน้นงานข้องบริิษััทฯ เชุ่น ความีเสิ้ี�ยงจัากการิลงทุน 
ในต่่างปีริะเทศ 

การุสอบทาน่การุป้องกัน่การุทุจัรุิตำ

คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ ได้ทำาหน้าที�สิ้อบทานผู้ลการิปีริะเม้ีนต่ามีแบบปีริะเม้ีนต่นเองเกี�ยวกับมีาต่ริการิต่่อต้่าน 
การิคอริ์ริัปีชุัน ต่ามีโคริงการิแนวริ่วมีปีฏ้บัต่้ข้องภาคเอกชุนไทยในการิต่่อต่้านทุจัริิต่ ซ่ึ่�งริับการิริับริองเปี็นสิ้มีาชุิก 
ข้องแนวริ่วมีปีฏ้บัต่้ข้องภาคเอกชุนไทยในการิต่่อต่้านทุจัริิต่ ริวมีถึึงสิ้นับสิ้นุนกริะบวนการิริับแจ้ังเบาะแสิ้ หรืิอ 
เริื�องริ้องเริียน (Whistle blowing) โดยสิ้อบทานริะเบียบการิริับแจั้งเบาะแสิ้ หริือข้้อริ้องเริียน เพื่่�อให้การิดำาเน้นการิเกี�ยวกับ 
เริื�องแจ้ังเบาะแสิ้ หริือข้้อริ้องเริียน ข้องกลุ่มีบริิษััทฯ มีีแบบแผู้นที�เหมีาะสิ้มี และมีีปีริะสิ้้ทธิิภาพื่ โดยในริอบปีีที�ผู้่านมีา  
ไมี่มีีการิริ้องเริียนเข้้ามีายังบริิษััทฯ แต่่อย่างใด

การุพัิจัารุณาเสน่อแตำ่งตำั�งผู้สอบบัญชุีแลำะค่าสอบบัญชุีปรุะจัำาปี

คณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบได้พ้ื่จัาริณาคัดเล่อกผู้้้สิ้อบบัญ่ชีุข้องบริิษััทฯ โดยพ้ื่จัาริณาคุณสิ้มีบัต่้ ความีเป็ีนอ้สิ้ริะข้องผู้้้สิ้อบบัญ่ชีุ 
ความีเชุี�ยวชุาญ่ ปีริะสิ้บการิณ์ ผู้ลการิปีฏ้บัต่้งาน ริวมีทั�งความีเหมีาะสิ้มีข้องค่าต่อบแทน ต่ามีข้อบเข้ต่แนวทางการิต่ริวจัสิ้อบ  
โดยผู้ลการิพื่้จัาริณาได้นำาเสิ้นอยังคณะกริริมีการิบริิษััท ต่ามีลำาดับ
จัากการิดำาเน้นงานข้้างต่้นคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบมีีความีเห็นว่า ริายงานข้้อม้ีลทางการิเงินข้องบริิษััทฯ มีีความีถึ้กต้่อง  
เปิีดเผู้ยคริบถึ้วนต่ามีมีาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน โดยมีีริะบบการิควบคุมีภายในที�เพื่ียงพื่อและมีีปีริะสิ้้ทธิิผู้ล  
มีีการิปีฏ้บัต่้งานที�สิ้อดคล้องต่ามีกฎหมีายที�เกี�ยวข้้องกับการิดำาเน้นธิุริก้จั

(น่างวิไลำ  ฉััททัน่ตำ์รุัศม่)
ปีริะธิานคณะกริริมีการิต่ริวจัสิ้อบ
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รุายการุรุะหว่างกัน่
ริายการิริะหว่างกนัข้องบริิษัทัฯ กบับคุคลที�อาจัมีีความีขั้ดแย้งในงวดปีีบัญ่ชีุสิ้้�นสิ้ดุวนัที� 31 ธินัวาคมี 2562 และวันที� 31 ธินัวาคมี 2563 
สิ้ามีาริถึสิ้ริุปีได้ดังนี�

บรุิษััท บางจัาก คอรุ์ปอเรุชุั�น่ จัำากัดั (มหาชุน่) (“BCP”)

BCP เปี็นบุคคลที�อาจัมีีความีข้ัดแย้ง เน่�องจัาก BCP เปี็นผู้้้ถึ่อหุ้นริายใหญ่่ข้องบริิษััทฯ โดยถึ่อหุ้นริ้อยละ 60.4 (ข้้อม้ีล  
ณ วันที� 30 ธิันวาคมี 2563) โดยมีี (1) นายพื่้ชุัย ชุุณหวชุิริ และ (2) นายชุัยวัฒน์ โควาวิสิ้าริัชุ เปี็นกริริมีการิริ่วมีกัน และ  
(3) นายบัณฑ์้ต่ สิ้ะเพื่ียริชุัย กริริมีการิผู้้้จััดการิใหญ่่ข้องบริิษััทฯ และผู้้้บริิหาริริะดับสิ้้งข้อง BCP

ลำักษัณะรุายการุ ข้น่าดัข้องรุายการุ  
(ลำ้าน่บาท)

ความจัำาเป็น่ 
แลำะความสมเหตำุสมผลำ

ข้องรุายการุ
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2562
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2563

การุเชุ่าท่�ดัิน่

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด
- ค่าใชุ้จั่ายจั่ายล่วงหน้า
- เจั้าหนี�คงค้าง
- สิ้้นทริัพื่ย์สิ้้ทธิ้การิใชุ้
- หนี�สิ้้นต่ามีสิ้ัญ่ญ่าเชุ่า
- ค่าเสิ้่�อมีริาคา
- ดอกเบี�ยจั่าย

6.5
5.8
6.0
-
-
-
-

-
-

6.6
97.6
94.3
5.8
3.8

บริิ ษัั ทฯ  เ ชุ่ าที� ด้ นที�  อ .บางปีะ อ้น 
จั.พื่ริะนคริศริอียธุิยา เน่�อที�ริวมี 457-2-53 
ไริ่ เพื่่�อใชุ้เปี็นที�ต่ั�งข้องโคริงการิโริงไฟฟ้า
พื่ลงังานแสิ้งอาทต้่ย ์ข้นาด 38 เมีกะวตั่ต่์
สิ้ัญ่ญ่าเชุ่าที�ด้นดังกล่าวมีีอัต่ริาค่าเชุ่า
ที�ปีริะเม้ีนโดยผู้้้ปีริะเม้ีนริาคาอ้สิ้ริะที�ได้
ริับความีเห็นชุอบจัากสิ้ำานักงาน ก.ล.ต่. 
มีีอายุสิ้ัญ่ญ่าเชุ่า 22 ปีี และบริิษััทฯ มี้ได้
มีีแผู้นที�จัะนำาที�ด้นดงักลา่วไปีดำาเนน้ธิรุิกจ้ั
อ่�นเม่ี�อสิ้้�นสุิ้ดอายุโคริงการิฯ ต่่อมีาเม่ี�อ
วันที� 1 ตุ่ลาคมี 2559 บริิษััทฯ ได้เชุ่า
ที�ด้นเพื่้�มีเต่้มี จัำานวน 32-3-70 ไริ่ เปี็น
ริะยะเวลา 21 ปีี 2 เด่อน และเมี่�อวันที� 1 
กุมีภาพื่ันธิ์ 2562 บริิษััทฯ ได้เชุ่าที�ด้นอีก 
8-1-38 ไริ่ เปี็นริะยะเวลา 18 ปีี 10 เด่อน
ซ่ึ่� งทั� งสิ้องริายการิริะยะเวลาสิ้้�น สุิ้ด
เดียวกัน และมีีเงื�อนไข้การิชุำาริะค่าเชุ่า
และเงื�อนไข้อ่�นที�มีีลักษัณะเดียวกันการิ
ทำาริายการิดังกล่าวเป็ีนต่ามีริาคาและ
เงื�อนไข้การิค้าทั�วไปี
เน่�องจัากมีาต่ริฐานการิบัญ่ชุี ฉบับที� 16 
(TFRS16) สิ้ัญ่ญ่าเชุ่า มีีผู้ลบังคับใชุ้ปีี  
2563 ทำาให้ต่้องมีีการิเปีลี�ยนแปีลงการิ
บันทึกริายการิสิ้้นทริัพื่ย์สิ้้ทธิิการิใชุ้ และ
หนี�สิ้้นต่ามีสิ้ัญ่ญ่าเชุ่า ริวมีถึึงค่าเสิ้่�อมี
ริาคา และดอกเบี�ยจั่ายต่ามีมีาต่ริฐาน
ใหมี่
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ลำักษัณะรุายการุ ข้น่าดัข้องรุายการุ  
(ลำ้าน่บาท)

ความจัำาเป็น่ 
แลำะความสมเหตำุสมผลำ

ข้องรุายการุ
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2562
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2563

คา่ใชุ้จัา่ยตำามสัญญาจ้ัาง
บรุิหารุงาน่

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด
- เจั้าหนี�คงค้าง

22.1
2.5

32.4
2.9

บริษิัทัฯ ทำาสิ้ญั่ญ่าจัา้งบริหิาริงานกบั BCP  
สิ้้�นสิ้ดุ 31 ธินัวาคมี 2563 โดยต่ามีสัิ้ญ่ญ่า
ดังกล่าว BCP จัะจััดสิ้่งพื่นักงานมีา
ปีฏ้บัต่้งานต่ามีข้อบเข้ต่ที�ริะบุในเอกสิ้าริ
ใบพื่ริริณนาหน้าที�งาน (Job Descriptions) 
ที�บริิษััทกำาหนด โดยที�พื่นักงานที�จััดสิ้่ง
เปีน็ผู้้้บริิหาริมีคีณุสิ้มีบัต่้ต่ามีมีาต่ริฐานที�
ยอมีริับโดยทั�วไปีในธิุริก้จัเดียวกัน 
ทั�งนี� BCP จัะเริียกเก็บค่าบริิการิจัากการิ
ปีฏ้บัต่้งานดังกล่าวหริืออัต่ริาค่าจั้างจัาก
ปีริะมีาณการิค่าใชุ้จั่ายเงินเด่อน โบนัสิ้  
และค่าต่อบแทนอ่�น ๆ  ข้องบคุลากริที�ส่ิ้งมีา
ปีฏบ้ตั่ง้าน จัากบริษิัทัฯ ต่ามีเงื�อนไข้ที�ริะบุ
ในสิ้ัญ่ญ่าจั้างบริิหาริงาน
ริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิสิ้นับสิ้นุน
ธิุริก้จัปีกต่้ซ่ึ่�งเก้ดข้่�นต่ามีความีจัำาเป็ีน  
และมีีค่าบริิการิ ซ่ึ่� งคำานวณมีาจัาก
ปีริะมีาณการิอัต่ริาค่าจั้างที� BCP คาดว่า 
จัะจ่ัายให้แก่พื่นักงานที� BCP สิ้่งมีา 
ปีฏ้บัต่้งานที�บริิษััทฯ

รุายได้ัค่าไฟฟ้า 
ศนู่ย์เรีุยน่รุู้

- ริายได้สิ้ำาหริับงวด
- ล้กหนี�คงค้าง

0.02
0.02

-
-

บริิษััทฯ มีีการิเริียกเก็บค่าไฟฟ้าสิ้ำาหริับ
ศ้นย์เริียนริ้้พื่ลังงานทดแทน ในพ่ื่�นที�
โคริงการิโริงไฟฟ้าพื่ลังงานแสิ้งอาท้ต่ย์  
ข้นาด 38 เมีกะวัต่ต่์ ที� อ.บางปีะอ้น  
จั.พื่ริะนคริศรีิอยธุิยา โดยบริิษัทัฯ เรีิยกเกบ็ 
ค่าใชุ้ไฟฟ้าต่ามีจัำานวนที�จ่ัายจัริิง ซ่ึ่�งเป็ีนไปี 
ต่ามีข้้อกำาหนดภายใต้่สิ้ัญ่ญ่าเชุ่าพ่ื่�นที�
อาคาริและห้องควบคุมี อายุ  3 ปีี 
อย่างไริก็ต่ามี บริิษััทฯ ไม่ีได้เรีิยกเก็บ 
ค่าไฟฟ้าหลังจัากที�ซืึ่�ออาคาริซ่ึ่�งเป็ีนที�ต่ั�ง
ข้องศน้ย์เริยีนร้้ิฯ ต่ั�งแต่วั่นที� 1 กมุีภาพื่นัธ์ิ  
2562

ค่าใชุ้จ่ัายตำามสญัญา
จ้ัางงาน่บริุการุด้ัาน่รุะบบ
สารุสน่เทศ

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด
- เจั้าหนี�คงค้าง

4.4
0.5

2.8
0.3

บริิษััทฯ ทำาสิ้ัญ่ญ่าจั้างงานบริิการิด้าน
สิ้าริสิ้นเทศ สิ้ัญ่ญ่าดังกล่าวเริิ�มีวันที�  
1 มีกริาคมี สิ้้�นสุิ้ด 31 ธินัวาคมี 2563 โดย
ผู้้ร้ิบัจ้ัางจัะจััดการิงาน ด้านริะบบสิ้าริสิ้นเทศ  
และงานบริิการิทางด้านสิ้าริสิ้นเทศต่ามี
ข้อบเข้ต่ข้องงานที�กำาหนดไว้ในสิ้ัญ่ญ่า 
การิทำาริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิสิ้นบัสิ้นนุ
ธิุริก้จัปีกต่้ซ่ึ่�งเก้ดข่้�นต่ามีความีจัำาเป็ีน  
และมีีค่าบริิการิต่ามีที�กำาหนดไว้ในสิ้ญั่ญ่าฯ 
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ลำักษัณะรุายการุ ข้น่าดัข้องรุายการุ  
(ลำ้าน่บาท)

ความจัำาเป็น่ 
แลำะความสมเหตำุสมผลำ

ข้องรุายการุ
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2562
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2563

ค่าใชุ้จั่ายตำามสัญญา 
การุให้บรุิการุใชุ้พั้�น่ท่�

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด
- เจั้าหนี�คงค้าง

0.5
0.1

0.5
0.1

BCP มีีการิเรีิยกเก็บค่าใชุ้จ่ัายเกี�ยวกับ 
การิบริิการิใชุ้พ่ื่�นที� ซ่ึ่�งสิ้ัญ่ญ่าเริิ�มีวันที�  
1 เมีษัายน 2561 ถึงึวนัที� 31 ธินัวาคมี  
2563 โดยต่ามีสิ้ัญ่ญ่าดังกล่าว BCP จัะ
ให้บริิการิต่ามีข้อบเข้ต่ที�กำาหนดในสิ้ญั่ญ่า 
การิทำาริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิ
สิ้นับสิ้นุนธิุริก้จัปีกต่้ซ่ึ่�งเก้ดข่้�นต่ามีความี
จัำาเป็ีน และมีีค่าบริิการิต่ามีที�กำาหนดไว้
ในสิ้ญั่ญ่าฯ

ค่าใชุ้จั่ายอ่�น่ ๆ

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด 0.01 0.03
BCP มีีการิเรีิยกเก็บค่าใชุ้จ่ัายเกี�ยวกับ 
ค่าบริิการิด้านสิ้ริริหาบุคลากริ ค่าบริิการิ
ห้องปีริะชุมุี และค่าบริิการิริถึต่้้
การิทำาริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิ
สิ้นับสิ้นุนธิุริก้จัปีกต่้ซ่ึ่�งเก้ดข่้�นต่ามีความี
จัำาเป็ีน และมีีค่าบริิการิเป็ีนไปีต่ามี 
ค่าใชุ้จ่ัายที�บริิษัทัฯ จ่ัายจัริิง

ซื้่�อสิน่ทรุัพัย์ถาวรุแลำะ
สิน่ทรุัพัย์อ่�น่

- อาคาริศ้นย์ปีฏ้บัต่้การิ
และการิเริียนริ้้

41.9 -

เมี่�อวันที� 1 กุมีภาพื่ันธ์ิ 2562 บริิษััทฯ  
ได้ซืึ่�ออาคาริและสิ้้นทริัพื่ย์อ่�นในอาคาริ 
ศน้ย์ปีฏ้บตั่ก้าริฯ ที�บางปีะอ้น
การิทำาริายการิดงักล่าวเป็ีนริายการิเกี�ยวกบั 
สิ้น้ทรัิพื่ย์ ซ่ึ่�งซืึ่�อข้ายกันในริาคาต่ามีบัญ่ชีุ  
โดยมีีเ งื�อนไข้ต่ามีที� ริะบุ ในสิ้ัญ่ญ่าฯ  
ซ่ึ่�งริาคาดงักล่าวมีีม้ีลค่าไม่ีแต่กต่่างอย่าง
เป็ีนนัยสิ้ำาคัญ่กับริาคาที�ปีริะเม้ีนโดย 
ผู้้ป้ีริะเม้ีนริาคาอ้สิ้ริะที�ได้ริบัความีเหน็ชุอบ 
จัากสิ้ำานักงาน ก.ล.ต่. ต่ามีริายงาน
การิปีริะเม้ีนเพ่ื่�อวัต่ถึุปีริะสิ้งค์สิ้าธิาริณะ  
ริายการิดังกล่าวเก้ดข่้�นต่ามีความีจัำาเป็ีน  
และมีีความีสิ้มีเหตุ่สิ้มีผู้ล

เงิน่สำารุองจั่าย

- ล้กหนี�คงค้าง 0.01 0.01
เงินสิ้ำาริองจ่ัายค่าธิริริมีเนียมีสิ้ำาหริับการิ 
จัดทะเบียนเชุ่าที�ด้น จ่ัายต่ามีจัริิง
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บุคคลำท่�อาจัม่ความข้ัดัแย้งอ่�น่

ลำักษัณะรุายการุ ข้น่าดัข้องรุายการุ  
(ลำ้าน่บาท)

ความจัำาเป็น่ 
แลำะความสมเหตำุสมผลำ 

ข้องรุายการุ
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2562
งวดัปีบัญชุีสิ�น่สุดั

วัน่ท่� 31 ธ.ค. 2563

บรุิษััท บางจัาก รุีเทลำ จัำากัดั

ค่าใชุ้จั่ายสำาหรุับการุจััดั
งาน่ปรุะชุุมผู้ถ่อหุ้น่ 
BCPG

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด 0.1 -

ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับค่าเคริื�องด่�มีและค้ปีอง
เงินสิ้ด โดยริายการิดังกล่าวเปี็นริายการิ
ปีกต่้ทางการิค้า ซึ่่�งเปี็นริาคาต่ลาดที�ข้าย
ให้กับบุคคลทั�วไปี

ค่าใชุ้จั่ายอ่�น่ ๆ

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด
- เจั้าหนี�คงค้าง

0.1
-

0.1
0.1

ค่าเคริื�องด่�มีงานสิ้นับสิ้นุนกีฬาและ
สิ้ำาหริับการิริับริอง โดยริายการิดังกล่าว
เปีน็ริายการิปีกต่้ทางการิคา้ ซึ่่�งเปีน็ริาคา
ต่ลาดที�ข้ายให้กับบุคคลทั�วไปี 

รุายไดั้ค่าไฟฟ้า

- ริายได้สิ้ำาหริับงวด
- ล้กหนี�คงค้าง

-
-

0.1
0.1

บริิษััทฯ มีีการิเริียกเก็บริายได้ค่าไฟฟ้า
ต่ามีสิ้ัญ่ญ่าซืึ่�อข้ายไฟฟ้าจัากริะบบผู้ล้ต่
ไฟฟ้าจัากพื่ลังงานแสิ้งอาท้ต่ย์ ริะยะ
เวลาข้องสิ้ัญ่ญ่าเริิ�มีต้่นจัากวันจ่ัายไฟฟ้า
เข้้าริะบบเชุิงพื่าณ้ชุย์จันถึึงวันสิ้้�นสุิ้ด 
ข้องเด่อนปีฏ้ท้นในเด่อนที�คริบริอบปีี 
ข้องวันจั่ายไฟฟ้าเข้้าริะบบเชิุงพื่าณ้ชุย์
ต่ามีที�ริะบใุนสิ้ญั่ญ่า โดยริายการิดังกลา่ว
เปีน็ริายการิปีกต่้ทางการิคา้ ซึ่่�งเปีน็ริาคา
ต่ลาดที�ข้ายให้กับบุคคลทั�วไปี

บรุิษััท บางจัากกรุีน่เน่ท จัำากัดั

ค่าใชุ้จั่ายอ่�น่ ๆ

- ค่าใชุ้จั่ายสิ้ำาหริับงวด 0.02 -
การิทำาริายการิดังกล่าวเป็ีนริายการิ
สิ้นับสิ้นุนธิุริก้จัปีกต่้ ซึ่่�งเก้ดข้่�นต่ามี
ความีจัำาเปี็น

บรุิษััท บางจัากไบโอฟูเอลำ จัำากัดั

รุายไดั้ค่าไฟฟ้า 

- ริายได้สิ้ำาหริับงวด
- ล้กหนี�คงค้าง

1.1
0.8

7.8
0.8

บริิษััทฯ เริียกเก็บริายได้ค่าไฟฟ้าต่ามี
สิ้ญั่ญ่าซืึ่�อข้ายไฟฟ้า (ข้นาด 2.1 เมีกะวตั่ต์่)  
ริะหว่าง บจัก.บางจัากไบโอฟ้เอล (ผู้้้ซึ่ื�อ)  
และ บริษิัทัฯ (ผู้้ข้้าย) เมี่�อวนัที� 8 พื่ฤศจักิายน  
2561 ซึ่่�งมีีริะยะเวลาข้องสัิ้ญ่ญ่าเริิ�มีต่้น
จัากวันจั่ายไฟฟ้าเข้้าริะบบเชุิงพื่าณ้ชุย์
จันถึงึวนัสิ้้�นสิ้ดุข้องเด่อนปีฏท้น้ในเด่อนที�
คริบริอบปีีที� 5 และค้่สิ้ัญ่ญ่าต่กลงให้ต่่อ
อายุสิ้ัญ่ญ่าออกไปีโดยอัต่โนมัีต่้คริั�งละ  
5 ปีี ริวมีริะยะเวลาทั�งสิ้้�นไม่ีเก้น 25 ปีี  
อตั่ริาซืึ่�อข้ายที�การิไฟฟ้าส่ิ้วนภ้ม้ีภาคปีริะกาศ
และมีีอัต่ริาสิ้่วนลดต่ามีริาคาต่ลาด
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2558 เม่ือวนัที ่24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนมัุตนิโยบายการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั  
และหลักการในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห ้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณา
เง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/ หรือ มีการเปรียบเทียบกับ ราคาตลาด  
และ/ หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการทำารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/ หรือ สามารถแสดง 
ให้เห็นได้ว่าการทำารายการดังกล่าวนั้นมีการกำาหนดราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการทำารายการระหว่างกัน 

1) กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการที่ไม่ใช่การดำาเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง่ือนไขทางการค้า 
แตกต่างจากการทำารายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และสำานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกำาหนด

3) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด 

4) กำาหนดใหมี้การสอบทานการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยสำานกัตรวจสอบภายใน ซ่ึงตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำาหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำารายการจริง ถูกต้อง 
ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ 

แนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการทำารายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม BCP ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม 
ความจำาเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา เช่น การเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 38 เมกะวัตต์ การจ้างบริหารงาน การให้บริการระบบสารสนเทศ และการติดตั้งและให้บริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แก่บริษัทในกลุ่ม BCP เป็นต้น
หากมีการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่เนือ่งในอนาคต บรษิทัฯ มีนโยบายในการกำาหนดกรอบของรายการดังกลา่วใหมี้ขอ้ตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
นอกจากนี้ สำานักตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไข 
ทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้ง 
นำาเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบพบว่ามีการดำาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท  
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข



งบการเง�น
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รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจำาปี 2563 ซ่ึงจัดทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ที่ได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ 
ประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ของบรษิทัฯ ตลอดจนปอ้งกนัการทจุรติหรอืการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสำาคญั โดยคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำาหน้าที ่
กำากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล และการเปดิเผยรายการระหวา่งกนั กบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว
งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้ับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คอื บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย  
สอบบัญชี จำากัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ  
และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงแสดงในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำาปี
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถสร้างความเชือ่ม่ัน 
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายพิิชััย  ชัุณหวชัิร
ประธานกรรมการ

นายบััณฑิิต  สะเพิียรชััย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต

เสนอ ผู้้�ถืือหุุ้�นบริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน)

ความเหุ้็น

ข้า้พเจ้้าได้้ตรวจ้สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิ้การข้องบรษิัทั บซีีีพจี้ ีจ้ำากดั้ (มหาชน) และบรษิัทัย่อ่ย่ (“กล่ม่บรษิัทั”)  
และข้องเฉพาะบริษััท บีซีีพีจ้ี จ้ำากัด้ (มหาชน) (“บริษััท”) ตามลำาด้บั ซี่�งประกอบด้ว้ย่งบแสด้งฐานะการเงนิรวมและงบแสด้ง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจ้การ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำาไรข้าด้ท่นรวมและงบกำาไรข้าด้ท่นเฉพาะกิจ้การ งบกำาไร
ข้าด้ทน่เบ็ด้เสรจ็้รวมและงบกำาไรข้าด้ทน่เบด็้เสรจ็้เฉพาะกิจ้การ งบแสด้งการเปลี�ย่นแปลงสว่นข้องผู้้ถ้ือืห่น้รวมและงบแสด้ง 
การเปลี�ย่นแปลงส่วนข้องผู้้้ถืือห่้นเฉพาะกิจ้การ และงบกระแสเงินสด้รวมและงบกระแสเงินสด้เฉพาะกิจ้การ สำาหรับปี 
สิ�นส่ด้วันเด้ีย่วกัน รวมถืึงหมาย่เหต่ซี่�งประกอบด้้วย่สร่ปนโย่บาย่การบัญชีที�สำาคัญและเร่�องอื�นๆ 
ข้้าพเจ้้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจ้การข้้างต้นนี�แสด้งฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกิจ้การ 
ข้องกล่่มบริษััทและบริษััท ตามลำาดั้บ ณ วันที� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้ลการด้ำาเนินงานรวมและผู้ลการด้ำาเนินงาน 
เฉพาะกิจ้การ และกระแสเงินสด้รวมและกระแสเงินสด้เฉพาะกิจ้การ สำาหรับปีสิ�นส่ด้วันเด้ีย่วกันโด้ย่ถื้กต้องตามที�ควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

เกัณฑ์์ในกัารแสดงความเหุ้็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิู้ด้ชอบข้องข้้าพเจ้้าได้้กล่าวไว้ในวรรคความรัับผิิดชอบ
ของผิ้�สอบบัญชีต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัในราย่งานข้องข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีความ
เป็นอิสระจ้ากกล่่มบริษััทและบริษััทตามข้้อกำาหนด้จ้รรย่าบรรณข้องผู้้้ประกอบวิชาชีพบัญชีที�กำาหนด้โด้ย่สภาวิชาชีพบัญชี 
ในส่วนที�เกี�ย่วข้้องกับการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามความรับผู้ิด้
ชอบด้้านจ้รรย่าบรรณอื�นๆ ซี่�งเป็นไปตามข้้อกำาหนด้เหล่านี� ข้้าพเจ้้าเช่�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้้าพเจ้้าได้้รับเพีย่งพอ 
และเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

เร่�องสำาคัญในกัารตรวจีสอบ

เร่�องสำาคัญในการตรวจ้สอบคือเร่�องต่างๆ ที�มีนัย่สำาคัญที�ส่ด้ตามด่้ลย่พินิจ้เย่ี�ย่งผู้้้ประกอบวิชาชีพข้องข้้าพเจ้้าในการ 
ตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การสำาหรับงวด้ปัจ้จ้่บัน ข้้าพเจ้้าได้้นำาเร่�องเหล่านี�มาพิจ้ารณาในบริบท
ข้องการตรวจ้สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การโด้ย่รวมและในการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้้า ทั�งนี� 
ข้้าพเจ้้าไม่ได้้แสด้งความเห็นแย่กต่างหากสำาหรับเร่�องเหล่านี�



กัารซี่�อเงินลงทุนในบริษััทย่อย

อ�างถืึงหุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงินข�อ 4 (กั) 5 และ 14

เร่�องสำาคัญในกัารตรวจีสอบ ได�ตรวจีสอบเร่�องดังกัล่าวอย่างไร

ในปี 2563 กล่ม่บรษิัทัได้้เสรจ็้สิ�นการเข้า้ซ่ี�อโรงไฟฟา้พลงันำ�า 
ในสาธัารณรัฐประชาธัิปไตย่ประชาชนลาวและโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย่์ในประเทศไทย่ โด้ย่ผู้้้บริหารได้้ประเมิน
ม้ลค่าย่่ติธัรรมข้องสินทรัพย่์ส่ทธัิที�ได้้มาและสิ�งตอบแทน 
ที�โอนให้ การซ่ี�อโรงไฟฟ้าพลังนำ�าก่อให้เกิด้ค่าความนิย่ม
จ้ำานวน 252.6 ล้านบาท ส่วนการซ่ี�อโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย่์ไม่มีค่าความนิย่มเกิด้ข้่�น
เนื�องจ้ากความมีสาระสำาคัญข้องราย่การและเกี�ย่วข้้องกับ 
การใช้ด่้ลย่พินิจ้ที�สำาคัญและมีความซีับซี้อนในการประเมิน
ม้ลค่าย่ต่ธิัรรม ข้า้พเจ้้าจ่้งเหน็วา่เร่�องด้งักล่าวเป็นเร่�องสำาคัญ
ในการตรวจ้สอบ

วิธัีการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้ารวมถืึง
- สอบถืามผู้้ ้บริหารเพื�อทำาความเข้้าใจ้ขั้�นตอนการระบ่

สนิทรพัย์่ที�ได้้มาและหนี�สนิที�รบัมา และการประเมินม้ลค่า
ย่่ติธัรรมข้องสินทรัพย่์ส่ทธัิที�ได้้มา

- อ่านสัญญาซีื�อข้าย่ห่้นและสัญญาสำาคัญที�เกี�ย่วข้้อง และ
ประเมนิความเหมาะสมข้องการระบส่ินทรัพย่ส์่ทธัทิี�ได้้มา  
ณ วันที�ซี่�อธั่รกิจ้

- ประเมินความเป็นอิสระและความร้้ความสามารถืข้อง 
ผู้้้ประเมินราคาอิสระ

- การใช้ผู้้้เชี�ย่วชาญข้องเคพีเอ็มจ้ี ในการประเมินความ
เหมาะสมข้องวิธัีการประเมินม้ลค่าและค่าตัวแปร 
ทางการเงินที�ใช้ในการกำาหนด้อัตราคิด้ลด้ 

- ประเมินความเหมาะสมข้องข้้อสมมติที�สำาคัญในการ
ประมาณม้ลค่าย่่ติธัรรมโด้ย่อ้างอิงจ้ากข้้อม้ลทั�งภาย่ใน
และภาย่นอก และทด้สอบการคำานวณ 

- พิจ้ารณาความเพีย่งพอข้องการเปิด้เผู้ย่ข้้อม้ลตาม
มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

กัารทดสอบกัารด�อยค่าของเงินลงทุนในบริษััทร่วมและกัารทดสอบกัารด�อยค่าของค่าความนิยม

อ�างถืึงหุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงินข�อ 4 (ฎ) 11 และ 14

เร่�องสำาคัญในกัารตรวจีสอบ ได�ตรวจีสอบเร่�องดังกัล่าวอย่างไร

กล่่มบริษััทมีการลงท่นในหลาย่ประเทศซี่�งมีความเสี�ย่ง 
จ้ากปัจ้จ้ัย่ภาย่นอกต่าง ๆ เช่น ความผู้ันผู้วนทางเศรษัฐกิจ้  
การเมือง ข้้อกฎหมาย่ต่าง ๆ ด้ังนั�น จ้่งมีความเสี�ย่งที� 
ผู้ลการด้ำาเนินงานและการลงท่นอาจ้ไม่เป็นไปตามความ 
คาด้การณ์และประมาณการแรกเริ�มอย่่างมีนัย่สำาคัญ  
และอาจ้ส่งผู้ลให้ม้ลค่าตามบัญชีข้องสินทรัพย่์ส้งกว่า 
ม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนซี่�งอาจ้ทำาให้เกิด้ผู้ลข้าด้ท่น 
จ้ากการด้้อย่ค่า
เนื�องจ้ากความมีสาระสำาคัญข้องราย่การ การใช้ด่้ลย่พินิจ้ 
ที�สำาคัญข้องผู้้้บริหารและมีความซีับซ้ีอนในการประมาณ
ม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืนข้องเงินลงท่นในบริษััทร่วม 
ในประเทศอนิโด้นเีซีีย่และค่าความนยิ่มซ่ี�งใช้วิธีัประมาณการ
จ้ากกระแสเงินสด้ที�จ้ะได้้รับในอนาคตคิด้ลด้เป็นม้ลค่า
ปัจ้จ่้บัน ข้้าพเจ้้าจ่้งเห็นว่าเร่�องดั้งกล่าวเป็นเร่�องสำาคัญ 
ในการตรวจ้สอบ

วิธัีการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้ารวมถืึง
- ทำาความเข้้าใจ้แผู้นการด้ำาเนินงาน กระบวนการการระบ่ 

ข้้อบ่งชี�ข้องการด้้อย่ค่า กระบวนการการทด้สอบการ 
ด้้อย่คา่และทด้สอบการคำานวณม้ลค่าที�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคืน
ที�จ้ัด้ทำาโด้ย่ผู้้้บริหาร 

- ทด้สอบข้้อสมมตทิี�สำาคัญที�สนบัสนน่การประมาณการข้อง
ผู้้้บริหารโด้ย่อ้างอิงจ้ากข้้อม้ลภาย่ในและข้้อม้ลภาย่นอก
รวมถืึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอด้ีตที�ผู้่านมา 

- ประเมินความเหมาะสมข้องวิธัีการประเมินม้ลค่าและ
ค่าตัวแปรทางการเงินที�ใช้ในการกำาหนด้อัตราคิด้ลด้ 

- พิจ้ารณาความเพีย่งพอข้องการเปิด้เผู้ย่ข้้อม้ลตาม
มาตรฐานการราย่งานทางการเงิน
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ข�อม้ลและเหุ้ตุกัารณ์ที�เน�น

ข้้าพเจ้้าข้อให้สังเกตเร่�องต่อไปนี�
ก) ตามที�เปดิ้เผู้ย่ในหมาย่เหต่ประกอบงบการเงินข้้อ 3 กล่่มบริษััทได้้นำามาตรฐานการราย่งานทางการเงินกล่่มเคร่�องมือ 
 ทางการเงินและมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า ซี่�งมีผู้ลบังคับใช้สำาหรับรอบระย่ะเวลา 
 บัญชีที�เริ�มในหร่อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบัติ โด้ย่กล่่มบริษััทเลือกใช้วิธัีรับร้้ผู้ลกระทบสะสมย่้อนหลังจ้าก 
 การปรับใช้มาตรฐานการราย่งานทางการเงินด้ังกล่าวเป็นราย่การปรับปร่งกำาไรสะสมและองค์ประกอบอื�นข้องส่วนข้อง 
 ผู้้้ถืือห่้นต้นงวด้
ข้) ตามที�เปิด้เผู้ย่ในหมาย่เหต่ประกอบงบการเงินข้้อ 3 ซี่�งได้้อธัิบาย่ถืึงผู้ลกระทบต่อกิจ้การจ้ากการเปลี�ย่นนโย่บาย่ 
 การบัญชทีี�เกี�ย่วกบัเงนิลงทน่ในบริษัทัย่อ่ย่และเงนิลงทน่ในบริษัทัร่วมในงบการเงนิเฉพาะกิจ้การตามวธิัสีว่นได้้เสยี่ตั�งแต่ 
 วนัที� 1 มกราคม 2563 ตวัเลข้เปรยี่บเทยี่บที�นำามาแสด้งนี�นำามาจ้ากงบแสด้งฐานะการเงนิเฉพาะกิจ้การที�ตรวจ้สอบแลว้ 
 ณ วันที�และสำาหรับปีสิ�นส่ด้วันที� 31 ธัันวาคม 2562 หลังจ้ากปรับปร่งราย่การตามที�ได้้อธัิบาย่ไว้ในหมาย่เหต่ประกอบ 
 งบการเงินข้้อ 3
ทั�งนี�ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าไม่ได้้เปลี�ย่นแปลงไปเนื�องจ้ากเร่�องด้ังกล่าว 

ข�อม้ลอื�น

ผู้้้บริหารเป็นผู้้้รับผิู้ด้ชอบต่อข้้อม้ลอื�น ข้้อม้ลอื�นประกอบด้้วย่ข้้อม้ลซ่ี�งรวมอย่้่ในราย่งานประจ้ำาปี แต่ไม่รวมถืึงงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจ้การและราย่งานข้องผู้้้สอบบัญชีที�อย่้่ในราย่งานนั�น ซี่�งคาด้ว่าราย่งานประจ้ำาปจี้ะถื้กจ้ดั้เตรีย่ม
ให้ข้้าพเจ้้าภาย่หลังวันที�ในราย่งานข้องผู้้้สอบบัญชีนี�
ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การไม่ครอบคล่มถึืงข้้อม้ลอื�นและข้้าพเจ้้าไม่ได้้ให้ความ
เช่�อมั�นต่อข้้อม้ลอื�น
ความรบัผิู้ด้ชอบข้องข้า้พเจ้้าที�เกี�ย่วเนื�องกบัการตรวจ้สอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจ้การ คอื การอ่านข้อ้ม้ลอื�น 
ตามที�ระบ่ข้้างต้นเมื�อจั้ด้ทำาแล้ว และพิจ้ารณาว่าข้้อม้ลอื�นมีความข้ัด้แย่้งที�มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิ้การหร่อกบัความร้ท้ี�ได้้รับจ้ากการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า หร่อปรากฏิว่าข้้อม้ลอื�นมีการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ดั้ต่อข้้อเทจ็้จ้ริง
อันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่
เมื�อข้้าพเจ้้าได้้อ่านราย่งานประจ้ำาปี หากข้้าพเจ้้าสร่ปได้้ว่ามีการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้้าพเจ้้า
ต้องสื�อสารเร่�องด้ังกล่าวกับผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลและข้อให้ทำาการแก้ไข้

ความรับผู้ิดชีอบของผู้้�บริหุ้ารและผู้้�มีหุ้น�าที�ในกัารกัำากัับด้แลต่องบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพีาะกัิจีกัาร

ผู้้้บริหารมีหน้าที�ผู้ิด้ชอบในการจ้ัด้ทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การเหล่านี�โด้ย่ถื้กต้องตามที�ควร 
ตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงนิ และรับผู้ดิ้ชอบเกี�ย่วกับการควบค่มภาย่ในที�ผู้้บ้รหิารพจิ้ารณาวา่จ้ำาเป็นเพื�อใหส้ามารถื
จ้ดั้ทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิ้การที�ปราศจ้ากการแสด้งข้อ้ม้ลที�ข้ดั้ตอ่ข้อ้เทจ็้จ้รงิอันเปน็สาระสำาคญัไมว่า่จ้ะ
เกิด้จ้ากการท่จ้ริตหร่อข้้อผู้ิด้พลาด้
ในการจ้ัด้ทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การ  ผู้้้บริหารรับผู้ิด้ชอบในการประเมินความสามารถืข้องกล่่มบริษััท
และบริษัทัในการด้ำาเนนิงานต่อเนื�อง เปิด้เผู้ย่เร่�องที�เกี�ย่วกบัการด้ำาเนนิงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์์
การบัญชีสำาหรับการด้ำาเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผู้้้บริหารมีความตั�งใจ้ที�จ้ะเลิกกล่่มบริษััทและบริษััท หร่อหย่่ด้ด้ำาเนินงาน 
หร่อไม่สามารถืด้ำาเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้้
ผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลมีหน้าที�ในการสอด้ส่องด้้แลกระบวนการในการจั้ด้ทำาราย่งานทางการเงินข้องกล่่มบริษััท 
และบริษััท
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ความรับผู้ิดชีอบของผู้้�สอบบัญชีีต่อกัารตรวจีสอบงบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพีาะกัิจีกัาร

การตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้ามีวัตถื่ประสงค์เพื�อให้ได้้ความเช่�อมั�นอย่่างสมเหต่สมผู้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจ้การโด้ย่รวมปราศจ้ากการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่ ไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริต
หร่อข้้อผู้ิด้พลาด้ และเสนอราย่งานข้องผู้้้สอบบัญชีซี่�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้้าอย่้่ด้้วย่ ความเช่�อมั�นอย่่างสมเหต่สมผู้ล
คือความเช่�อมั�นในระด้ับส้งแต่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจ้ะสามารถื
ตรวจ้พบข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญที�มีอย่้่ได้้เสมอไป ข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอาจ้เกิด้จ้ากการท่จ้ริต
หร่อข้้อผู้ิด้พลาด้และถืือว่ามีสาระสำาคัญเมื�อคาด้การณ์ได้้อย่่างสมเหต่สมผู้ลว่าราย่การที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงแต่ละราย่การ
หร่อท่กราย่การรวมกันจ้ะมีผู้ลต่อการตัด้สินใจ้ทางเศรษัฐกิจ้ข้องผู้้้ใช้งบการเงินจ้ากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจ้การเหล่านี�
ในการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้ด่้ลย่พินิจ้และการสังเกตและสงสัย่เย่ี�ย่งผู้้้ประกอบ
วิชาชีพตลอด้การตรวจ้สอบ การปฏิิบัติงานข้องข้้าพเจ้้ารวมถืึง
• ระบ่และประเมินความเสี�ย่งจ้ากการแสด้งข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจ้การไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการท่จ้ริตหรือข้้อผู้ิด้พลาด้ ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธัีการตรวจ้สอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี�ย่งเหล่านั�น และได้้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพีย่งพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์์ในการแสด้งความเห็น 
ข้องข้้าพเจ้้า ความเสี�ย่งที�ไม่พบข้้อม้ลที�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญซี่�งเป็นผู้ลมาจ้ากการท่จ้ริตจ้ะส้งกว่า 
ความเสี�ย่งที�เกิด้จ้ากข้้อผู้ิด้พลาด้เนื�องจ้ากการท่จ้ริตอาจ้เกี�ย่วกับการสมร้้ร่วมคิด้ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
การตั�งใจ้ละเว้นการแสด้งข้้อม้ล การแสด้งข้้อม้ลที�ไม่ตรงตามข้้อเท็จ้จ้ริงหร่อการแทรกแซีงการควบค่มภาย่ใน

• ทำาความเข้้าใจ้ในระบบการควบค่มภาย่ในที�เกี�ย่วข้้องกับการตรวจ้สอบ เพื�อออกแบบวิธัีการตรวจ้สอบที�เหมาะสม 
กับสถืานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถื่ประสงค์ในการแสด้งความเห็นต่อความมีประสิทธัิผู้ลข้องการควบค่มภาย่ใน 
ข้องกล่่มบริษััทและบริษััท

• ประเมินความเหมาะสมข้องนโย่บาย่การบัญชีที�ผู้้ ้บริหารใช้และความสมเหต่สมผู้ลข้องประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิด้เผู้ย่ข้้อม้ลที�เกี�ย่วข้้องซี่�งจ้ัด้ทำาข้่�นโด้ย่ผู้้้บริหาร

• สร่ปเกี�ย่วกับความเหมาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับการด้ำาเนินงานต่อเนื�องข้องผู้้้บริหารและจ้ากหลักฐาน 
การสอบบัญชีที�ได้้รับ สร่ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ย่วกับเหต่การณ์หร่อสถืานการณ์ที�อาจ้เป็นเหต ่
ใหเ้กดิ้ข้อ้สงสยั่อย่า่งมีนยั่สำาคัญตอ่ความสามารถืข้องกล่ม่บรษิัทัและบรษิัทัในการด้ำาเนนิงานตอ่เนื�องหรอ่ไม่ ถืา้ข้า้พเจ้้า
ได้้ข้อ้สรป่วา่มคีวามไม่แนน่อนที�มีสาระสำาคัญ ข้า้พเจ้้าตอ้งกล่าวไว้ในราย่งานข้องผู้้ส้อบบัญชขี้องข้า้พเจ้า้โด้ย่ให้ข้อ้สงัเกต 
ถืึงการเปิด้เผู้ย่ข้้อม้ลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การที�เกี�ย่วข้้อง หร่อถื้าการเปิด้เผู้ย่ข้้อม้ลดั้งกล่าว 
ไม่เพีย่งพอ ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าจ้ะเปลี�ย่นแปลงไป ข้้อสร่ปข้องข้้าพเจ้้าข้่�นอย่้่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้้รับจ้นถึืง 
วนัที�ในราย่งานข้องผู้้ส้อบบญัชีข้องข้า้พเจ้า้ อย่า่งไรกต็าม เหตก่ารณห์รอ่สถืานการณใ์นอนาคตอาจ้เป็นเหตใ่หก้ล่ม่บรษิัทั
และบริษััทต้องหย่่ด้การด้ำาเนินงานต่อเนื�อง 

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื�อหาข้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การโด้ย่รวม รวมถึืงการเปิด้เผู้ย่
ข้้อม้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การแสด้งราย่การและเหต่การณ์ในร้ปแบบที�ทำาให้มีการนำาเสนอข้้อม้ล
โด้ย่ถื้กต้องตามที�ควรหรือไม่

• ได้้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่่างเพีย่งพอเกี�ย่วกับข้้อม้ลทางการเงินข้องกิจ้การภาย่ในกล่่มหรือกิจ้กรรม 
ทางธัร่กจิ้ภาย่ในกล่ม่บรษิัทัเพื�อแสด้งความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม ข้า้พเจ้า้รบัผู้ดิ้ชอบตอ่การกำาหนด้แนวทาง การควบค่ม
ด้้แล และการปฏิิบัติงานตรวจ้สอบกล่่มบริษััท ข้้าพเจ้้าเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชอบแต่เพีย่งผู้้้เด้ีย่วต่อความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

156 รายงานประจำำาปี 2563



ข้้าพเจ้้าได้้สื�อสารกับผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลในเร่�องต่าง ๆ ที�สำาคัญซี่�งรวมถืึงข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้องการตรวจ้สอบ
ตามที�ได้้วางแผู้นไว ้ประเด็้นที�มนียั่สำาคัญที�พบจ้ากการตรวจ้สอบรวมถืงึข้อ้บกพรอ่งที�มนียั่สำาคญัในระบบการควบค่มภาย่ใน
หากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่างการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้คำารับรองแก่ผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แลว่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนด้จ้รรย่าบรรณที�เกี�ย่วข้้องกับ 
ความเป็นอสิระและได้้สื�อสารกับผู้้มี้หน้าที�ในการกำากบัด้้แลเกี�ย่วกบัความสัมพันธัท์ั�งหมด้ตลอด้จ้นเร่�องอื�นซี่�งข้า้พเจ้า้เช่�อวา่ 
มเีหตผู่้ลที�บค่คลภาย่นอกอาจ้พจิ้ารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระข้องข้า้พเจ้า้และมาตรการที�ข้า้พเจ้้าใชเ้พื�อป้องกนัไมใ่ห้
ข้้าพเจ้้าข้าด้ความเป็นอิสระ
จ้ากเร่�องที�สื�อสารกับผู้้้มีหน้าที�ในการกำากับด้้แล ข้้าพเจ้้าได้้พิจ้ารณาเร่�องต่าง ๆ ที�มีนัย่สำาคัญที�ส่ด้ในการตรวจ้สอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ้การในงวด้ปัจ้จ้่บันและกำาหนด้เป็นเร่�องสำาคัญในการตรวจ้สอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธัิบาย่
เร่�องเหล่านี�ในราย่งานข้องผู้้้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย่หร่อข้้อบังคับไม่ให้เปิด้เผู้ย่ต่อสาธัารณะเกี�ย่วกับเร่�องดั้งกล่าว  
หรอ่ในสถืานการณท์ี�ย่ากที�จ้ะเกดิ้ข้่�น ข้า้พเจ้้าพจิ้ารณาวา่ไมค่วรสื�อสารเร่�องด้งักลา่วในราย่งานข้องข้า้พเจ้า้เพราะการกระทำา 
ด้ังกล่าวสามารถืคาด้การณ์ได้้อย่่างสมเหต่ผู้ลว่าจ้ะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลประโย่ชน์ต่อส่วนได้้เสีย่สาธัารณะ 
จ้ากการสื�อสารด้ังกล่าว

(ศัักดา เกาทััณฑ์์ทัอง)
ผู้้้สอบบัญชีรับอน่ญาต 
เลข้ทะเบีย่น 4628 

บริิษััทั เคพีีเอ็มจีี ภููมิไชย สอบบัญชี จีำากัด 
กร่งเทพมหานคร

17 ก่มภาพันธั์ 2564

157บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)



158 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะกัารเงิน



159บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะกัารเงิน



160 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะกัารเงิน



161บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบกัำาไรขาดทุน



162 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบกัำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี



163บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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164 รายงานประจำำาปี 2563
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165บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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166 รายงานประจำำาปี 2563
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167บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบกัระแสเงินสด



168 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบกัระแสเงินสด



169บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
งบกัระแสเงินสด



170 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



171บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



172 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



173บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



174 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



175บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



176 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



177บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



178 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



179บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



180 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



181บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



182 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



183บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



184 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



185บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



186 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



187บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



188 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



189บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



190 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



191บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



192 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



193บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



194 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



195บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



196 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



197บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



198 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



199บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



200 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



201บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



202 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



203บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



204 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



205บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



206 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



207บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



208 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



209บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



210 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



211บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



212 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



213บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



214 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



215บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



216 รายงานประจำำาปี 2563

บร
ิษััท

 บ
ีซีีพี

ีจีี 
จีำา

กััด
 (ม

หุ้า
ชีน

) แ
ละ

บร
ิษััท

ย่อ
ย

หุ้ม
าย

เหุ้
ตุป

ระ
กัอ

บง
บกั

าร
เง

ิน
สำา

หุ้ร
ับป

ีสิ�น
สุด

วัน
ที� 

31
 ธั

ันว
าค

ม 
25

63



217บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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218 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



219บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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220 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



221บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



222 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



223บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



224 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



225บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



226 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



227บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บร
ิษััท

 บ
ีซีีพี

ีจีี 
จีำา

กััด
 (ม

หุ้า
ชีน

) แ
ละ

บร
ิษััท

ย่อ
ย

หุ้ม
าย

เหุ้
ตุป

ระ
กัอ

บง
บกั

าร
เง

ิน
สำา

หุ้ร
ับป

ีสิ�น
สุด

วัน
ที� 

31
 ธั

ันว
าค

ม 
25

63



228 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



229บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



230 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



231บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



232 รายงานประจำำาปี 2563
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233บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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234 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



235บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



236 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



237บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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238 รายงานประจำำาปี 2563
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239บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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240 รายงานประจำำาปี 2563

บร
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241บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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ิษััท
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242 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



243บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



244 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



245บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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246 รายงานประจำำาปี 2563

บร
ิษััท
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247บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



248 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



249บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



250 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



251บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



252 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



253บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



254 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



255บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



256 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



257บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



258 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



259บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



260 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



261บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



262 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



263บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



264 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



265บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



266 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากัด (มหุ้าชน) และบริษััทย่อย

หุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงิน

สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



267บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



268 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



269บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



270 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



271ร  จำ จำำา  า น

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากัด (มหุ้าชน) และบริษััทย่อย

หุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงิน

สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



272 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากัด (มหุ้าชน) และบริษััทย่อย

หุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงิน

สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



273ร  จำ จำำา  า น

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากัด (มหุ้าชน) และบริษััทย่อย

หุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงิน

สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



274 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



275บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



276 รายงานประจำำาปี 2563
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277บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)
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278 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



279บริิษััท บีซีีพีีจีี จีำ�กััด (มห�ชน)

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



280 รายงานประจำำาปี 2563

บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) และบริษััทย่อย
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หุ้มายเหุ้ตุประกัอบงบกัารเงิน
สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัันวาคม 2563



ขอมูลทั�วไป
และขอมูลสำคัญอื่น ๆ
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ข�อม้ลบริษััท 
บริษััท บีซีีพีจ้ี จ้ำากัด้ (มหาชน)
(BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED)
ทะเบีย่นเลข้ที� 0107559000095

กั่อตั�งบริษััทและเริ�มประกัอบกัิจีกัาร
17 กรกฎาคม 2558

ธัุรกัิจี
• ผู้ลิตและจ้ำาหน่าย่ไฟฟ้าจ้ากพลังงานหม่นเวีย่น รวมถืึงลงท่นในบริษััทที�ประกอบธั่รกิจ้ผู้ลิตและจ้ำาหน่าย่ไฟฟ้า 

จ้ากพลังงานหม่นเวีย่น

ล้กัค�า
• ภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่าย่ผู้ลิตแห่งประเทศไทย่ และการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค เป็นต้น
• ภาคเอกชน เช่น บริษััทรับซีื�อไฟฟ้า (Electric Power Company) และบริษััทเอกชน เป็นต้น

ข�อม้ลทั�วไปและข�อม้ลสำาคัญอื�น ๆ
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ติดต่อบริษััท
ส่วนนักัลงทุนสัมพีันธั์

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

สำานักัเลขานุกัารคณะกัรรมกัารบริษััท

โทรศัพท์ 0-2335-8941
โทรสาร 0-2335-8900
E-mail : bcpg-secretary@bcpggroup.com

สำานักัตรวจีสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2335-8906
โทรสาร 0-2335-8900
E-mail : iad@bcpggroup.com

ที�ตั�งสำานักังาน 
บริษััท บีซีีพีีจีี จีำากััด (มหุ้าชีน) สำานักังานใหุ้ญ่

2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั�น 12 ถืนนส่ข้่มวิท  
แข้วงพระโข้นงใต้ เข้ตพระโข้นง กร่งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8999 
โทรสาร 0-2335-8900
Website : www.bcpggroup.com 

บริษััทย่อย
บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน  
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จีำากััด

245 - 246 หม้่ที� 3 ตำาบลแสลงโทน อำาเภอประโคนชัย่  
จ้ังหวัด้บ่รีรัมย่์ 31140

บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จีำากััด

120 - 120/2 หม้่ที� 7 ตำาบลบ่กระสัง อำาเภอหนองกี�  
จ้ังหวัด้บ่รีรัมย่์ 31210

บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชีสีมา) จีำากััด

111 - 111/2 หม้่ที� 9 ตำาบลตะเคีย่น อำาเภอด้่านข้่นทด้
จ้ังหวัด้นครราชสีมา 30210

บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชีัยภ้มิ1) จีำากััด

216 - 218 หม้่ที� 4 ตำาบลหัวทะเล อำาเภอบำาเหน็จ้ณรงค์  
จ้ังหวัด้ชัย่ภ้มิ 36220

บริษััท บางจีากั โซีลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีีนบุรี) จีำากััด

137 - 139 หม้่ที� 3 ตำาบลนาแข้ม อำาเภอกบินทร์บ่ร ี
จ้ังหวัด้ปราจ้ีนบ่รี 25110

บริษััท บีเอสอี เพีาเวอร์ โฮลดิ�งส์ (ประเทศไทย) จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท เจีเคอาร์ พีลังงาน จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท อาร์พีีวี พีลังงาน จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท ปราจีีน โซีล่า จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท ลพีบุรี โซีล่า จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน  
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท อะควาดิส เอ็นเนอร์จีี จีำากััด

99/1 หม้่ที� 9 ตำาบลบางกระสั�น อำาเภอบางปะอิน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13160

บริษััท ลมลิกัอร์ จีำากััด

22/2 หม้่ 2 ตำาบลท่าพย่า อำาเภอปากพนัง 
จ้ังหวัด้นครศรีธัรรมราช 80140

บริษััท บีซีีพีีจีี อินโดไชีน่า จีำากััด

14 หม้่ที� 1 ตำาบลบ้านม้า อำาเภอบางปะหัน 
จ้ังหวัด้พระนครศรีอย่่ธัย่า 13220
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บริษััท ไทยดิจีิทัลเอนเนอร์ยี�เดเวลอปเม�นท์ จีำากััด

2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั�น 12 ถืนนส่ข้่มวิท 
แข้วงพระโข้นงใต้ เข้ตพระโข้นง กร่งเทพมหานคร 10260

บรษิัทั จีฬุาดสิทรคิทค้์ลลิ�ง จีำากััด (ปจัีจีบัุนเปลี�ยนชี่�อเปน็  
“บริษััท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์ค้ลลิ�ง จีำากััด”)

2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั�น 12 ถืนนส่ข้่มวิท 
แข้วงพระโข้นงใต้ เข้ตพระโข้นง กร่งเทพมหานคร 10260

BCPG Japan Corporation

Akasaka Intercity Building, 6th floor,
1-11-44 Akasaka, Minoto-ku, Tokyo, 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, 
Japan111-0036

BCPG Investment Holding Pte. Ltd.

8 Marina Boulevard # 05-02,  
Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

BSE Energy Holding Pte. Ltd.

8 Marina Boulevard # 05-02,  
Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

BCPG Wind Cooperatief U.A.

Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam,  
the Netherlands

PetroWind Energy Inc.

7/F JMT Building, ADB Avenue,  
Ortigas Business Center, Pasig City,  
The Philippines

Star Energy Group Holding

9 Battery Road # 15-01 MYP Centre,  
Singapore (049910)

Nam San 3A Sole Company Limited

Phongtongsavath Village, Chanthabouly District,  
Vientiane, Lao PDR 

Nam San 3B Sole Company Limited

Phongtongsavath Village, Chanthabouly District, 
Vientiane, Lao PDR 

Impact Energy Asia Development Limited

9/F York HSE The Landmark  
15 Queen’s Rd.Central, Hong Kong

ข�อม้ลบุคคลอ�างอิง 
นายทะเบียนหุ้ลักัทรัพีย์

บริิษััทั ศัูนย์ริับฝากหลัักทัริัพีย์ (ปริะเทัศัไทัย) จีำากัด
93 ถืนนรัชด้าภิเษัก แข้วงด้ินแด้ง  
เข้ตด้ินแด้ง กร่งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991

ผู้้�สอบบัญชีี

บริิษััทั เคพีีเอ็มจีี ภููมิไชย สอบบัญชี จีำากัด
ชั�น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถืนนสาทรใต้  
แข้วงย่านนาวา เข้ตสาทร กร่งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

อื�น ๆ
• การให้บริการผู้้้ถืือห่้น
• การแจ้้งใบห่้นส้ญหาย่
• การแก้ไข้ข้้อม้ลผู้้้ถืือห่้น

ติดต่อ
ส่วนบริกัารผู้้�ลงทุน

บริิษััทั ศัูนย์ริับฝากหลัักทัริัพีย์ (ปริะเทัศัไทัย) จีำากัด
93 ถืนนรัชด้าภิเษัก แข้วงด้ินแด้ง  
เข้ตด้ินแด้ง กร่งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
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เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร ชั�น 12 ถนนสุขุมว�ท แขวงพระโขนงใต 

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทร +66 2335 8999 I แฟกซ +66 2335 8900

www.bcpggroup.com
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รายงานประจำป� 2563  บ
ร�ษ

ัท
 บ

ีซ
�พ

�จ� จำก
ัด

 (ม
ห

าชน
)

N
o

  B
o

u
n

d
a
rie

s
A tr

u
e pio

n
eer

F
O
R

No  Boundaries

A true pioneer
FOR

เทียบเทากับการปดหลอดไฟ
580 ดวงใน 1 วัน

เทียบเทาการลดการใชไมใหม
100 ตน

ใชหมึกพ�มพ
จากถั�วเหลือง

ใชกระดาษถนอมสายตาจากไมปลูก
ไมฟอกขาว 

รายงานประจำปฉบับนี้จัดพ�มพดวยกระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจก

Carbon Emissions 305 Kg.Co2eq/เลม

รายงานประจำป� 2563
บร�ษัท บีซ�พ�จ� จำกัด (มหาชน)


