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สว่นที่ 1  กำรประกอบธรุกจิ 
1-1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ  
1.1.1 วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เปำ้หมำย หรอืกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทั 

1.1.1.1 วสิยัทศัน ์ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) มี
วิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “สร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนด้วยนวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนำ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน ด้วยบุคลำกรที่รู้รอบและชำญฉลำด” 

1.1.1.2 พนัธกจิ  

ลงทุน พัฒนำ และด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนสะอำดทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนรำกฐำนของคตินิยมร่วม
ขององค์กร กำรจัดกำรและหลักบริหำรธุรกิจ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1.1.3 เป้ำหมำยและกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 1,000  เมกะวัตต์ภำยในปี 2563 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้ำลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนรูปแบบต่ำงๆ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พิภพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น ผ่ำนกำรเข้ำซ้ือธุรกิจ และ/หรือพัฒนำโครงกำรใหม่ท้ังในและต่ำงประเทศ ซึ่ง
รวมถึงประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพำะในแถบเอเชียเหนือ และเอเชียแปซิฟิก 

1.1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั  

1.1.2.1 ประวตัคิวำมเปน็มำทีส่ ำคญั 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจ ำนวน 20.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท โดยมีบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
(“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.9 ของทุนเรียกช ำระ 

ต่อมำที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม
ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและกำรขยำยธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในอนำคต 
โดยให้บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรโดยกำรซื้อสินทรัพย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 38 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (“โครงกำรระยะที่ 1”) 
จำก BCP และเข้ำซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ BCP ที่ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งหมด ส่งผลให้
บริษัทฯ เป็นเจ้ำของโครงกำรระยะที่ 1 และเข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.9 ในบริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด (“BSE”) 
บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด (“BSE-BRM”) บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
(“BSE-BRM 1”) บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด (“BSE-CPM 1”) บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์
ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด (“BSE-NMA”) และ บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด (“BSE-PRI”)  

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในประเทศไทยบริษัทฯ มีกลุ่ม
ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
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ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 170 เมกะวัตต์) แบ่งระยะเวลำ
กำรพัฒนำโครงกำรได้เป็น 3 ระยะ มีรำยละเอียด ดังนี ้

โครงกำร ก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ 
ตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

ด ำเนนิกำรโดย ประเภทโรงไฟฟำ้ 

ระยะที่ 1 38  บริษัทฯ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์

ระยะที่ 2 32  BSE โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์

ระยะที่ 3 48  BSE-BRM 
 BSE-BRM 1 
 BSE-CPM 1 
 BSE-NMA 
 BSE-PRI 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์

 

ต่อมำในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 164.1 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 200 เมกะวัตต์) และ ณ สิ้นปี 
2559 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นสำมำรถแบ่งเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 19.5 เมกะวัตต์ และโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 144.6 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 174 เมกะวัตต์)  

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงซื้อหุ้นของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) และลง
นำมในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรำยหนึ่ง1 ท ำให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 36 เมกะวัตต์)  

นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตร (โครงกำรฯ) ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วม  โครงกำรฯ 
โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12.0 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้ำงและเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 7.0 เมกะวัตต์เม่ือ
เดือนธันวำคม 2559 ส ำหรับอีก 5.0 เมกะวัตต์มีควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกมีน้ ำขังในบริเวณโครงกำรท ำให้ไม่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรก่อสร้ำง และทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนได้ขยำยวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิง
พำณิชย์เป็นวันที่ 31 มีนำคม 2560 ซึ่งขณะนี้โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและจะเปิดด ำเนินกำรได้ในต้น
เดือนมีนำคม 2560 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  และทั้งที่ด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้วขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 144.5 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำก ำลังกำรผลิต
ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 179.6 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 324.1 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม
ประมำณ 418.0 เมกะวัตต์) และเม่ือวันที่ 28 กันยำยน 2559 บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยใต้หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
                                                           
1 นิติบุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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2,000.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 9,950.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจ ำนวน 1,990.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  5.00 บำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  บริษัทฯ มีมูลค่ำ
หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดรวมเท่ำกับ 27,860.00 ล้ำนบำท 

1.1.2.2 พฒันำกำรทีส่ ำคญัของกลุม่บรษิทัฯ  

บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงแล้วเสรจ็ในเดือนธันวำคม 2558 อย่ำงไรก็ดี โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีรำยละเอียดพัฒนำกำรท่ีส ำคัญ ดังนี้  

เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

มิถุนำยน 2553  BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่  VSPP-PEA-038/2553 กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(“กฟภ.”) ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ โดยสัญญำดังกล่ำวได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

กรกฎำคม 2553  BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังต่อไปนี้ กับ กฟภ. ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8   
เมกะวัตต์ จ ำนวน 10 สัญญำ รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ โดยสัญญำ
ดังกล่ำวได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 
บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์  

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่  VSPP-PEA-051/2553 และ VSPP-PEA-052/2553 ที่ต ำบลบ้ำนม้ำ 
อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-054/2553 ที่ต ำบลดอนพุด 
อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  

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

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 และ VSPP-PEA-058/2553 ที่ต ำบลพุค ำจำน 
อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี 

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-059/2553 และ VSPP-PEA-060/2553 ที่ต ำบลบ้ำนเพชร 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

สิงหำคม 2553  BCP ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 30 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยสัญญำดังกล่ำวได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่
วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

มีนำคม 2554  BCP จดทะเบียนจัดตั้ง BSE ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
1.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยเป็นบริษัทย่อยซึ่ง BCP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 
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เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

พฤษภำคม 2554 – 
พฤษภำคม 2557 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้รับ
มำตรฐำนมงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกเป็น
โครงกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรที่พัฒนำ
สะอำดของประเทศไทยที่เทียบเท่ำมำตรฐำนระดับสำกล 

สิงหำคม 2554  โครงกำรระยะที่ 1 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BCP เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

กันยำยน 2554  BCP โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่  VSPP-PEA-051/2553 VSPP-PEA-
052/2553 VSPP-PEA-053/2553 VSPP-PEA-054/2553 VSPP-PEA-055/2553  VSPP-PEA-
056/ 2553 VSPP-PEA-057/ 2553 VSPP-PEA-058/ 2553 VSPP-PEA-059/2553 แล ะ  VSPP-
PEA-060/2553 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE  

ตุลำคม 2554  โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอ
บำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงกำรดังกล่ำวหยุดด ำเนินกำรชั่วครำว 

เมษำยน 2555  โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอ
บำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งหยุดด ำเนินกำรชั่วครำวตั้งแต่เดือนตุลำคม 2554 กลับมำเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยหลังจำกที่ BCP ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่โครงกำรเพื่อป้องกันอุทกภัยที่
อำจเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภัยทรัพย์สินเสียหำยและธุรกิจ
หยุดชะงัก  

พฤษภำคม 2555  BSE เพิ่มทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,850.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 18.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำกเดิม 150.0 ล้ำนบำท เป็น 2,000.0 
ล้ำนบำท  โดยทยอยเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนขยำยกิจกำร โครงกำรระยะที่ 2  

กรกฎำคม 2555  โครงกำรระยะที่ 1 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 30 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BCP เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

 BSE ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้ำ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 
และ VSPP-PEA-054/2553 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ จำกต ำบลดอนพุด อ ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นต ำบล
นำแขม อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงกำรในปัจจุบัน เพื่อควำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกพื้นที่เดิมอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 

 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-PRI ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 60.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 0.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
จำก BCP  
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กันยำยน 2555  BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-CPM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 0.3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ จำก BCP  

พฤศจิกำยน 2555  BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-BRM ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 0.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำก BCP  

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-053/2553 และ VSPP-PEA-
054/2553 ให้แก่ BSE-PRI ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 

ธันวำคม 2555  BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-NMA ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 0.01 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ จำก BCP  

 BSE จดทะเบียนจัดตั้ง BSE-BRM 1 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 0.01 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดย BSE ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 เพื่อรับ
โอนสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โครงกำรระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำก BCP  

กุมภำพันธ์ 2556   BSE ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้ำ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 สัญญำ ก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 32 เมกะวัตต์ 
ซึ่งจุดรับซื้อไฟฟ้ำที่ยื่นขอเปล่ียนแปลงนั้น เป็นที่ตั้งโครงกำรในปัจจุบัน 

 กำรเปลี่ยนแปลงจุดรับไฟฟ้ำนี้ เป็นไปเพื่อควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกพื้นที่เดิมได้มี
ประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้พื้นที่ของโครงกำรเป็น
ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ ซึ่งห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรโรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-055/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัด
สระบุรี ไปที่ ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-056/2553 ย้ำยจำกต ำบลนำยำว อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัด
สระบุรี ไปที่ ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-057/2553 ย้ำยจำกต ำบลพุค ำจำน อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี ไปที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 

 สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เลขที่ VSPP-PEA-058/2553 ย้ำยจำกต ำบลพุค ำจำน อ ำเภอพระพุทธบำท 
จังหวัดสระบุรี ไปที่ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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มีนำคม 2556  โครงกำรระยะที่ 2 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์  จังหวัด
ชัยภูมิ  

เมษำยน 2556  โครงกำรระยะที่ 2 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้ งอยู่ที่ต ำบลบ้ำนม้ำ อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

พฤษภำคม 2556  BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-055/2553 และ VSPP-PEA-
056/2553 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำสัญญำละ 8 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-CPM 1 และ BSE-BRM ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตำมล ำดับ 

มิถุนำยน 2556  BSE เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 150.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 100.0 บำท ท ำให้ BSE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,150.0 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนขยำยกิจกำร
โครงกำรระยะที่ 3 ผ่ำนบริษัทย่อยที่ BSE เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.9 จ ำนวน 5 บริษัท ได้แก่ BSE–BRM 
BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI  

กรกฎำคม 2556  BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-058/2553 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-BRM 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 BSE ได้โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเลขที่ VSPP-PEA-057/2553 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ให้แก่ BSE-NMA ซึ่งตั้งอยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ 

กันยำยน 2556  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่  9/2556 เมื่อวันที่  27 สิงหำคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท BSE ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ให้แก่ BCP 
ส่งผลให้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว BCP และ BSE ถือหุ้นในบริษัทข้ำงต้น ร้อยละ 49.0 และ
ร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ 

ตุลำคม 2556  BSE เพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,950.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 19.5 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ท ำให้ BSE มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเพิ่มขึ้น
เป็น 4,100.0 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในกำรขยำยกิจกำรโครงกำรระยะที่ 3 ผ่ำนบริษัทย่อยที่ BSE 
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 51.0 จ ำนวน 5 บริษัท  

 BSE-CPM 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 750.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 7.5 ล้ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุ้นร้อยละ 
49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ ท ำให้ BSE-CPM 1 มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำกเดิม 30.0 ล้ำนบำท 
เป็น 780.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-CPM 1  
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 BSE-NMA เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 759.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 7.6 ล้ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE โดยถือหุ้นร้อยละ 
49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ ท ำให้ BSE-NMA มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำกเดิม 1.0 ล้ำนบำท เป็น 
760.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-NMA 

 BSE-BRM เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 705.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
7.1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ BSE 
โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ ท ำให้ BSE-BRM มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระ
แล้วเพิ่มขึ้นจำกเดิม 50.0 ล้ำนบำทเป็น 755.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 

 BSE-BRM 1 เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 764.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 7.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ 
BSE โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ ท ำให้ BSE-BRM 1 มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำกเดิม 1.0 ล้ำนบำท เป็น 765.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 

 BSE-PRI เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1,340.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 13.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ BCP และ 
BSE โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตำมล ำดับ ท ำให้ BSE-PRI มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำกเดิม 60.0 ล้ำนบำท เป็น 1,400.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-PRI 

มีนำคม 2557  โครงกำรระยะที่ 3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-BRM 
เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลแสลงโทน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์  

เมษำยน 2557  โครงกำรระยะที่ 3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-NMA 
เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัด
นครรำชสีมำ  

 โครงกำรระยะที่ 3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-BRM 
1 เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

 โครงกำรระยะที่ 3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 16 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-PRI 
เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลนำแขม อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด
ปรำจีนบุรี  

 โครงกำรระยะที่ 3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ BSE-CPM 
1 เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
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กรกฎำคม 2558  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
บริษัท BCPG ขึ้น BCP จึงจดทะเบียนจัดตั้ง BCPG ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 20.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 
บำท เพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรน ำ 
BCPG เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) โดย BCPG เป็น
บริษัทย่อยซึ่ง BCP ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 

สิงหำคม 2558  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำร
ปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อ
ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และกำรน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเห็นชอบ
ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กันยำยน 2558  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BSE ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 มีมติอนุมัติกำรลดทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 2,300.0 บำท ส่งผลให้ BSE มีทุนจดทะเบียนลดลงจำก 4,100.0 ล้ำนบำท เป็น 
1,800.0 ล้ำนบำท ทั้งนี้ จำกกำรลดทุนดังกล่ำว ส่งผลให้ BCP ถือหุ้นสำมัญใน BSE ลดลงจ ำนวน 23.0 
ล้ำนหุ้น จำกเดิมถืออยู่จ ำนวน 41.0 ล้ำนหุ้น เป็น 18.0 ล้ำนหุ้น อย่ำงไรก็ดี BCP ยังคงสัดส่วนกำรถือ
หุ้น ร้อยละ 99.9 ใน BSE ภำยหลังกำรลดทุน  

ตุลำคม 2558  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCPG ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนและ
แผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และกำรน ำบริษัทฯ เข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้ำ 1-9 

 

เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

ตุลำคม – ธันวำคม  
2558 

 BCPG ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCPG   ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558 โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดังนี้  

 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 3,680.0 ล้ำนบำท เพื่อ
ใช้ในกำรซื้อหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับโครงสร้ำง โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 368.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ซึ่งได้แก่ BCP ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 20.0 ล้ำนบำท เป็น 
3,700.0 ล้ำนบำท  

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 49.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 
BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP  

 เมื่อวันที ่1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 38 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี
อยุธยำ โดยกำรซื้อสินทรัพย์โครงกำรดังกล่ำวจำก BCP รวมถึงเช่ำที่ดินระยะยำว ซึ่งเป็นที่ตั้งสินทรัพย์
ของโครงกำรดังกล่ำว  

 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดของ BSE จำก BCP ภำยหลังจำกที่ BSE 
ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ BSE จำกทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 4,100.0 ล้ำน
บำท เป็น 1,800.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE  

 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-
CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE  

ทั้งนี้ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว BCPG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-
BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 

มกรำคม 2559  บริ ษั ทฯ  ลงนำม ในสัญญำซื้ อข ำยหุ้ น  (Purchase and Sale Agreement)  กับ  SunEdison 
International LLC. (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) 
ในเดือนมกรำคม 2559 เพื่อเข้ำซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่นจำกกลุ่ม 
SunEdison ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCPG ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 
มกรำคม 2559 

กุมภำพันธ์ 2559  บริ ษั ทฯ  จดท ะ เบี ยนจั ดตั้ ง  BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) เ มื่ อ วั นที่  1 
กุมภำพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000.0 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืนในต่ำงประเทศ 

 BSE-PRI จดทะเบียนจัดตั้ง BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4,000.0 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจโดยกำร
ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนในต่ำงประเทศ 
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มีนำคม 2559  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 วันที่ 24 มีนำคม 2559 มีมติดังนี้   

 อนุมัติกำรแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด  
(มหำชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดเมื่อวันที่ 25 
มีนำคม 2559 

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกเดิมหุ้นละ 10.0 บำท เป็นหุ้นละ 5.0 บำท 
ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก 370.0 ล้ำนหุ้น เป็น 740.0 ล้ำนหุ้น   

 เพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวนไม่เกิน 6,300.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำก 3,700.0 ล้ำน
บำท เป็น 10,000.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,260.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 5.0 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,260.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 5.0 บำท 
โดยแบ่งออกเป็น 

 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 660.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 5.0 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้กำรช ำระค่ำหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนในส่วนนี้ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2559 

 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 600.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.0 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรเสนอขำยให้แก่ (I) ผู้ถือหุ้นของ 
BCP เพื่อรักษำสิทธิ (Pre-emptive Rights) และ (II) ประชำชนทั่วไป โดยให้สอดคล้องกับมติของที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558  

 BSE-BRM ได้เข้ำซื้อหุ้นของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) จำกผู้ถือหุ้นรำย
เดิม2 ส่งผลให้ BSE-BRM เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในบริษัทดังกล่ำว  

เมษำยน 2559  กลุ่มบริษัทฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรำย
หนึ่ง3 ในเดือนเมษำยน 2559 เพื่อเข้ำซื้อใบอนุญำตที่ส ำคัญและที่ดินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต์ ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCPG ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน
โครงกำร ได้รับคัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังง ำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 
12 เมกะวัตต์ (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำวในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต) 

                                                           
2 บุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
3 นิติบุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

พฤษภำคม 2559  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยจ ำนวน 2 บริษัทเพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (1) บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 1 จ ำกัด (“BBP 1”) ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 60.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 0.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท และ 
(2) บริษัท  บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 2 จ ำกัด (“BBP 2”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 0.2 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.0 บำท โดยเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 

กรกฎำคม 2559  โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่นที่ Nikaho  ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8    
เมกะวัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ Nikaho เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่
อำกิตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

กันยำยน 2559  บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใต้หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค 
มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 9,950.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 1,990.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท 

พฤศจิกำยน 2559  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 มีมติอนุมัติให้เข้ำ
ลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำซื้อขำย
หุ้นกับบริษัท CAIF III Pte.Ltd. เพื่อเข้ำซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท CapAsia Asean Wind 
Holdings Cooperatief U.A. ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนมีนำคม 2560 

ธันวำคม 2559   โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร เปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 7.0 เมกะวัตต์ 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2560  โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร อีก
จ ำนวน 5.0 เมกะวัตต์มีจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำสที่ 1 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi ที่ประเทศญ่ีปุ่น  ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 10.5 เมกะ
วัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ Nagi PV จะเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำสที่ 1 โดยโครงกำร
ดังกล่ำวตั้งอยู่ที่โอคำยำมำ ประเทศญ่ีปุ่น 
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1.1.3 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : 

(1) BSE-PRI เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำนเรื่องกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลติ ไฟฟำ้ พลังงำนแสงอำทติย์แบบติดตั้ง บนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร พ.ศ. 2558 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12 เมกะวัตต์ 

(2) EPC หมำยถึง กลุ่มบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ด ำเนินกำรและซ่อมบ ำรุง (O&M) 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 

(3) AM หมำยถึง บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ในฐำนะบริษัทบริหำร
ทรัพย์สิน (Asset Management Company) ของโครงกำร Tarumizu และหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็น
นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

(4) ลงทุน หมำยถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค 
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รำยละเอยีดบรษิทัยอ่ย 

ล ำดบั ชื่อบรษิทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุจดทะเบยีน 
ช ำระแลว้  

สดัสว่นกำร 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
(“BSE”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 2 ที่อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และ
อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 32  เมกะวัตต์  

ประเทศไทย 1,800.00 ล้ำนบำท 99.9 

2 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)
จ ำกัด 
(“BSE-BRM”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8 เมกะวัตต์ 

ประเทศไทย 755.00 ล้ำนบำท 99.9 

3 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)
จ ำกัด 
(“BSE-BRM 1”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์ ก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8  เมกะวัตต์ 

ประเทศไทย 765.00 ล้ำนบำท 99.9 

4 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)
จ ำกัด 
(“BSE-CPM 1”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8 เมกะวัตต์ 

ประเทศไทย 705.00 ล้ำนบำท 99.9 

5 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี 
(นครรำชสีมำ) จ ำกัด 
(“BSE-NMA”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 8 เมกะวัตต์ 

ประเทศไทย 684.10 ล้ำนบำท 99.9 

6 บริษัท บำงจำก โซล่ำ
เอ็นเนอร์ยี 
(ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
(“BSE-PRI”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 16 เมกะวัตต์ 
และด ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตรก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12 
เมกะวัตต์ 

ประเทศไทย 1,400.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่ำงประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1.00 
ดอลลำร์สิงคโปร ์

100.0 

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

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่ำงประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1.00 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

100.0 

9 BCPG Japan 
Corporation 
(“BCPGJ”)  
 

ด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร บริหำรจัดกำร 
ก่อสร้ำงและด ำเนินกำร รวมถึงบริหำรเงินลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 249.50 ล้ำนเยน 
 

100.0 
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ล ำดบั ชื่อบรษิทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุจดทะเบยีน 
ช ำระแลว้  

สดัสว่นกำร 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศสิงคโปร์ 2.00 ดอลลำร์
สิงคโปร์ และ 

2.00 ล้ำนเหรยีญ
สหรัฐ 

100.0 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศสิงคโปร์ 2.0 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
และ 

5.8 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ 

100.0 

12 Tarumizu Solar 
Solutions Godo 
Kaisha (”TSS”) 

บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในฐำนะบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset 
Management Company) ของโครงกำรที่ 4 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 ล้ำนเยน 51.0(2) 

13 Nakatsugawa PV 
Godo Kaisha 
(“Nakatsugawa”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
โครงกำรที่ 1 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 0.7 เมกะวัตต์  

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 1.9 
ล้ำนเยน) (3) 

-(3) 

14 Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

15 Takamori PV Godo 
Kaisha (“Takamori”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 2 ที่คุมำโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 1 เมกะวัตต ์

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 2.7 
ล้ำนเยน) (3) 

-(3) 

16 Nojiri PV Godo 
Kaisha (“Nojiri”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 3 ที่มิยำซำกิ ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 0.9 เมกะวัตต ์ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 2.6 
ล้ำนเยน) (3) 

-(3) 

17 Godo Kaisha Aten  ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

18 Nikaho PV Godo 
Kaisha (“Nikaho PV”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 5 ที่อำกิตะ ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 8.8 เมกะวัตต ์

ประเทศญ่ีปุ่น 21.00 ล้ำนเยน 100.0 

19 Gotenba 2 PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

20 Godo Kaisha Horus    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน่ 1.00 เยน 100.0 

21 Yabuki PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

22 Komagane PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

23 Godo Kaisha Helios   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 
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24 Godo Kaisha Lugh   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

25 Godo Kaisha Phoenix  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

26 Gotenba 1 PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

27 Komagane Land 
Lease Godo Kaisha  

ถือที่ดินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

28 Nagi PV Godo Kaisha 
(“Nagi”)  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

29 Godo Kaisha Natosi   ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

30 Godo Kaisha 
Amaterasu 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

31 Godo Kaisha Mithra   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

32 Godo Kaisha Sol   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

33 Godo Kaisha Saule    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

34 Godo Kaisha 
Shamash  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

35 Godo Kaisha Pusan   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

36 Godo Kaisha Apolo    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

37 Godo Kaisha Surya   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

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

ถือที่ดินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

39 Godo Kaisha Rangi   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

40 Godo Kaisha 
Dazbog  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

41 Godo Kaisha 
Narang  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

42 Godo Kaisha Malina   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 
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43 Godo Kaisha Legba   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

44 J2 Investor Godo 
Kaisha  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค 

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

45 J1 Investor Godo 
Kaisha (“J1”)  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศญ่ีปุ่น 107.00 ล้ำนเยน 100.0 

46 BCPG Engineering 
Company (“BCPGE”) 

ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) และให้บริกำรและซ่อมบ ำรุง (O&M) 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์

ประเทศญ่ีปุ่น 40.00 ล้ำนเยน 100.0 

47 Godo Kaisha Tarumi 
Takatoge 
(“Tarumizu”)  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 4 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวม 8.1 เมกะวัตต ์ 

ประเทศญ่ีปุ่น 0.10 ล้ำนเยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 19.3 
ล้ำนเยน) (3) 

-(3) 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุ่น 0.10 ล้ำนเยน 100.0 

49 บริษัท บีซีพีจี ไบโอ
เพำเวอร์ 1 จ ำกัด  
(“BBP 1”) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศไทย 15.00 ล้ำนบำท 99.9 

50 บริษัท บีซีพีจี ไบโอ
เพำเวอร์ 2 จ ำกัด  
(“BBP 2”) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศไทย 5.00 ล้ำนบำท 99.9 

หมำยเหตุ :      
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้นนับรวมกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(2) หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  
(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจ ำนวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
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1.1.4 ควำมสมัพันธก์บักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  

 
ที่มำ : บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน), www.bangchak.co.th, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ ถือหุ้นสำมัญโดย BCP ในสัดส่วนร้อยละ 70.4 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว โดยที่
กลุ่มบริษัทฯ และBCP มีขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจและทรัพยำกรหลักในกำรด ำเนินธุรกิจที่แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน ทั้งน้ี
เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 และที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนเชิงพำณิชย์รูปแบบต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซ
ชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ และ BCP 
ยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะเกื้อหนุนทำงธุรกิจและส่งเสริมภำพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท BCP (ซึ่งรวมถึง
ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ) และเปิดเผยรำยละเอียดในหัวข้อเรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน 
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1-2 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  
1.2.1 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  

กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 130 
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 182 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 125 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 177 เมกะวัตต์) ซึ่งประกอบไปด้วย 
- โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม

สัญญำรวม 38   เมกะวัตต์ 
- โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 

ได้แก่ BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 87 เมกะวัตต์  

 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและก ำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวม 5 เมกะวัตต์ และคำดว่ำจะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 
2560 

(2) ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม1 ประมำณ 
194.1 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 236.0 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 19.5  
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26.1 เมกะวัตต์)  

 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 174.6 เมกะ
วัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 209.9 เมกะวัตต์) โดยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำในประเทศญี่ปุ่น 
หมำยถึง ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมที่ระบุในใบอนุญำตด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ซึ่งออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry: METI) ("METI ID") ซึ่ ง ห ำกกลุ่ มบริ ษั ทฯ  พัฒนำ
โครงกำรแล้วเสร็จจะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนต่อไป  โดย
ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนต่อไปจะต้องรับซื้อไฟฟ้ำในอัตรำ Feed-in Tariff (FiT) และ
ระยะเวลำกำรสนับสนุนตำมท่ีก ำหนดใน METI ID  
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โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

รำยกำร 
ส ำหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2557 2558 2559 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

1. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       

- รำยได้ตำมอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 847.46  31.2 912.95  30.0 804.62 23.8 

- รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 1,844.86  67.8 2,111.27  69.5 2,023.93 59.9 

- รำยได้ตำมอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ  
Feed-in-Tariff (FiT) 

- - - - 255.36 7.6 

รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 2,692.32  99.0 3,024.23  99.53 3,083.91 91.2 
2. รำยได้จำกกำรลงทุน(2) 27.88  1.0 13.68  0.5 26.76 0.8 
2. ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ - - - - 226.59 6.7 
4.  รำยได้อ่ืน(3) 0.08  0.0 0.34  0.0 43.10 1.3 
รวมรำยได ้ 2,720.27  100.0 3,038.24  100.0 3,380.36 100.0 

หมำยเหตุ :   
(1) รำยได้จำกกำรลงทุน ได้แก่ รำยได้ดอกเบี้ยรับ 
(2) รำยได้อ่ืน เช่น เบี้ยปรับค่ำสง่งำนลำ่ช้ำ และก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน เป็นต้น 
 

1.2.2 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิำร  

กลุ่มบริษัทฯ เป็นแกนน ำในกำรลงทุนและพัฒนำโครงกำรในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของ BCP ทั้งนี้ ณ 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดย
มีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้นประมำณ 
144.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 203.1 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 125.0 เมกะวัตต ์(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 177.7 เมกะ
วัตต์) และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 19.5 เมกะ
วัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26.1 เมกะวัตต์) 

1.2.2.1 โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทัง้สิ้น 15 สัญญำ โดยแบ่งเป็น (1) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 30.0 เมกะวัตต์ ตำม
โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก และ (2) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(“กฟภ.”) จ ำนวน 14 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ สัญญำละ 8.0 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 88.0 เมกะวัตต์ ตำมโครงกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก โดยสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำตำม (1) และ (2) ดังกล่ำวเป็นสัญญำประเภท Non-Firmมีอำยุสัญญำ 5 ปี และต่ออำยุได้ครั้งละ 5 ปี 
ซึ่งได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.00 บำทต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง (บำท-kWh) เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะ
ต่ออำยุสัญญำเมื่อครบก ำหนด 5 ปี จนสิ้นอำยุโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งโดยทั่วไปมีอำยุโครงกำร 25 ปีนอกจำกนี้ กลุ่ม
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บริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ. ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร (“โครงกำรฯ”) จ ำนวนทั้งสิ้น 3 สัญญำ รวม
ทั้งสิ้น 12.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 25 ปี ในรำคำ 5.66 บำท-kWh และได้ท ำกำรผลิตไฟฟำ้
เพื่อจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 2 สัญญำ ประกอบด้วยโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตรวิเศษชัยชำญ จ ำกัด 
จังหวัดอ่ำงทอง ก ำลังกำรผลิต 5.0 เมกะวัตต์ และโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร บำงปะอิน จ ำกัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิต 2.0 เมกะวัตต์ ส ำหรับโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร พระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิต 5.0 เมกะวัตต์คำดว่ำจะท ำกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยในไตรมำสที่ 1 ปี 
2560 

 
 

(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ใช้
เทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตำอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นกำรแปลง
พลังงำนแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำดังนี้ 
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติย์ 
ดว้ยวธิโีฟโตโวลตำอคิส ์(Photovoltaics) ในประเทศไทย 

 
 

 เมื่อแสงอำทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอำทิตย์ จะเกิดกำรสร้ำงพำหะน ำไฟฟ้ำประจุลบ 
(อิเล็กตรอน) และประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสร้ำงเซลล์แสงอำทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะท ำ
หน้ำที่สร้ำงสนำมไฟฟ้ำภำยในเซลล์เพื่อแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่ำนสำรกึ่งตัวน ำชนิดเอ็น (n-
type) ไปที่ขั้วลบ และท ำให้โฮลไหลผ่ำนสำรกึ่งตัวน ำชนิดพี (p-type) ไปที่ขั้วบวก ท ำให้เกิด
แรงดันไฟฟ้ำแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้ำทั้งสอง จำกนั้นไฟฟ้ำกระแสตรงดังกล่ำวจะถูกส่งผ่ำน
สำยไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งท ำหน้ำที่รวมกระแสไฟฟ้ำ  

 ไฟฟ้ำกระแสตรงจำก DC Combiner Box จะผ่ำนไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เปล่ียนไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ  

 ไฟฟ้ำกระแสสลับดังกล่ำวจะถูกส่งผ่ำนไปยังหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) เพื่อเพิ่ม
แรงดันให้สูงขึ้นเป็น 22 กิโลโวลท์ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่ท ำกำรจ่ำยไฟเข้ำระบบสำยส่งของ กฟภ. 
หรือ 115 กิโลโวลท์ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่ท ำกำรจ่ำยไฟเข้ำระบบสำยส่งของ กฟผ.  

 กระแสไฟฟ้ำจะถูกส่งผ่ำนอุปกรณ์ตัดตอนสำยป้อนไฟฟ้ำแรงสูง (Ring Main Unit)  
อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้ำ (Switch Gear) ซึ่งท ำหน้ำที่ตัดต่อกำรเชื่อมขำยไฟฟ้ำในระบบ  

 จำกนั้นกระแสไฟฟ้ำจะถูกส่งเขำ้มิเตอร์วัดจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำ และผ่ำนไปยังระบบสำยส่งไฟฟ้ำ
ของ กฟภ. หรือ กฟผ. ตำมจุดรับซื้อไฟฟ้ำที่ก ำหนดต่อไป 

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงสุดในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเพื่อให้มั่นใจว่ำ
โรงไฟฟ้ำในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดให้ มี
พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ประจ ำโครงกำรแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจ ำโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  
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ระบบดังกล่ำวนอกจำกจะสำมำรถดูข้อมูลได้ที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่งแล้ว ยังมีกำรเชื่อมโยงข้อมูล
และแสดงข้อมูลสรุปมำที่ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำอีกด้วย ทั้งนี้ 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่งจะมีกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยวัน (Daily 
Report) และประมวลผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน (Monthly Report) เพื่อน ำเสนอต่อผู้บริหำร โดยหำกพบว่ำ
โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้ำได้แตกต่ำงจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับผู้
รับจ้ำงซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) หำสำเหตุของควำม
ผิดปกติดังกล่ำวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ตำมปกติ 

(3) กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) 
ของแต่ละโครงกำรเพื่อให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M 
Contract) โดยมีระยะเวลำสัญญำครำวละ 2 ปี  

ในกำรด ำเนินงำนในแต่ละวัน พนักงำนของผู้รับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จะล้ำง
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ รวมถึงดูแลตัดหญ้ำบริเวณใต้แผงและบริเวณโดยรอบโครงกำร โดยแผงเซลล์แสงอำทิตย์
จะต้องได้รับกำรท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนประจ ำวันจะถูกควบคุมโดยแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำวันที่ได้รับอนุมัติโดยพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประจ ำแต่ละโครงกำรเพ่ือให้ม่ันใจว่ำโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับกำรดูแลท้ังโครงกำร 

ในกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ ขอบเขตของผู้รับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จะ
ประกอบไปด้วย (ก) งำนตรวจสอบ และ (ข) งำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

(ก) งำนตรวจสอบ  

พนักงำนของผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ
ต่ำงๆ ตำมที่ตกลงร่วมกันในสัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract)  โดยหำกตรวจพบว่ำอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้ำมีกำรช ำรุดเสียหำย พนักงำนของผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำจะแจ้งให้พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ 
ทรำบและด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่ำวทันที ทั้งนี้ ภำยหลังกำรซ่อมบ ำรุง พนักงำนของผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำจะแจ้งให้พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ตรวจสอบควำมเรียบร้อยเพื่ออนุมัติผลกำรซ่อมบ ำรุงด้วย นอกจำกนี้ 
พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำเพื่อน ำเสนอต่อผู้บริหำรในกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนรำยเดือนต่อไป 

(ข) งำนบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ และผู้รับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จะร่วมกันก ำหนดแผนกำร
บ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ส ำหรับอุปกรณ์ส ำคัญของโรงไฟฟ้ำตำมที่ตกลงร่วมกันใน
สัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract)  เช่น แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) โครงสร้ำงรองรับแผง ระบบควบคุมโรงไฟฟ้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้รับเหมำบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำจะจัดท ำรำยงำนติดตำมผลกำรซ่อมบ ำรุงเป็นประจ ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพดี และสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ตำมปกติ 
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(4) พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ 
ทุกแห่ง มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี 
นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร ในกรณีที่
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรใดผลิตไฟฟ้ำได้ต่ ำกว่ำปริมำณที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน 
(Energy Output Warranty) ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จจะต้องชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่
รับประกันและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำรับเหมำ
ก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยทุกแห่งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้มำกกว่ำปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty)  

(5) โครงสร้ำงรำคำ 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  โดยได้ท ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กจ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ 30 เมกะวัตต์ และ กฟภ. ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกจ ำนวน 11 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 88 เมกะวัตต์ เป็นสัญญำประเภท Non-Firm4 ซื้อขำยไฟฟ้ำด้วยระบบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำแบบ
ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) โดยมีรำยละเอียดโครงสร้ำงรำคำดังนี้ 

โครงสรำ้งรำคำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั กฟผ. 

(1) อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment : EP) เท่ำกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดนั 
11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย รวมกับค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดย
อัตโนมัติขำยส่งเฉลี่ย (Ft ขำยส่งเฉลี่ย) 

(2) รำยได้จำกส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงกำรท้ังหมดจะได้รับกำรสนับสนุนเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ 

ที่มำ : สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ประกำศเรื่องอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ Non-Firm โดย กฟผ. วันที่ 
18 เมษำยน 2550 และประกำศเรื่องกำรก ำหนดส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กจำกพลังงำนหมุนเวียน โดย 
กฟผ. วันที่ 15 มกรำคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 สัญญำประเภท Non-Firm หมำยถึง สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ไม่มีกำรก ำหนดพลังไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่จะต้องจ่ำยให้กำรไฟฟ้ำ (ที่มำ : 
http://www2.eppo.go.th/) 
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โครงสรำ้งรำคำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั กฟภ. 

(1) อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับซื้อจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก  เนื่องจำก
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ใช้ไฟอัตรำตำมช่วงเวลำของกำรใช้ ( Time of Use Rate : TOU ) อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ขำย
จะเท่ำกับอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
รวมกับค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติขำยส่งเฉลี่ย (Ft ขำยส่งเฉลี่ย)   

(2) รำยได้จำกส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงกำรท้ังหมดจะได้รับกำรสนับสนุนเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ 

ที่มำ : สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน) โดย 
กฟภ. และประกำศเรื่องกำรก ำหนดส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน โดย กฟภ. วันที่ 19 สิงหำคม 
2552 

  

ภำยใต้กำรซื้อขำยไฟฟ้ำด้วยระบบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำแบบส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ  (Adder) โครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะได้รับกำรสนับสนุนส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันเริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยหลังครบระยะเวลำสนับสนุนดังกล่ำว อัตรำซื้อขำยไฟฟ้ำที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจะเป็นอัตรำ
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น 

 

แผนภำพแสดงอตัรำคำ่ไฟฟำ้ รวมคำ่ไฟฟำ้ตำมสตูรกำรปรบัอตัรำคำ่ไฟฟำ้โดยอตัโนมตัขิำยสง่เฉลีย่ในป ี 2547-2558 

 
ที่มำ : รำคำรับซื้อไฟฟ้ำจำก VSPP, www.mea.or.th และอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่งให้ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 

 

โครงสรำ้งรำคำตำมโครงกำรรบัซื้อไฟฟำ้จำกโครงกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ
ส ำหรบัสหกรณภ์ำคกำรเกษตร 

ในไตรมำสที่ 2 ปี 2559 โครงกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรได้รับคัดเลือกเข้ำท ำสัญญำกับ กฟภ. ตำม
โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร จ ำนวน 3 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 12 เมกะวัตต์ เป็นกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ 
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Feed-in Tariff (FiT) เท่ำกับ 5.66 บำทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ปี และเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ 2 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ เม่ือเดือนธันวำคม 2559 

ที่มำ : ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2558  
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษ ี  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกโครงกำรในประเทศไทยได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก
กำรลงทุนในกิจกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ มีรำยละเอียดดังนี้  

โครงกำร BCPG 1 BSE-BNN BSE-BPH BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI BSE-PRI 
(WSC) 

BSE-PRI 
(AYA) 

บัตรส่งเสริมกำรลงทนุเลขที ่ 59-0267-0-12-
2-2(1) 

1828(1)/2555 
และ 

1829(1)/2555 

1830(1)/2555 
และ 

1831(1)/2555 

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

2504(1)/2556 

59-1212-1-00-
1-0 

59-1246-1-00-
1-0 

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

ชนิดผลิตภัณฑ ์ ผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนแสงอำทิตย ์

ก ำลังกำรผลิตรวม (เมกะวัตต์) 41.0 16.0 16.0 8.0 8.0 8.0 8.0 16.0 5.0 2.0 

1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้รับ
จำกกำรประกอบกิจกำรมี
ก ำหนด 8 ปี นับจำกวนัที่เร่ิมมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นั้น (ระยะเวลำสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

 

(ก.ค. 2563) 

 

(พ.ค. 2564) 

 

(ก.ค. 2564) 

 

(พ.ค. 2565) 

 

(มิ.ย. 2565) 

 

(มิ.ย. 2565) 

 

(มิ.ย. 2565) 

 

(มิ.ย. 2565) 

 

(ธ.ค. 2567) 

 

(ธ.ค. 2567) 

2. ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้     
นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติ มกี ำหนด 5 ปี หลังจำก
ครบก ำหนด 8 ปี ที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

 

(ก.ค. 2568) 

 

(พ.ค. 2569) 

 

(ก.ค. 2569) 

 

(พ.ค. 2570) 

 

(มิ.ย. 2570) 

 

(มิ.ย. 2570) 

 

(มิ.ย. 2570) 

 

(มิ.ย. 2570) 

- - 
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โครงกำร BCPG 1 BSE-BNN BSE-BPH BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI BSE-PRI 
(WSC) 

BSE-PRI 
(AYA) 

ส ำหรับก ำไรสุทธิ (ระยะเวลำ
สิ้นสุดสิทธิประโยชน)์ 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผล
จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
ซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมำตรำ 31 ไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำร
ส่งเสริม 

          

4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเขำ้ส ำหรับ
เคร่ืองจักร 

          

5. อนุญำตให้หักคำ่ขนส่ง คำ่
ไฟฟำ้ และค่ำประปำสองเทำ่ของ
ค่ำใช้จ่ำยดังกลำ่วเปน็ระยะเวลำ 
10 ปี นับแต่วนัที่เร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร 
(ระยะเวลำสิน้สุดสิทธิประโยชน)์ 

 

(ก.ค. 2565) 

 

(พ.ค. 2566) 

 

(ก.ค. 2566) 

 

(พ.ค. 2567) 

 

(มิ.ย. 2567) 

 

(มิ.ย. 2567) 

 

(มิ.ย. 2567) 

 

(มิ.ย. 2567) 

 

- - 

6. อนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำร
ติดต้ังหรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิร้อย
ละ 25.0 ของเงินลงทนุในกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่งเสริม 

        - - 
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โครงกำร BCPG 1 BSE-BNN BSE-BPH BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI BSE-PRI 
(WSC) 

BSE-PRI 
(AYA) 

นอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำ
เสื่อมรำคำปกติ 

7. ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงดำ้ว
ซ่ึงเป็นช่ำงฝมีือหรือ
ผู้ช ำนำญกำรได้ตำมจ ำนวนและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

          

        หมำยเหต ุ : (1) บัตรสง่เสริมกำรลงทุนดังกล่ำวเปน็กำรโอนสิทธิและประโยชน์เท่ำที่เหลืออยู่ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 5047(1)/2555 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2555 จำก BCP ให้กับบริษัทฯ 
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1.2.2.2 โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 5 
โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 19.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26 เมกะวัตต์) 
ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement : PPA) ทั้งสิ้น 5 สัญญำ มีอำยุสัญญำ 20 ปีนับจำก
วันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก และมีอัตรำรับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-
kWh)  

นอกจำกนี้ ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่Nagi เปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อีก 1 แห่งก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมเพ่ิมขึ้นอีก 10.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวมประมำณ 14 เมกะวัตต์) มีอำยุสัญญำ 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรกและมีอัตรำรับซื้อแบบ Feed-
in Tariff (FiT) 36 เยน-kWh  ซึ่งจะท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมเพิ่มขึ้นเป็น  30.0           
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 40.5 เมกะวัตต์) นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำอีก 164.1 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง รวม 195.5 เมกะวัตต์) โดยมีอัตรำกำรรับซื้อ
แบบ Fit 32-36 เยน-kWh 

 
หมำยเหต:ุ ก ำลังกำรผลิตข้ำงต้นนับรวมโครงกำร Nagi ซึ่งด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในเดือนมีนำคม 2560 
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โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงดอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 
จ ำแนกตำมก ำลงักำรผลติตำมสญัญำและระยะเวลำกำรพฒันำโครงกำร 

 
(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตำอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่ง
เป็นกำรแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ โดยใช้เซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำเหมือนกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทย  

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 

กลุ่มบริษัทฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท้ังหมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเป็นระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำรมำที่ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้ำระดับผู้คุมงำน (Chief Electrical Engineer) ท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลมำตรกำรควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and 
Maintenance) ซึ่ง เป็นไปตำมแนวทำงในกำรตีควำมกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 43 ของ
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Ordinance for Implementing Regulations related to the 
Article 43 of the Electricity Business Act)  ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry (“METI”))  

ทั้งนี้ ทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมและประมวลผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเพ่ือน ำเสนอต่อ
ทีมงำนผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่ประเทศไทยเป็นประจ ำทุกเดือน  

(3) กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) 

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้ให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทั้ง 5 โครงกำร ภำยใต้สัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) ระหว่ำงบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) 
โดยมีระยะเวลำสัญญำ 20 ปี  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-31 
 

อย่ำงไรก็ดี ผู้ให้บริกำรดังกล่ำวได้ท ำสัญญำจ้ำงงำนช่วง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก โดยมี
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำประกอบไปด้วยงำนล้ำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์ งำนตัดหญ้ำและดูแลพื้นที่ภำยใน
บริเวณโครงกำร และงำนตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ก ำหนดตำรำงเวลำกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
ตำมควำมเหมำะสม  

(4) พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ 
ทุกแห่ง มีประกันอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 ประเภท คือ  

(ก) กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรทั้ง 5 โครงกำรได้รับประกันเกี่ยวกับคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) โดยผู้รับเหมำ ก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร  

(ข) กำรรับประกันโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่ม   
บริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและคุณภำพกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ  10 ปี และประกันปริมำณ
พลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้เป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ และประกันระยะยำวส ำหรับ
คุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)  

(5) โครงสร้ำงรำคำ 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  โดยได้ท ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำทั้งสิ้น 5 สัญญำ แบ่งเป็น (ก) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Kyushu Electric Power Company 
จ ำนวน 4 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 11  เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำ
ครั้งแรก และ (ข) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Tohoku Electric Power Company จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำประมำณ 9 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก อัตรำรับซื้อดังกล่ำวเป็นอัตรำรับ
ซื้อที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำก METI 

ในแต่ละปี METI จะก ำหนดอัตรำ Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลำกำรสนับสนุน ซึ่งจะแตกต่ำงกันไป
ตำมประเภทพลังงำนหมุนเวียนและขนำดของโรงไฟฟ้ำ โดยพิจำรณำจำกต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำ รูปแบบกำรติดตั้ง
อุปกรณ์  และอัตรำก ำไรที่เป็นธรรมที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนควรได้รับ ทั้งนี้ ภำยใต้โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน (Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy) ผู้
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนจะต้องรับซื้อไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียนทั้งหมดในอัตรำ Feed-in Tariff (FiT) 
และระยะเวลำกำรสนับสนุนที่ METI ก ำหนด5 

(6) สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่
เทียบเคียงกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย

                                                           
5 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวำคม 2554 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-32 
 

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกรูปแบบกำรเข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตำมโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค  

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้แยกตำมโครงกำร 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวม ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557, 
2558 และ2559 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2557 2558  2559 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ระย
ะท
ี่ 1 BCPG             

รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 257.78  9.6 245.44  8.1 204.45 6.6 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 560.52  20.8 567.27  18.8 513.60 16.7 

ระย
ะท
ี่ 2 BSE           

รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 289.72  10.8 269.05  8.9 240.16 7.8 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 629.16  23.4 620.48  20.5 602.50 19.5 

ระย
ะท
ี่ 3 

BSE-BRM           
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 54.19  2.0 66.65  2.2 61.50 2.0 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 118.61  4.4 154.46  5.1 155.05 5.0 
BSE-BRM 1           
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 50.10  1.9 66.08  2.2 59.46 1.9 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 109.93  4.1 153.25  5.1 148.56 4.9 
BSE-CPM 1           
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 49.86  1.9 68.37  2.3 61.37 2.0 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 108.60  4.0 158.21  5.2 154.97 5.0 
BSE-NMA           
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 50.39  1.9 65.96  2.2 59.01 1.9 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 109.82  4.1 152.87  5.1 148.56 4.8 
BSE-PRI           
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 95.42  3.5 131.40  4.3 12.58 3.8 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 208.22  7.7 304.73  10.1 299.44 9.7 
รำยได้ตำมอัตรำกำรรับซื้อในรูปแบบ FiT - - - - 2.05 0.1 

รวมโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศไทย 2,692.32 100.0 3,024.23 100.0  2,830.60 91.8 
Natkatsugawa - - - - 12.58 0.4 
Takamori - - - - 17.89 0.6 
Nojiri - - - - 17.33 0.6 
Tarumizu - - - - 130.23 4.2 
Nikaho - - - - 75.28 2.4 

รวมโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น   -      -      -      -    253.31 8.2 
รวม 2,692.32 100.0  3,024.23  100.0 3,083.91 100.0 
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1.2.3 กำรตลำดและกำรแขง่ขนั  

1.2.3.1 กำรตลำด  

1.2.3.1.1 กลยทุธก์ำรแขง่ขนั 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์กำรแข่งขันและกำรขยำยธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องซึ่ง
ประกอบด้วย (1) พัฒนำประสิทธิภำพโครงกำรในปัจจุบัน (2) ประมูลหรือยื่นขออนุญำตขำยไฟฟ้ำเพ่ือพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใหม่ด้วยตนเอง ตำมแผนกำรลงทุน (Organic Growth) และ (3) เข้ำซื้อ /ควบรวมกิจกำร 
(Inorganic Growth) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กลยุทธ์ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้

(1) กำรด ำเนนิกำรโครงกำรที่มใีนปจัจบุนัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทนุสงูทีส่ดุ 

 กำรเลือกใช้เทคโนโลยี 

กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon 
Solar Cell) ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว เทคโนโลยี
ดังกล่ำวมีข้อดี คือ มีรำคำถูก อำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ 20 ปี ทนทำน ใช้พื้นที่ในกำรติดตั้งน้อย และน้ ำหนักเบำ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)6 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วและโครงกำรท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ใช้ทั้งเทคโนโลยีเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Monocrystalline Silicon Solar Cell) 
และผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ทั้งนี้ เทคโนโลยีเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 
(Monocrystalline Silicon Solar Cell) มีข้อดีเช่นเดียวกับเทคโนโลยีเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน 
(Polycrystalline Silicon Solar Cell) โดยมีประสิทธิภำพดีกว่ำแต่มีรำคำสูงกว่ำเทคโนโลยี เซลล์แสงอำทิตย์ชนิด
ผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell)7 

กลุ่มบริษัทฯ เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของคุณภำพและประสิทธิภำพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีต่อกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึง (ก) คัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ และ
ได้รับกำรยอมรับว่ำมีประสิทธิภำพดี (ข) จัดให้มีกำรรับประกันอุปกรณ์ส ำคัญของโรงไฟฟ้ำโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) และ (ค) จัดท ำประกันส ำหรับอุปกรณ์ส ำคัญ
ต่ำงๆ เพ่ิมเติม โดยรำยละเอียดอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้มีดังนี้ 

อปุกรณห์ลกัของโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ ตวัอยำ่งผูผ้ลติสนิคำ้ทีก่ลุม่บรษิทัฯ เลือกใช ้

โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนนิกำรเชงิพำณชิยแ์ลว้ 

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

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) SMA และ Scheneider 

3. หม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) Fuji Tusco(1) และถิรไทย 
หมำยเหต ุ : (1) Tusco Trafo เปลี่ยนชื่อเป็น Fuji Tusco 

 

                                                           
6 คู่มือกำรพัฒนำและกำรลงทุนผลิตพลังงำนทดแทนชุดที่ 2 พลังงำนแสงอำทิตย์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
กระทรวงพลังงำน 
7 คู่มือกำรพัฒนำและกำรลงทุนผลิตพลังงำนทดแทนชุดที่ 2 พลังงำนแสงอำทิตย์ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
กระทรวงพลังงำน 
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 กำรเลือกที่ตั้ง 

แผนภำพแสดงควำมเขม้แสงอำทติยข์องทีต่ัง้โครงกำรแตล่ะโครงกำรของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศไทย 

 
ที่มำ: ควำมเข้มแสงเฉลีย่รำยปีจำกรำยงำนพลังงำนทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
กระทรวงพลังงำน 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรเลือกท ำเลท่ีตั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยโดยพิจำรณำจำก
ปัจจัยดังนี ้

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมเข้มแสงอำทิตย์เฉลี่ยรำยปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์ขององค์กำร
บริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ หรือองค์กรนำซ่ำ เพื่อให้โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สำมำรถผลิต
กระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในท ำเลที่มี
ควำมเข้มแสง 17.7-18.4 เมกะจูลต่อตำรำงเมตร-วัน เทียบกับควำมเข้มแสงรวมท้ังประเทศที่ 17.6 เมกะจูลต่อ
ตำรำงเมตร-วัน8 

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติได้ภำยในต้นทุนที่เหมำะสม ทั้งนี้   กลุ่ม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรศึกษำควำมเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงกำรต่อกำรเกิดน้ ำท่วมและทิศทำงของน้ ำ
ท่วมในรอบปีกำรเกิดซ้ ำ 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้ ำท่วมและวำงผังโครงกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

                                                           
8 ควำมเข้มแสงเฉลี่ยรำยปีจำกรำยงำนพลังงำนทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
กระทรวงพลังงำน 
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นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรทั่วไปในอุตสำหกรรม 
โดยจะจัดให้มีประกันภัยควำมคุ้มครองสูงที่สุดภำยใต้เบี้ยประกันที่เหมำะสม   

- ตั้งอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อของกำรไฟฟ้ำ เพื่อลดต้นทุนกำรลงทุนค่ำติดตั้งสำยส่งที่จะถูกเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบของ
กำรไฟฟ้ำ และลดกำรสูญเสียพลังงำนท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรส่งไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบ  

 

แผนภำพแสดงควำมเขม้แสงอำทติยข์องทีต่ัง้โครงกำรแตล่ะโครงกำรของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศญีปุ่น่ 

 
ที่มำ : (1) SolarGIS © 2016 GeoModel Solar  
หมำยเหตุ: ข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 1 – 14 มำจำกรำยงำนของที่ปรึกษำทำงเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ที่จัดท ำข้ึนเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้โดยอิสระ จึงมิได้รับรองถึงควำมครบถ้วนสมบูรณ์หรือ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและไม่อำจรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จำกกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว และข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์โครงกำรที่ 15-16 มำ
จำกข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์ของจังหวัดที่โครงกำรตั้งอยู่ 
 
ส ำหรับกำรเลือกท ำเลท่ีตั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯพิจำรณำจำกปจัจัยท่ี
ส ำคัญ ดังนี ้

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมเข้มแสงอำทิตย์เฉลี่ยรำยปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์ขององค์กำร
บริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ หรือองค์กรนำซ่ำ และองค์กำรพลังงำนใหม่และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
(New Energy and Industrial Technology Development Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุ่น 
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- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภำพทำงภูมิศำสตร์เหมำะสม สำมำรถปรับสภำพพื้นที่เพื่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ด้วยต้นทุนท่ีเหมำะสม 

- ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนควำมสำมำรถของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำในกำรรับปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ  

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติในระดับที่ยอมรับได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำว่ำจ้ำงที่
ปรึกษำทำงเทคนิคเพื่อศึกษำควำมเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงกำรต่อกำรเกิดภัยธรรมชำติรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น แผ่นดินไหว สึนำมิ ภูเขำไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำ
ประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม โดยจะจัดให้มีประกันภัยควำมคุ้มครองสูง
ที่สุดภำยใต้เบ้ียประกันท่ีเหมำะสม 

 กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่น่ำเชื่อถือ 

กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เข้มงวด โดยพิจำรณำจำก
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ท ำงำน กำรออกแบบ คุณสมบัติของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ รวมถึงข้อเสนอรำคำ
และเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนกำรลงทุน (IRR) สูงสุด ทั้งน้ี ในกำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์และผู้รับเหมำออกแบบร่วมกัน
เสนอประมูลเพื่อร่วมกันรับประกันคุณภำพงำนและปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ คัดเลือก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบกิจกำรร่วมค้ำ  (Consortium) ระหว่ำงผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์และ
ผู้รับเหมำออกแบบ ซึ่งจะร่วมกันรับประกันคุณภำพงำนและจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy 
Output Warranty) ตลอดอำยุโครงกำร 25 ปี นับจำกวันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง ส ำหรับ
กระบวนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอำทิตย์และผู้รับเหมำออกแบบ ซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละโครงกำรที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ มี
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์และผู้รับเหมำออกแบบรำยใหญ่ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน มีผล
ประกอบกำรในอดีตที่ดี และมีฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่ง 

 กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์  

กลุ่มบริษัทฯ บ ำรุงรักษำอุปกรณ์โดย  

(ก) ตรวจสอบกำรท ำงำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงใกล้ชิดโดยระบบควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)   

(ข) ด ำเนินโครงกำรและบ ำรุงรักษำโดยเข้ำท ำสัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M 
Contract) ที่ก ำหนดขอบเขตและมูลค่ำสัญญำอย่ำงชัดเจน 

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ได้
ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำรในกำรให้บริกำร
และซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) ควบคู่กับทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯ  โดย 
ณ ปัจจุบัน โครงกำรดังกล่ำวยังอยู่ภำยใต้กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร  

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง BCPGE ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในกำรให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำบริหำร
จัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) โดย BCPGE ได้ท ำสัญญำจ้ำงงำนช่วง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก 
และ BCPGE จะเป็นผู้ติดตำมกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำงช่วงดังกล่ำว 
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(ค) เลือกใช้อุปกรณ์หลักที่ได้รับกำรรับประกันอุปกรณ์ระยะยำวจำกผู้ผลิต และ/หรือ มีนโยบำย
จัดท ำประกันอุปกรณ์เพิ่มเติมเม่ือหมดระยะเวลำรับประกัน โดย ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย
ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทุกโครงกำรยังอยู่ภำยใต้กำรรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ  (Inverter) จำก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อกำรรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 
เพิ่มเติมส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วบำงโครงกำร  และโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทุกโครงกำร รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรซื้อประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เพิ่มเติมให้ครบทุกโครงกำรส ำหรับโครงกำรใน
ประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในสภำพดี พร้อม
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อให้สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ตำมปกติ  ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่
เหมำะสม 

(2) แสวงหำโอกำสกำรเติบโตในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในอนำคตโดยกำรประมูลหรือยื่นขอ
อนุญำตขำยไฟฟ้ำโครงกำรใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำยภำครัฐที่สนับสนุนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยเติบโตในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรเตรียมควำม
พร้อมท่ีจะเข้ำประมูลหรือยื่นขออนุญำตขำยไฟฟ้ำโครงกำรใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 
2015) โดยกลุ่มบริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรลงทุนขนำดใหญ่ในด้ำนต่ำงๆ เช่น (ก) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
(ข) มีควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และ (ค) มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุน ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนๆ ได้ 

นอกจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรศึกษำข้อมูลและ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศที่ได้รับกำรสนับสนุนตำมนโยบำยภำครัฐ
อย่ำงต่อเน่ือง เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

(3) กำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดผ่ำนกำรเข้ำซื้อกิจกำร 

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเพิ่มก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำหน่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว กลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบำยท่ีจะเข้ำซ้ือกิจกำรท้ังหมดหรือบำงส่วนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้ง
ที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง หรืออยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำร
พิจำรณำกำรลงทุนซื้อกิจกำรในโครงกำรใหม่ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 
กระบวนกำรดังกล่ำวมีขั้นตอนท่ีส ำคัญดังนี้ (ก) ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (ข) ประเมินผลตอบแทนที่
คำดว่ำจะได้รับ และ (ค) ตรวจสอบสถำนะกิจกำรท่ีจะเข้ำซ้ือ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน 

1.2.3.1.2 กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย 

ในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศ ตำมลักษณะโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศไทย กฟผ. และ 
กฟภ. จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนผ่ำนกำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 3 ประเภทหลัก คือ สัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำกับผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (Independent Power Producer (“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก 
(Small Power Producer (“SPP”)) และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer 
(“VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวกับ กฟผ. และ กฟภ. เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ 
จะมีกระแสเงินสดที่ม่ันคงในระยะยำว 
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ในกำรขยำยธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
เช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้ำที่จะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะกลำงถึงระยะ
ยำวกับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีควำมมั่นคง เช่น กำรไฟฟ้ำในประเทศนั้น หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทำนจำกรัฐบำลใน
ประเทศนั้นๆ ในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำในแต่ละภูมิภำค เป็นต้น 

1.2.3.1.3 ชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย 

ในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำโดยกำรเชื่อมโยงไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่งเข้ำสู่ระบบสำยส่ง โดยปริมำณไฟฟ้ำที่จ ำหน่ำยให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. จะวัด
จำกจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ผ่ำนมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้ำ ณ จุดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของแต่ละโครงกำร หลังจำกนั้นกระแสไฟฟ้ำจะ
ถูกส่งต่อไปตำมสำยส่งไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยเข้ำสู่ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของ  กฟน.  และ กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้ำที่รับซื้อ
โดยตรงจำก กฟผ. ต่อไป 

ในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำโดยกำรเชื่อมโยงไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่งเข้ำสู่ระบบสำยส่งของผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนในแต่ละภูมิภำคที่โรงไฟฟ้ำ
แต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยปริมำณไฟฟ้ำที่จ ำหน่ำยจะวัดจำกจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ผ่ำนมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้ำ ณ จุดจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำของแต่ละโครงกำร 
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1.2.3.2 ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั9 

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนัในประเทศไทย 

(1) โครงสรำ้งกจิกำรไฟฟำ้ในประเทศไทย 

 

 
 

โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศไทยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1.1) ระบบผลิตไฟฟ้ำ (1.2) ระบบส่งไฟฟ้ำ 
และ (1.3) ระบบกำรจัดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศไทยเป็นรูปแบบ Enhanced 
Single-Buyer Model (ESB) โดยมี กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำ ส่งไฟฟ้ำ และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำรำยเดียว (Single 
Buyer) โดย กฟผ. จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำผ่ำนระบบส่งไฟฟ้ำ (Transmission) ให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ และขำยตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่บำงรำย  

(1.1) ระบบผลติไฟฟำ้ 

ก ำลังผลติในระบบไฟฟ้ำในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (ก) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
(ข) ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ ่(Independent Power Producer (IPP)) (ค) ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก (Small 
Power Producer (SPP)) (ง) ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer (VSPP)) และ (จ) 
ไฟฟ้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดย ณ เดือนมกรำคม 2559 มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำในระบบไฟฟ้ำจำกผู้ผลติไฟฟ้ำทั้ง 5 กลุ่ม 
รวมท้ังสิ้น 42,276 เมกะวัตต์ มีรำยละเอียดดังนี ้

                                                           
9 ข้อมูลภำวะอุตสำหกรรมในส่วนนี้จัดท ำขึ้นโดยรวบรวมจำกเอกสำรซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของภำครัฐ 
เช่น กกพ. กฟผ. ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนแหล่งข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลสำธำรณะ ข้อมูลตัวเลขบำง
รำยกำรในเอกสำรส่วนนี้ได้รับกำรปัดเศษให้เป็นเลขถ้วน นอกจำกนี้ ข้อมูลคำดกำรณ์และข้อมูลประมำณกำรในส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่รวบรวม
มำจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของภำครัฐ ข้อมูลเหล่ำนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขที่แหล่งข้อมูลใช้ในกำร
คำดกำรณ์ กลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงินมิได้รับรองว่ำแหล่งข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
มิได้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำรจำกแหล่งข้อมูลดังกล่ำว   
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แผนภำพแสดงก ำลงัผลติในระบบไฟฟำ้แยกตำมประเภทผูผ้ลติไฟฟำ้ ณ เดอืนมกรำคม 2559 

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

 

(ก) กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นผู้ผลติไฟฟ้ำรำยใหญท่ี่สุดในประเทศไทย ณ เดือนมกรำคม 2559 มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 
16,376 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของก ำลังกำรผลติรวมทั้งระบบ โดยแบ่งตำมประเภทเชื้อเพลิงได้ดังนี้  

 

แผนภำพแสดงก ำลังผลติแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. ณ เดือนมกรำคม 2559 

 
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 
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(ข) ผูผ้ลติไฟฟำ้เอกชนรำยใหญ ่(Independent Power Producer (IPP)) 

ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ คือ ผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่ขำย
เข้ำระบบไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ เดือนมกรำคม 2559 มีโรงไฟฟ้ำ IPP ทั้งสิ้น 12 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 14,767 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 ของก ำลังกำรผลิตรวมทั้งระบบ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้  

โครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ ำกัด 748 ก๊ำซธรรมชำติหรือน้ ำมันเตำ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 3,481 ก๊ำซธรรมชำติหรือน้ ำมันเตำ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ รำชบุรี จ ำกัด 700 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 700 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ำกัด 713 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท อีสเทิร์น เพำเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จ ำกัด 350 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด 1,347 ถ่ำนหินบีทูมินัส 

บริษัท กัลฟ์เพำเวอร์เจนเนอรเรช่ัน จ ำกัด 1,468 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 1,400 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท เก็คโค-่วัน จ ำกัด 660 ถ่ำนหินบีทูมินัส 

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ำกัด 1,600 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ ำกัด 1,600 ก๊ำซธรรมชำติ 

รวม 14,767  
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

ในช่วงปี 2558-2567 คำดว่ำก ำลังผลิตไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่จะเพ่ิมขึ้นอีกประมำณ 8,070 เมกะวัตต์ 
จำกโรงไฟฟ้ำ IPP จ ำนวน 7 โครงกำรท่ีได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. แล้ว ดังนี ้

โครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

ก ำหนดกำรจำ่ยไฟฟำ้เขำ้ระบบ 

บริษัท กัลฟเ์จพียูที จ ำกัด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 1,600 2558 

ทดแทนโรงไฟฟ้ำขนอมชุดที่ 1 930 2559 

บริษัท เนช่ันแนลเพำเวอร์ซัพพลำย จ ำกัด เครื่องที่ 1-4 540 2559-2560 

บริษัท กัลฟ์ เอสอำร์ซี จ ำกัด ชุดที่ 1 1,250 2564 

บริษัท กัลฟ์ เอสอำร์ซี จ ำกัด ชุดที่ 2 1,250 2565 

บริษทั กัลฟ์ พีด ีจ ำกัด ชุดที่ 1 1,250 2566 

บริษัท กัลฟ์ พีดี จ ำกัด ชุดที่ 2 1,250 2567 

รวม 8,070  

ที่มำ : แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 
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(ค) ผูผ้ลติไฟฟำ้เอกชนรำยเลก็ (Small Power Producer (SPP)) 

ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก คือ ผู้ผลติเอกชนท่ีมีก ำลังผลิตไฟฟำ้ที่ขำยเข้ำระบบตั้งแต่ 10-90  เมกะวัตต์ ท้ังนี้ ณ เดือน
มกรำคม 2559 มีโรงไฟฟ้ำ SPP ทั้งสิ้น 97 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 5,234 เมกะวัตต์ หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.4 ของก ำลังกำรผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประเภท Firm 3,997 เมกะวัตต์ 
และก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประเภท Non-Firm 1,237 เมกะวัตต ์

ทั้งน้ี ณ วันท่ี 29 กุมภำพันธ์ 2559 ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กทีม่ีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำท้ังสิ้น 346 เมกะวัตต์ โดยมีรำยละเอียดดงันี้ 

เจำ้ของโครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำม
สญัญำ (เมกะวตัต)์ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 30 

บริษัท พัฒนำพลังงำนธรรมชำติ จ ำกัด 55 

บริษัท เสริมสร้ำงพลังงำน จ ำกัด 40 

บริษัท อีเอ โซล่ำ นครสวรรค์ จ ำกัด 90 

บริษัท อีเอ โซล่ำ ล ำปำง จ ำกัด 90 

บริษัท เอสพีพี ซิค จ ำกัด 41 

รวม 346 

ที่มำ : ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ำ SPP /VSPP โดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน, www.erc.or.th 

 

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ก ำหนดให้มีกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กจ ำนวน 97 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 5,922 เมกะวัตต์ 
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำระบบกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกัน (Cogeneration) จ ำนวน 41 โครงกำร ก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 3,660 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำระบบกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกัน (Cogeneration) 
ต่ออำยุสัญญำ จ ำนวน 25 โครงกำร ก ำลังผลิตไฟฟ้ำรวม 424  เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนจ ำนวน 31 
โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 1,838 เมกะวัตต์ 

 

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

ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก คือ ผู้ผลิตเอกชนท่ีมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่ขำยเข้ำระบบต่ ำกว่ำ 10 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี ณ เดือน
มกรำคม 2559 มีโรงไฟฟ้ำ VSPP ทั้งสิ้น 682 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 2,513 เมกะวัตต์ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ  

ทั้งน้ี ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีจ ำนวน 
361 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำท้ังสิ้น 1,327 เมกะวัตต์10 

                                                           
10 ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ำ SPP /VSPP โดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน, www.erc.or.th 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-43 
 

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ก ำหนดให้มีกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (AEDP 2015)) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 9,736 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ก ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 9,701 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำระบบกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกัน 
(Cogeneration) ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 35 เมกะวัตต์ 

 

(จ) ไฟฟำ้น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ 

นอกจำกกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำในประเทศ 4 กลุ่มข้ำงต้นแล้ว ณ เดือนมกรำคม 2559 กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำในประเทศเพื่อบ้ำน ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และมำเลเซีย ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวม 3,387 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

โครงกำร ประเทศ ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำม
สญัญำ (เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

โรงไฟฟ้ำเทิน-หินบุน สปป.ลำว 434 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟ้ำห้วยเฮำะ สปป.ลำว 126 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟ้ำน้ ำเทิน 2 สปป.ลำว 948 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟ้ำน้ ำงึม 2 สปป.ลำว 597 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟ้ำหงสำ เครื่องที่ 1 สปป.ลำว 982 ถ่ำนหินลิกไนต์ 

สำยส่งเชื่อมโยงไทย-มำเลเซยี ระยะที ่2 มำเลเซีย 300 - 

รวม  3,387  

ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

 

ในช่วงปี 2558-2562 จำกข้อมูลตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 
กฟผ. ได้มกีำรลงนำมสัญญำรบัซ้ือไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ ณ ปัจจุบันจ ำนวน 4 โครงกำร ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ
รวม 2,825 เมกะวัตต์ ดังนี ้

โครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำม
สญัญำ (เมกะวตัต)์ 

ก ำหนดกำรจำ่ย 
ไฟฟำ้เขำ้ระบบ 

โรงไฟฟ้ำหงสำ เครื่องที่ 2-3 982 2558-2559 

โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนไซยะบุร ี 1,220 2562 

โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ ำน้อย 354 2562 

โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำเขื่อนน้ ำเงี๊ยบ 1 269 2562 

รวม 2,825  

ที่มำ : แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 
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(1.2) ระบบส่ง 

ระบบส่งไฟฟ้ำประกอบด้วยสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง (Transmission Lines) และสถำนีไฟฟ้ำ (Substations) ระบบส่ง
ไฟฟ้ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งผลิตมำสู่ผู้ใช้ไฟ สำยส่งไฟฟ้ำเปรียบเสมือนเส้นทำงล ำเลียง
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหน่ึงที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถำนีไฟฟ้ำเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่ำงสำยส่งไฟฟ้ำ
จำกจุดต่ำงๆ ซึ่งเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้ำจำกแรงดันสูงที่ส่งไปในสำยส่ง ลงเป็นแรงดันต่ ำเพื่อส่งจ่ำยไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้ำ  

กฟผ. ด ำเนินกำรจัดส่งไฟฟ้ำที่ผลิตจำกโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. และที่รับซื้อจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยอ่ืนตำมสถำนีไฟฟ้ำผ่ำน
ระบบส่งไฟฟ้ำของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ำยครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลท์ 230 กิโลโวลท์ 132 กิโล
โวลท์ 115 กิโลโวลท์ และ 69 กิโลโวลท์ เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้ำที่รับซื้อโดยตรงจำก กฟผ. 
นอกจำกนี้ กฟผ. ยังจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำของประเทศเพื่อนบ้ำนด้วย ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว ด้วยระบบส่งไฟฟ้ำแรงดัน 115 กิโลโวลท์ และ 22 กิโลโวลท์ และมำเลเซียด้วยระบบไฟฟ้ำแรงสูงกระแสตรง 
(HVDC) 300 กิโลโวลท์ 

(1.3) ระบบกำรจัดจ ำหน่ำย 

ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและกำรบริกำรค้ำปลีกอยู่ในควำมดูแลของ  กฟน. และ กฟภ. ทั้งนี้ กฟผ.ท ำกำรผลิตและส่งไฟฟ้ำ
เกือบท้ังหมดเพ่ือขำยให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพ่ือจัดจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้ต่อไป โดย กฟน. รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี และสมุทรปรำกำร และกฟภ. รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำในส่วนที่เหลือของประเทศ นอกจำกนี้ กฟผ. ยังจ ำหน่ำยไฟฟ้ำบำงส่วนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำตำมกฎหมำยก ำหนดและ
ประเทศใกล้เคียง 

แผนภำพแสดงกำรจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟำ้แยกตำมประเภทลกูคำ้ของ กฟผ. ณ เดอืนมกรำคม 2559 

 
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 
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(2) ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ในประเทศไทย 

แผนภำพแสดงควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ของระบบและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในป ี2547-2557 

 
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th 

 

จำกข้อมูลของ กฟผ. พบว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่ำงปี 2547 – 2557 ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำของระบบเพิ่มขึ้นจำก 19,325.80 เมกะวัตต์ เป็น 26,942.10 เมกะวัตต์ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 
3.4 ในขณะที่มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นจำก 6,573 พันล้ำนบำท เป็น 9,234 พันล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.5 

แผนภำพแสดงสดัสว่นกำรใชไ้ฟฟำ้ตำมประเภทผูใ้ชใ้นป ี2552-2557 

 
    ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลพลังงำน กระทรวงพลังงำน, www.energy.go.th 
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ในปี 2552-2557 ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด โดยในปี 2557 ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำคิดเป็นร้อยละ 43.8 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด ในขณะที่ภำคครัวเรือน ภำคธุรกิจ กิจกำรขนำดเล็ก และ
อ่ืนๆ มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 11.2 และร้อยละ 3.4 ตำมล ำดับ 

(3) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้ในประเทศไทย 

แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ที่จัดท ำโดยส ำนักนโยบำยและแผน
พลังงำน กระทรวงพลังงำน ให้ควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทำงพลังงำน โดยแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจะต้อง
สอดคล้องกับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร และอัตรำกำรขยำยตัวของเขตเมือง 
รวมถึงกำรกระจำยสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ำให้มีควำมเหมำะสม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

แผนภำพแสดงประมำณกำรควำมต้องกำรใชไ้ฟฟ้ำสงูสดุและก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำปี 2558-2579 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

 

แผน PDP 2015 ได้มีกำรจัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศ ภำยใต้สมมติฐำนแนวโน้มกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจระยะยำวระหว่ำงปี 2557-2579 ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี ตำมประมำณกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และอัตรำกำรเพิ่มประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี รวมถึงพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนอนุรักษ์พลังงำน (EEDP) และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) ได้อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
ของควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรวมสุทธิของประเทศที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ระหว่ำงปี 2557-2579 โดยคำดว่ำควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในอนำคตจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำก 27,633 เมกะวัตต์ในปี 2557 เป็น 49,655 เมกะวัตต์ใน
ปี 2579 

โดยแผน PDP 2015 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรก ำลังผลิตไฟฟ้ำและก ำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง ให้มีก ำลังกำรผลิต
ส ำรองไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 15.0 ของควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุด เพื่อควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำของประเทศ และ
กระจำยสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง โดยประมำณกำรก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำเมื่อสิ้นแผน PDP 2015 ในสิ้นปี 2579 ที่ 70,335 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยก ำลังผลิตไฟฟ้ำในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 
2557 จ ำนวน 37,612 เมกะวัตต์ ก ำลังผลิตของโรงไฟฟ้ำใหม่จ ำนวน 57,459 เมกะวัตต์ สุทธิกับกำรปลดก ำลังกำรผลิต
โรงไฟฟ้ำเก่ำท่ีหมดอำยุในช่วงปี 2558-2579 จ ำนวน 24,736 เมกะวัตต์   
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แผนภำพแสดงสดัสว่นก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ใหมแ่ยกตำมประเภทโรงไฟฟำ้ 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

 

ทั้งนี้ จำกก ำลังกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำใหม่จ ำนวน 57,459 เมกะวัตต์ จะเป็นก ำลังกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.7 ของก ำลังกำรผลิตใหม่ทั้งหมด ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ภำครัฐต้องกำรเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
เป็นร้อยละ 20.1 ของก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมของประเทศในปี 2579  

 

(4) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนภำพแสดงปรมิำณพลงังำนไฟฟำ้ทีผ่ลติจำกพลงังำนหมนุเวยีนป ี2550-2557 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือกระจำยโอกำสไปยังพื้นที่ห่ำงไกลให้มีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ ลดควำมสูญเสีย
ในระบบไฟฟ้ำ และลดภำระกำรลงทุนของภำครัฐในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
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จำกมำตรกำรสนับสนุนดังกล่ำวส่งผลใหก้ำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึน้ทุกปี โดย ณ เดือน
ธันวำคม 2557 ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำจำกพลังงำนหมุนเวียนมีปริมำณรวม 7,400 เมกะวตัต์ โดยเป็นก ำลังผลติ
ไฟฟ้ำตำมสัญญำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ร้อยละ 17.5  และพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 82.5 

 

แผนภำพแสดงสดัสว่นก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำจำกพลงังำนหมนุเวยีนป ี2557  
เปรยีบเทยีบกบัเปำ้หมำยในป ี2579 ตำมแผน AEDP 2015 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

 

แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ที่จัดท ำโดยกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนจำกร้อยละ 9.9 ของก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำรวมในปี 2557 เป็นร้อยละ 20.1 ของก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมในปี 2579 คือจำกก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ 7,400 เมกะวัตต์ เป็น 19,684 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 4.5 ซึ่งสอดคล้องกับ
แผน PDP 2015 ที่ตั้งเป้ำหมำยสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในช่วงร้อยละ 15.0-20.0 ของก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำรวมภำยในปี 2579 

ทั้งนี้ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ตำม
แผน AEDP 2015 มีรำยละเอียดดังนี ้

ประเภทเชือ้เพลงิ ป ี2557 
(เมะวตัต)์ (1) 

เปำ้หมำยป ี2579 
(เมกะวตัต)์ (2) 

ก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
(เมกะวตัต)์ 

1. ขยะชุมชน 66 500 434 

2. ขยะอุตสำหกรรม - 50 50 

3. ชีวมวล 2,452 5,570 3,118 

4. ก๊ำซชีวภำพ  312 1,280 969 

5. พลังน้ ำขนำดเล็ก 142 376 234 

6. พลังงำนลม 224 3,002 2,778 

7. พลังงำนแสงอำทิตย์ 1,299 6,000 4,701 
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ประเภทเชือ้เพลงิ ป ี2557 
(เมะวตัต)์ (1) 

เปำ้หมำยป ี2579 
(เมกะวตัต)์ (2) 

ก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
(เมกะวตัต)์ 

8. พลังน้ ำขนำดใหญ ่ 2,906(3) 2,906(3) - 

รวม (เมกะวตัต)์ 7,400 19,684 12,284 

ที่มำ : (1), (2) แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 
หมำยเหตุ : (3) เป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน้ ำขนำดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนในแผน AEDP 2015 

 

ตำมเป้ำหมำยกำรเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่ก ำหนดในแผน AEDP 2015 จะเห็นได้ว่ำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์จะมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งเพ่ิมขึ้นสูงท่ีสดุจ ำนวน 4,701 เมกะวัตต์ รองลงมำคือโรงไฟฟ้ำชีวมวล และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลติตดิตัง้เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 3,118 เมกะวัตต์ และ 2,778 เมกะวตัต์ ตำมล ำดับ 

(5) แนวโนม้กำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรม 

ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมำ ภำครัฐมีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมี
บทบำทในกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำน ลดภำระกำรลงทุนของภำครัฐ และลดภำระหนี้สินของ
ประเทศ โดยมีนโยบำยให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตเอกชนรำยเล็ก (Small Power Producer (SPP)) ที่ผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้กำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ต่อมำ
ได้ขยำยกำรด ำเนินกำรสู่กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ทั้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ก๊ำซชีวภำพ ขยะ 
พลังน้ ำ และพลังงำนลม เป็นต้น โดยในปี 2549 กพช. ได้เห็นชอบมำตรกำรจูงใจด้ำนรำคำผ่ำนระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำก SPP และ VSPP โดยสนับสนุนผ่ำนมำตรกำรส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder)  

ทั้งนี้ โครงสร้ำงรำคำตำมระบบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำแบบส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
(1) อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมค่ำเชื้อเพลิง ค่ำซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนของ กฟผ. และ
ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยของรัฐ และ (2) รำยได้จำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ซึ่งเป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำที่
ให้กำรสนับสนุน โดยแตกต่ำงกันตำมประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีในกำรผลิตไฟฟ้ำ  

ต่อมำในปี 2557 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)  ได้อนุมัติหลักกำรในกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเป็นกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยเป็นอัตรำรับซื้อ
คงที่ตลอดอำยุสัญญำ ทั้งน้ี พลังงำนหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีอัตรำรับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่ำงกันไป 
โดยอัตรำรับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินทุกขนำดเท่ำกับ 
5.66 บำทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ปี 

กำรส่งเสริมจำกภำครัฐโดยมีนโยบำยผลักดันให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกจะส่งผล
ให้มีกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภำคเอกชนมีควำมสนใจที่จะลงทุนในอุตสำหกรรมผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำโครงกำรใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกำรประมูลหรือยื่นขออนุญำตขำยไฟฟ้ำ กำรจัดหำที่ดินขนำดใหญ่ในท ำเลที่
เหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรแข่งขันดังกล่ำว จึงได้มีกำรติดตำมปัจจัยส ำคัญที่อำจส่งผลต่อกำรแข่งขันใน
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต เช่น แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 
2015) แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) และประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำนเรื่องกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในกำรประมูลหรือยื่นขออนุญำตขำยไฟฟ้ำโครงกำรใหม่ๆ  
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ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว อำจถือ ได้ว่ำไม่มีกำร
แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งภำยใต้สัญญำดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดปริมำณและรำคำรับซื้อไว้อย่ำงแน่นอน  

 

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนัในประเทศญีปุ่น่ 

(1) โครงสรำ้งกจิกำรไฟฟำ้ในประเทศญีปุ่น่ 

 

 
 

ที่มำ:  Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan, www.fepc.or.jp  

 

ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมำ รัฐบำลญี่ปุ่นได้เปิดเสรีอุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่นอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขนั
อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมโปร่งใส  

ณ ปัจจุบัน โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ระบบผลิตไฟฟ้ำ (2) ระบบ
ส่ง จัดจ ำหน่ำย และกำรบริหำรโครงข่ำยไฟฟ้ำ และ (3) กำรตลำดและกำรขำย โดยมีผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชน
จ ำนวน 10 รำย เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำง 3 ส่วนหลักข้ำงต้นในแต่ละภูมิภำค ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนแต่ละ
รำยเป็นผู้ให้บริกำรจัดหำไฟฟ้ำและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้ำจำกระบบผลิตและจัดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเหล่ำนี้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดหำไฟฟ้ำ เช่น อัตรำค่ำไฟฟ้ำ เป็น
เงื่อนไขทั่วไปในกำรจัดหำไฟฟ้ำให้แก่ผู้บริโภคในตลำดที่มีกำรควบคุม นอกจำกนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคในตลำดที่มีกำรเปิด
เสรีไม่สำมำรถตกลงสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับผู้ผลิตและจัดหำไฟฟ้ำ (Power Producers and Suppliers (“PPS”) 
ได้ บริษัทเหล่ำนี้ยังมีหน้ำที่ในกำรจัดหำไฟฟ้ำให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มน้ีในฐำนะผู้จัดหำไฟฟ้ำแหล่งสุดท้ำยอีกด้วย ผู้ประกอบ
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กิจกำรไฟฟ้ำเอกชนทั้ง 10 รำย มีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดเพื่อพัฒนำเสถียรภำพของกำรจัดหำไฟฟ้ำให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำทั่วประเทศ 

 

แผนภำพแสดงผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟำ้เอกชนจ ำนวน 10 รำย แยกตำมพืน้ทีใ่หบ้รกิำร 

 

ที่มำ:  Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan, www.fepc.or.jp 

 

ในส่วนของกำรก ำกับดูแลอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ สภำก ำกับกิจกำรไฟฟ้ำประเทศญี่ปุ่น (Electric Power System 
Council of Japan (“ESCJ”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มด ำเนินงำนอย่ำงเต็มรูปแบบในเดือนเมษำยน 2548 หน่วยงำน
ดังกล่ำวมีหน้ำที่ในกำรออกกฎเกณฑ์ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน ในฐำนะองค์กรที่เป็นกลำง เพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้ำ และ
ระบบจัดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  

นอกจำกนี้ ตลำดซื้อขำยไฟฟ้ำประเทศญี่ปุ่น (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกำยน 2546 และเริ่มด ำเนินธุรกิจในเดือนเมษำยน 2548 จำกกำรลงทุนของผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ PPS และ
ผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง เป็นต้น ทั้งน้ี JEPX เปิดด ำเนินกำรเป็นตลำดค้ำส่งไฟฟ้ำทั้งกำรซ้ือขำยแบบส่งมอบทันที (Spot) และ
กำรซื้อขำยล่วงหน้ำ (Forward) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงตัวชี้วัดด้ำนรำคำเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำก
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ และเป็นตลำดกลำงให้ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินและส่วน
ขำดสำมำรถซื้อขำยแลกเปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำกันได้  

(2) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่น่ 

เหตุกำรณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจำกเหตุแผ่นดินไหวและสึนำมิครั้งใหญ่ในปี  2554 ส่งผลให้
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่เหลืออีก 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่นต้องปิดด ำเนินกำรเพื่อทดสอบควำมปลอดภัย กำรปิดโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ท ำให้สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้อัตรำค่ำไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก เน่ืองจำกกำรน ำเข้ำเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์
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อัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยส ำหรับภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมระหว่ำงปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 25.2 
และร้อยละ 38.2 ตำมล ำดับ11 ในขณะเดียวกัน อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงด้ำนพลังงำน (Energy Self-Sufficiency 
Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่ำงมำก ทั้งนี้ อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงด้ำนพลังงำน (Energy Self-
Sufficiency Rate) เป็นอัตรำส่วนระหว่ำงปริมำณพลังงำนพื้นฐำนที่ผลิตได้ในประเทศและกำรบริโภคพลังงำนพื้นฐำน
ของประเทศในปีที่ค ำนวณ12 โดยอัตรำดังกล่ำวลดลงจำกร้อยละ 19.9 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 255513 
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำกำรขำดควำมยืดหยุ่นในกำรเปลี่ยนสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ และกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  

เพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว รัฐบำลญี่ปุ่นได้ออกนโยบำยและมำตรกำรหลำยรูปแบบเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงและเสถียรภำพทำง
พลังงำนทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต โดยกระจำยประเทศแหล่งที่มำของเชื้อเพลิงน ำเข้ำ และพัฒนำแหล่งพลังงำน
ภำยในประเทศ  

หน่ึงในนโยบำยและมำตรกำรพัฒนำแหล่งพลังงำนภำยในประเทศท่ีส ำคัญคือกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน โดย
กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบไฟฟ้ำ กำรสนับสนุนด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อลดต้นทุนกำร
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

นอกจำกนี้ สภำนิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผู้
ป ร ะกอบกิ จก ำร ไฟฟ้ ำ  (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric 
Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2555 พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ก ำหนดกรอบกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำต้องรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน
รำคำและระยะเวลำที่ก ำหนดโดย METI ทั้งนี้ METI จะก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
รำยปี โดยปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในแต่ละปีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อกำรก ำหนดอัตรำกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources 
and Energy 
12 National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr 
13 FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources 
and Energy 
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แผนภำพแสดงก ำลงักำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมนุเวยีนในป ี2553 และป ี2557 และเปำ้หมำยในป ี2573 

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

 

METI วำงเป้ำหมำยเบื้องต้นในกำรเพิ่มสัดส่วนปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเป็นร้อยละ  22.0-24.0 
ของก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งหมดในปี 2573 เพื่อปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้มีควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม และควำมมั่นคงทำงพลังงำน และเพ่ือ
ลดกำรพึ่งพิงกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท ำได้  ทั้งนี้ ภำยหลังกำรประกำศใช้กรอบกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดย
ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 9.6 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำรวมในปี 2553 เป็น
ร้อยละ 12.2 ในปี 2557 และคำดว่ำจะเพ่ิมเป็น  ร้อยละ 22.0 ถึงร้อยละ 24.0 ในปี 2573 

 

แผนภำพแสดงสดัสว่นกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมนุเวยีนในปี 2553 และป ี2557 และเปำ้หมำยในป ี2573 

 
ที่มำ : Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎำคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 
Energy Policy, IEEJ : กันยำยน 2558 
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ทั้งน้ี สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในปี 2573 คำดว่ำจะมำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ร้อยละ 7.0 ชีวมวล 
ร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 4.6 พลังงำนลม ร้อยละ1.7 และพลังงำนหมุนเวียนอ่ืนๆ ร้อยละ 9.8 ถึงรอ้ยละ 10.3 

 

แผนภำพแสดงสดัสว่นกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมนุเวยีนตำมประเภทเชื้อเพลงิในปี 2557 และเปำ้หมำยในป ี2573 

 
ที่มำ : Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp และ Long-term Energy Supply and Demand 
Outlook, กรกฎำคม 2558 โดย METI 

 

(3) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

แผนกลยุทธ์พลังงำนของประเทศญี่ปุ่นปี 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือเป็นแหล่งพลังงำนท่ีจะเข้ำมำช่วยตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงกลำงวันที่มีควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำสูง (On Peak) ทั้งนี้ ภำยใต้กรอบกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) METI ได้ก ำหนด
อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของโครงกำรท่ียื่นค ำขอในแต่ละปีดังนี้ 

ระยะเวลำทีย่ืน่ค ำขอ Feed-in Tariff (FiT) 
(เยนตอ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง) 

1 กรกฎำคม 2555 – 31 มีนำคม 2556 40 

1 เมษำยน 2556 – 31 มีนำคม 2557 36 

1 เมษำยน 2557 – 31 มีนำคม 2558 32 

1 เมษำยน 2558 – 30 มิถุนำยน 2558 29 

1 กรกฎำคม 2558 – 31 มีนำคม 2559 27 

1 เมษำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560 24 
ที่มำ : Settlement of FY2013 Purchase Prices for Newcomers and FY2013 Surcharge Rates under the Feed-in Tariff 
Scheme for Renewable Energy, Settlement of FY2014 Purchase Prices and FY2014 Surcharge Rates under the Feed-
in Tariff Scheme for Renewable Energy, Settlement of FY2015 Purchase Prices and FY2015 Surcharge Rates under 
the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy และ Settlement of FY2016 Purchase Prices and FY2016 Surcharge 
Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy, www.meti.go.jp 
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แผนภำพแสดงก ำลงักำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยภ์ำยใตก้รอบกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำในรปูแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ในป ี2555-กมุภำพนัธ ์2559 

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

หมำยเหตุ :  นับตั้งแต่เดือนเมษำยน 2557 ข้อมูลก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์สะสมของโครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินกำรแล้วนับรวมเพียงโครงกำรที่มีกำรลงทะเบียนภำยใต้กรอบกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ำนั้น 

 

ภำยหลังกำรประกำศใช้กรอบกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จำกโรงไฟฟ้ำ
ที่ลงทะเบียนภำยใต้กรอบกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพิ่มขึ้นจำก 5 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 79 
กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,586 ในขณะที่ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
จำกโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรแล้วเพิ่มขึ้นจำก 1 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 26 กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3,138  

อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชน
บำงรำยเริ่มประสบข้อจ ำกัดด้ำนควำมสำมำรถของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำในกำรรับปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ และไม่สำมำรถ
ปรับสมดุลระหว่ำงปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมต้องกำรไฟฟ้ำในภูมิภำคที่ตนรับผิดชอบได้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภำพของระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ  
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ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแกไ้ขแนวทำงกำร
รับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถึงกำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Curtailment) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หวัขอ้ ก่อนประกำศแกไ้ข หลงัประกำศแกไ้ข 

(1) โครงกำรที่ถูกจ ำกัดปริมำณกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำน
ลม ที่มีก ำลังกำรผลิตตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ 

โรงไฟฟ้ำทุกขนำด (ทั้งนี้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ มีนโยบำยจ ำกัดปริมำณ
กำรรับซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) โรงไฟฟ้ำที่มี
ก ำลังกำรผลิตตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไปก่อน) 

(2) กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย 

 จ ำกัดกำรรับซื้อไฟฟ้ำเป็นรำยวัน 
(Daily basis) 

 ระยะเวลำจ ำกัดกำรรับซื้อสูงสุด 30 
วันต่อปี 

 จ ำกัดกำรรับซื้อไฟฟ้ำเป็นรำยชั่วโมง 
(Hourly basis) 

 ระยะเวลำจ ำกัดกำรรับซื้อสูงสุด 360 
ชั่วโมงต่อปี ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ และ 720 ชั่วโมงต่อปี 
ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 

 ที่มำ : Revision of FIT Scheme to Promote Usage of Renewable Electric Energy โดย Anderson Mori และ 
Tomotsune, กุมภำพันธ์ 2558 

 

(4) โครงสรำ้งกำรลงทนุแบบจเีค-ทเีค ส ำหรบัธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย์ 

โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค เป็นโครงสร้ำงกำรร่วมทุนรูปแบบหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น โดยกำรท ำสัญญำกำรลงทุน
ทีเคระหว่ำงนักลงทุนทีเคและผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) โดยสญัญำกำรลงทุนทีเคนั้นอยู่ภำยใต้ประมวลกฎหมำย
พำณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มำตรำ 535 ทั้งน้ี โดยท่ัวไปโครงสร้ำงกำรลงทุนดังกล่ำว
มีผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญดังนี ้

แผนภำพแสดงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกำรด ำเนนิธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ ภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรลงทนุแบบจเีค-ทเีค  
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(ก) ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) : เป็นบริษัทที่มักจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ำกัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act) ที่ เรียกว่ำบริษัทจีเค ผู้ด ำเนินกิจกำร 
(Operator) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และมีสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยในโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้งน้ี ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จะด ำเนินกิจกำรและมีควำมรับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเคภำยใต้หลักกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) โดย
อำจพิจำรณำว่ำจ้ำงบริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) หรือผู้บริหำรจัดกำรและ
บ ำรุงรักษำ (O&M Contractor) ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำทีเค 

(ข) นักลงทุนทีเค : เป็นผู้จัดหำเงินลงทุนส่วนทุนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่ผู้ด ำเนินกิจกำร 
(Operator) และมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบธุรกิจของผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) เป็น
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่ตกลงในสัญญำกำรลงทุนทีเค ทั้งน้ี ภำยใต้ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) นักลงทุนทีเคเป็นนักลงทุนที่ไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรบริหำรหรือ
ด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) รวมทั้งไม่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนและไม่มีสิทธิออก
เสียงเรื่องที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรตัดสินใจของผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) 

(ค) ทรัสตี (ISH) : เป็นผู้ถือหุ้นสำมัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
(Managing Membership Interest) ในผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ทั้งนี้โดยทั่วไป ISH มักจะไม่ด ำเนินกำร
บริหำรงำนในบริษัทผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) เอง ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จึงว่ำจ้ำงบริษัทบริหำรทรัพย์สิน 
(Asset Management Company) ให้ด ำเนินกำรแทน 

(ง) ผู้ให้กู้  : เป็นผู้ให้เงินกู้ เพื่อพัฒนำและก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แก่ผู้ด ำเนินกิจกำร 
(Operator) โดยผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จะเข้ำท ำสัญญำเงินกู้กับผู้ให้กู้เพื่อก ำหนดวงเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย 
กำรผ่อนช ำระเงินกู้ และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ในฐำนะผู้กู้จะต้องปฏิบัติตำม 

(จ) ผู้ประกอบกจิกำรไฟฟ้ำเอกชน : เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ตำมอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำและ
ระยะเวลำกำรรับซื้อที่ก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

(ฉ) เจ้ำของที่ดิน : ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยที่ดิน หรือสัญญำเช่ำที่ดิน หรือสัญญำให้ใช้
สิทธิเหนือพื้นดิน (แล้วแต่กรณี) กับเจ้ำของท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

(ช) ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) : เป็นผู้ให้บริกำรออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้งน้ี ขอบเขตงำนตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จอำจแตกต่ำงกันไปในแต่
ละโครงกำร เช่น เป็นสัญญำจ้ำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) หรือแยกขอบเขตงำนออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และ
ก่อสร้ำงออกจำกกัน 

(ซ) บริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) : ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) ระหว่ำง
ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และบริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) 

(ฌ) ผู้บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contractor) : ท ำหน้ำที่ให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำด ำเนินกำร
และบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) ระหว่ำงผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และผู้บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ 

ภำยใต้กำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนหรือด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกว่ำนักลงทุนทีเค อย่ำงไรก็ดี   กลุ่มบริษัทฯ มีกำรควบคุมดูแลกำร
จัดกำรและกำรด ำเนินงำนของผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator)  โดยกลุ่มบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องส ำหรับกิจกรรม
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ตำมรำยละเอียดในข้อ (ค) – (ฌ) และก ำหนดให้ผู้
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ด ำเนินกิจกำร (Operator) เข้ำท ำสัญญำกับผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว โดยระบุในสัญญำกำรลงทุนทีเคระหว่ำงนักลงทุนทีเค
และผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ทั้งน้ี ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator)  มีภำระผูกพันต้องปฏิบัติตำมสัญญำกำรลงทุนทีเค
ดังกล่ำว  

ในส่วนของทรัสตี (ISH)   จะไม่ด ำเนินกำรบริหำรงำนในบริษัทผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) เอง เนื่องจำกโครงสร้ำงของ 
ISH เป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้ำของ (Orphaned  Entity)   
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ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ มีผู้เกี่ยวข้องทีส่ ำคัญดังนี ้

ล ำดบั โครงกำร ผูด้ ำเนนิกจิกำร นกัลงทนุทเีค ทรสัต ี(ISH) ผูใ้หกู้ ้ 

 

ผูป้ระกอบกจิกำร
ไฟฟำ้เอกชน 

ผูร้บัเหมำ 
ก่อสรำ้งแบบ
เบด็เสรจ็ (EPC 
Contractor) 

บรษิทับรหิำร
ทรพัยส์นิ (Asset 
Management 
Company) 

ผูบ้รหิำรจดักำร
และบ ำรงุรกัษำ 
(O&M 
Contractor) 

1 โครงกำรที่ 1 Nakatsugawa Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

2 โครงกำรที่ 2 Takamori Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

3 โครงกำรที่ 3 Nojiri Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

4 โครงกำรที่ 4 Tarumizu Greenergy 
Power 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 2 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

JFE Electrical 
& Control 

Systems, Inc. 

TSS BCPGE 

5 

 

โครงกำรที่ 5 Nikaho J1 - สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 3 

Tohoku Electric 
Power 

Company 

Daiwa House 
Industry Co., 

Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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1.2.4 งำนทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 

-ไม่ม-ี 
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1-3 ปัจจยัควำมเสี่ยง  

1.3.1 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ  

 

1.3.1.1 ควำมเสีย่งจำกปจัจยัทีท่ ำใหโ้รงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยผ์ลติพลงังำนไฟฟำ้ไดน้้อยกวำ่ทีค่ำดกำรณไ์ว ้

1.3.1.1.1 ควำมเสีย่งจำกแสงอำทติยม์คีวำมเขม้ของแสงนอ้ยกวำ่ปกตแิละกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องพึ่งพิงแสงอำทิตย์ในกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นหลัก หำกแสงอำทิตย์มีควำมเข้มแสงน้อยกว่ำ
ปกติ หรือในบำงปีประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีสภำพอำกำศแปรปรวน อำจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ  ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มท่ี ซึ่งอำจส่งผลถึงรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่แสงอำทิตย์มีควำมเข้มของแสงน้อยกว่ำปกติและกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม 

อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท ำให้มีควำมเข้มของแสงสูง นอกจำกนี้ ในขั้นตอนกำร
จัดหำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่ม บริษัทฯ กลุ่มบริษั ทฯ ได้ท ำกำรศึกษำ
ควำมเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่โดยใช้ข้อมูลควำมเข้มของแสงย้อนหลัง  10 ปี ขององค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศ
แห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กรนำซ่ำ ส ำหรับกำรเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์ขององค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติ  หรือ
องค์กรนำซ่ำ และองค์กำรพลังงำนใหม่และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริเวณที่สร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ของกลุ่มบริษัทฯ มีควำมเข้มแสงอยู่ในระดับสูง  

1.3.1.1.2 ควำมเสีย่งจำกแผงเซลลแ์สงอำทติยเ์สือ่มสภำพเรว็กวำ่ทีค่ำดกำรณ ์ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์มีกำรเสื่อมสภำพเร็วกว่ำปกติ อำจส่งผลต่อปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ โดยอำจท ำให้ผลิตไฟฟ้ำได้
น้อยลง และจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มี
ประกันคุณภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 120 – 144 เดือน นับจำกวันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่ง นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่งในประเทศ
ไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว มีกำรรับประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output 
Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) ของแต่ละโครงกำร  

ทั้งน้ี หำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วโครงกำรใด ผลิตไฟฟ้ำได้ในปริมำณ
ต่ ำกว่ำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้อง
ชดใช้ค่ำชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่รับประกันและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตำม
สูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำ  

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยหำกโครงกำร
ดังกล่ำวมีประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต่ ำกว่ำทีผู่้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกนั 
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำชดเชยให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำ 
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นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มี
ประกันคุณภำพวัสดุและฝีมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่
สำมำรถผลิตได้เป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรับประกันอุปกรณ์
โดยท่ัวไปส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงกำร Nakatsugawa โครงกำร Takamori และโครงกำร 
Nojiri ใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ผลิตโดย SunEdison Products Singapore Pte. Ltd. (“SEPS”) ทั้งนี้  กลุ่ม 
SunEdison ซึ่งรวมถึง SEPS ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 
(Chapter 11) ต่อศำลล้มละลำยส ำหรับเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Bankruptcy Court in the 
Southern District of New York) ดังนั้น หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ SEPS ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยน หรือติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติม หรือชดเชยควำมเสียหำยตำมเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรรับประกัน
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก SEPS เช่นเดียวกับเจ้ำหนี้รำยอ่ืนๆ ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน SEPS มีสถำนะเป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทักษ์ (Debtor in Possession) โดยเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ล่ำช้ำ ไม่เต็มจ ำนวน หรือไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยตำม
เงื่อนไขกำรรับประกันผลิตภัณฑ์ได้  

ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งสำมโครงกำร 
มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่ำประมำณร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรดังกล่ำวเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยเรียกร้องให้ SEPS ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยน หรือติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติม หรือชดเชยควำมเสียหำยตำมเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรรับประกัน
ผลิตภัณฑ์   

1.3.1.1.3 ควำมเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิำพและเสถยีรภำพของกระบวนกำรผลติไฟฟำ้  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพและเสถียรภำพของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยหลำยปัจจัย 
เช่น ประสิทธิภำพและอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ กำรสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ลดลงจำกสภำพอำกำศร้อน กำรที่
โรงไฟฟ้ำต้องหยุดกำรผลิตไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกปัจจัยภำยใน เช่น ปัญหำด้ำนเทคนิคในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ หรือ
ปัจจัยภำยนอก เช่น ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบ ำรุง หรือปริมำณไฟที่ส่งเข้ำสู่ระบบสำยส่ง
เกินควำมต้องกำรท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งไฟเข้ำระบบสำยส่งได้ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในโดย (1) จัดให้มีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้
สำมำรถระบุและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและด ำเนินกำรให้โรงไฟฟ้ำกลับมำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ตำมปกติ (2) 
จัดให้มีกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยให้ซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้
ซื้อประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) เพิ่มเติมส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำมีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกำรโครงกำรของกลุ่ม
บริษัทฯ   

1.3.1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor)  

กลุ่มบริษัทฯ พัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จในกำร
ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแต่ละโรง ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญในด้ำนต่ำงๆ และ
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงควำมแข็งแกร่งของฐำนะทำงกำรเงินของผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจำก
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ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ให้กำรรับประกันผลงำน เช่น ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำท่ีสำมำรถผลิตได้ 
(Energy Output Warranty) หำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุขัดข้องในกำรด ำเนินงำนท่ีส่งผลต่อฐำนะ และ/
หรือสภำพคล่องทำงกำรเงิน อันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข และ/หรือ ภำระหน้ ำที่ตำมสัญญำ เช่น กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้ำได้ในปริมำณต่ ำกว่ำที่
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องให้
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลงำนตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญำซึ่งจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เข้มงวด โดยพิจำรณำจำกข้อมูลทำง
เทคนิคของผู้รับเหมำแต่ละรำยเป็นหลัก ได้แก่ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ฐำนะทำงกำรเงิน 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตกำรรับประกันผลงำนและกำรบริกำร หลังจำกนั้น จึงพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภำพ ในระดับ
รำคำที่เหมำะสม  

อีกทั้ง ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำชดเชยได้จำกทั้งผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ/หรือ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต่ำงประเทศ (Offshore EPC Contractor) เนื่องจำกผู้รับเหมำทั้งสองฝ่ำยมีควำมรับ
ผิดแบบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ตำมสัญญำ นอกจำกนี้ สัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บำงแห่งยังก ำหนดให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ สำมำรถเรียกร้องและหักค่ำชดเชยจำกหลักประกันดังกล่ำวหำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกระท ำหรือละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำได้  

1.3.1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัอปุกรณห์ลกัในกำรผลติไฟฟำ้มรีะยะเวลำคุ้มครองน้อยกวำ่อำยโุครงกำร  

อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ ( Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ยังอยู่ ในระยะเวลำกำรรับประกันผลงำนโดย
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่ำว ดังนั้น ผู้รับประกันอุปกรณ์หลักของแต่
ละโครงกำรจะเป็นผู้จัดหำและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Spare Part) ที่ส ำคัญของโรงไฟฟ้ำ เพื่อใช้ในกำร
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ หำกระยะเวลำรับประกันอุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำครบก ำหนด กลุ่ม
บริษัทฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกกำรซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ ทั้งนี้ กำรรับประกันผลงำนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ มีตัวอย่ำง
รำยละเอียดดังนี ้

ประเภทงำน ระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำน 

โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณชิยแ์ลว้ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 120 – 144 เดือน 

งำนเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 60 เดือน 

งำนเกี่ยวกับกำรทำสี (Paint Work) 36 เดือน 

งำนเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) 60 เดือน 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-64 
 

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับกำรรับประกันอุปกรณ์หลักในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ 2 ประเภท คือ  

(1) กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร โดยโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับประกันจำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับ
อุปกรณ์หลักดังนี้  

ประเภทงำน ระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำน 

โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ทีด่ ำเนนิกำรเชงิพำณชิยแ์ลว้ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 2-25 ปี 

งำนเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 1-2 ปี 

งำนเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 2 ปี 

งำนเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil 
Structure) 

2-10 ปี 

 

โดยหำกกลุ่มบริษัทฯ ตรวจพบควำมช ำรุดเสียหำย ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรซ่อมแซม
ควำมเสียหำย และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และ/หรือช ำระเงินชดเชยควำมเสียหำยดังกล่ำว  

(2) กำรรับประกันอุปกรณ์โดยผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝีมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็น
ระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้เป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
และประกันระยะยำวส ำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)  

อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะต่ออำยุระยะเวลำกำรรับประกันดังกล่ำวเพื่อให้มี
ระยะเวลำคุ้มครองตำมอำยุโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ประมำณ 20-25 ปี กลุ่มบริษัทฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มเติมจำกกำรซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ ( Inverter) และหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ (Transformer) เพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำควำมคุ้มค่ำในกำรซื้อประกันอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เปรียบเทียบกับกำรซ่อมแซมด้วยตนเอง และกำรเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 

1.3.1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรดแูลบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่ขึน้ 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงกำรเป็นผู้ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว โดย
สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มีอำยุสัญญำครำวละ 2 ปี ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำก
ค่ำบริกำรในกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเมื่อมีกำรต่ออำยุสัญญำ  

ส ำหรับกำรดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ 
ว่ำจ้ำง BCPGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ดังกล่ำว สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำวมีอำยุสัญญำ 20 ปี โดย BCPGE ได้
ท ำสัญญำจ้ำงงำนช่วง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก สัญญำจ้ำงงำนช่วงดังกล่ำวเป็นสัญญำระยะสั้น เพื่อ
ให้บริกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกค่ำบริกำร
ตำมสัญญำจ้ำงงำนช่วงเพิ่มขึ้นเมื่อมีกำรต่ออำยุสัญญำ   
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อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรต่อสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำ (1) เปิดประมูลว่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์รำยท่ีมีข้อเสนอที่ดีที่สุด หรือ (2) ด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำด้วยพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ เอง เนื่องจำกพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรท ำงำนร่วมกับผู้รับจ้ำงซ่อม
บ ำรุงภำยใต้สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) อย่ำงใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจ
ได้ว่ำทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.3.1.5 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใหญ่ 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย คือ กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ 
Tohoku Electric Power Company ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้ทั้งหมดตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ดังนั้น หำก กฟผ. และ/หรือ กฟภ. และ/หรือ Kyushu Electric Power Company และ/หรือ Tohoku Electric 
Power Company บอกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว อำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส ำคัญ ท้ังนี้ สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตำมคู่สัญญำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ประเภทสญัญำ ระยะเวลำสญัญำ 

1. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
กฟผ. 

(1) สัญญำมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทีท่ั้งสองฝ่ำยลงนำมในสัญญำ และ
ให้มีอำยุสัญญำนับตั้งแต่เดือนที่เริ่มขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี 

(2) เม่ืออำยุสัญญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดประสงค์ท่ีจะต่อ
อำยุสัญญำออกไป คู่สัญญำฝ่ำยน้ันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ และให้สัญญำน้ีมีอำยุต่อไปอีก
ครำวละ 5 ปี 

2. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
กฟภ. 

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำ และ
ต่อเน่ืองอีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่ำจะมี
กำรยุติสัญญำ 

3. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
Kyushu Electric Power 
Company  

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำเป็น
ครั้งแรก 

4. สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
Tohoku Electric Power 
Company 

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำเป็น
ครั้งแรก 

 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล โดยมำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ได้แก่ มำตรฐำน  OHSAS 18001 : 2007 มำตรฐำน ISO 9001:2008 
มำตรฐำน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และข้อก ำหนดอ่ืนๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ Kyushu Electric Power 
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Company และ Tohoku Electric Power Company ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมสัญญำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจำกนี้ ส ำหรับโครงกำรในประเทศไทย รัฐบำลยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. จะไม่บอกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับ
โครงกำรในประเทศญี่ปุ่นนั้น หำกกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ได้ กลุ่มบริษัทฯ มีโอกำสที่จะขำยไฟให้กับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ
เอกชนต่อไปได้ภำยหลังครบก ำหนดอำยุสัญญำ 20 ปี โดยเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหม่14 ทั้งนี้ เงื่อนไข
ดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยแสวงหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใน
ต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ Tohoku 
Electric Power Company อีกด้วย 

1.3.1.6 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัภยัของกลุม่บรษิทัฯ อำจมคีวำมคุม้ครองไมเ่พยีงพอ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยท ำประกันภัยที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือลดควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำก
ควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรที่ (1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่องทั้งหมด อำทิ ควำม
เสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกสงครำมและภัยก่อกำรร้ำย หรือในกรณีที่มูลค่ำควำมเสียหำยมำกกว่ำจ ำนวนเงินประกันภัย     
(2) บริษัทประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ (3) กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่
สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำที่เหมำะสมหำกรำคำของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น และ (4) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์ 
ซึง่ควำมเสี่ยงท้ังหมดดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรทั่วไปในอุตสำหกรรม โดยจะ
จัดให้มีประกันภัยควำมคุ้มครองสูงที่สุดภำยใต้เบี้ยประกันที่เหมำะสม 

 

1.3.2 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศไทย  

 

1.3.2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหนว่ยงำนรำชกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวียน โดยท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. และ กฟภ. หำกภำครัฐและ
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน อำจส่งผล
กระทบต่อสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 170 เมกะวัตต์) ได้รับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงกำรท้ังหมดจะ
ได้รับกำรสนับสนุนเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว มีรำยได้จำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) คิดเป็น

                                                           
14 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวำคม 2554 และ
กันยำยน 2555 
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ประมำณร้อยละ 65.6 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย 
โครงกำรระยะที่ 1-3 มีรำยละเอียดระยะเวลำได้รับกำรสนับสนุน Adder ดังนี้  

ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำม
สญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

วนัทีเ่ริม่
ด ำเนนิกำรเชงิ
พำณิชย ์

ระยะเวลำสิน้สดุ
กำรไดร้บักำร
สนบัสนนุ 
Adder 

ก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ตำม
สญัญำเทยีบกบัก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำรวม
ของโครงกำรทีด่ ำเนนิกำร
เชงิพำณิชยแ์ลว้ในประเทศ

ไทย 
(ร้อยละ) 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 
 

BCPG 1 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 8 5 ส.ค. 54 ส.ค. 64 6.8 

BCPG 2 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 30 16 ก.ค. 55 ก.ค. 65 25.4 

2 BSE-BNN บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 8 6 มี.ค. 56 มี.ค. 66 6.8 

    8 6 มี.ค. 56 มี.ค. 66 6.8 

3 BSE-BPH บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 6.8 

    8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 6.8 

4 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ 8 19 มี.ค. 57 มี.ค. 67 6.8 

5 BSE-
BRM1 

หนองกี่ บุรีรัมย์ 8 11 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

6 BSE-
CPM1 

บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 8 24 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

7 BSE-NMA ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 8 10 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

8 BSE-PRI กบินทร์บุร ี ปรำจีนบุรี 8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

    8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 6.8 

   รวม 118   100.0 

 

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 จะมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำที่ครบก ำหนดกำรได้รับกำรสนับสนุน Adder เมื่อเทียบกับก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำของโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 40.7 ตำมล ำดับ  

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีแผนขยำยกำรเติบโตของธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ หำกรัฐบำล
และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ เช่น 
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซื้อขำยไฟฟ้ำ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขอ
อนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และมำตรกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรก ำหนดแนวทำงและแผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่เพิ่งประกำศใช้ ภำครัฐยังคงมีนโยบำยส่งเสริมกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนจำก
ร้อยละ 9.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 20.1 ในปี 2579  
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นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ท ำหน้ำที่ศึกษำ 
ติดตำมข่ำวนโยบำยของภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้ำ และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
แผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำวอีกด้วย  

 

1.3.2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ำยแรงที่
กลุ่มบริษัทฯ คำดไม่ถึง เช่น กำรขัดข้องของระบบไฟฟ้ำ พำยุ อัคคีภัย หรือกำรก่อวินำศกรรมในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผล
กำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

ในปี 2554 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงกำรดังกล่ำวหยุดด ำเนินกำรชั่วครำวเป็นเวลำประมำณ 7 เดือน  
ภำยหลังจำกภำวะอุทกภัยในครั้งนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงคันกั้นคอนกรีต (Dyke) ป้องกันน้ ำท่วม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ทั้งนี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่ำว มีรำยได้คิด
เป็นประมำณร้อยละ 23.3 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ และมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 12.2 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ  

ในกำรพัฒนำโครงกำรอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมและจัดวำงระบบป้องกันอุทกภัยที่อำจเกิดขึ้นโดย
ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ ศึกษำควำมเสี่ยงกำรเกิดน้ ำท่วมและทิศทำงของน้ ำท่วมในรอบปีกำรเกิดซ้ ำ 100 ปี 
ของที่ตั้งโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือหำมำตรกำรในกำรป้องกัน เช่น สร้ำงคันป้องกันน้ ำท่วม เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม โดยกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดมีควำม
คุ้มครองครอบคลุมถึงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก  

1.3.2.3 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขของใบอนญุำตตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งครบถว้น  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนรำชกำรท่ีมีหน้ำที่ก ำกับดูแลใบอนุญำตต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เช่น กระทรวงอุตสำหกรรม คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นต้น หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน 
เน่ืองจำกเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอ่ืนๆ อำจส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลอำจพิจำรณำระงับหรือ
ยกเลิกใบอนุญำต และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยแพ่ง กฎหมำยอำญำ และกฎหมำยปกครอง ต่อกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงำนคอยติดตำมดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรประกอบธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย และกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต หรือปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
หรือค ำสั่งต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
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ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

1.3.2.4 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไมค่รบถว้น 

กำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก เช่น พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ.  2518 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522 พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 เป็นต้น   กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลำ ซึ่งอำจท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดด ำเนินงำน หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรต่อผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยำยำม
ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดย (1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด และ (2) จัดให้มีทีมงำนท ำหน้ำที่ศึกษำและ
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ทำงกฎหมำยภำยนอก หำกพบว่ำมีประเด็นทำงกฎหมำยท่ีซับซ้อนเกี่ยวข้อง 

1.3.2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังที่เป็นของหน่วยงำนรัฐส่วนกลำงและหน่วยงำนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำวครอบคลุมถึง
เรื่องกำรควบคุมมลพิษ กำรก ำจัดและจัดกำรขยะและของเสีย สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรจัดกำร
วัตถุที่เป็นอันตรำย หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำน ชื่อเสียง และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้ (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด และมีระบบติดตำมเมื่อเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ และ (2) ทีมงำนส่วนกลำงด ำเนินกำรติดตำมและ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอำจเกิดขึ้น เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด  

1.3.2.6 ควำมเสีย่งจำกควำมไมช่ดัเจนเกีย่วกบักำรสบืคน้ทีม่ำของเอกสำรสทิธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสำรสิทธิเป็น น.ส.3ก จ ำนวน 3 แปลง (พื้นที่ 116 ไร่ 2 
งำน 86 ตำรำงวำ) ทั้งนี้ ที่ดินจ ำนวน 1 แปลง (พื้นที่ 107 ไร่ 61 ตำรำงวำ) มีเอกสำรสิทธิประเภท น.ส.3ก โดย น.ส.3ก 
ที่กลุ่มบริษัทฯ ครอบครองนั้น (1) เป็นเอกสำรสิทธิที่เกิดจำกกำรรวม น.ส.3ก จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีกำรออกเอกสำร
สิทธิตั้งแต่ประมำณปี 2538 เป็นต้นมำ (2) ผ่ำนกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือมำแล้วหลำยครั้ง และ (3) น.ส. 3ก บำงส่วนเคยมี
กำรจดทะเบียนนิติกรรมส ำหรับธุรกรรมที่ธนำคำรพำณิชย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ ซึ่งแสดงได้ว่ำสิทธิในที่ดินดังกล่ำวได้เคยมี
กำรยอมรับได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับเดียวกันกับกำรตรวจสอบโดยผู้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

ซึ่งในขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกระบวนกำรออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ของที่ดินดังกล่ำว ณ 
ส ำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถสืบค้นที่มำของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้เป็น
หลักฐำนประกอบกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวได้ ดังนั้น หำกในอนำคตปรำกฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่มี
ผลกระทบในทำงลบท ำให้ BSE-BRM 1 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกที่ดินแปลงดังกล่ำวได้ เหตุกำรณ์ข้ำงต้นอำจส่งผล
กระทบให้กลุ่มบริษัทฯ (1) สูญเสียรำยได้และก ำไรสุทธิ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ 
พิจำรณำย้ำยท่ีตั้งโครงกำรของ BSE-BRM 1 และ (2) มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิใน
ที่ดินรวมไปถึงกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล  
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อย่ำงไรก็ดี จำกข้อพิจำรณำและบทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยพบว่ำ (1) แม้ว่ำจะมีควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรสืบค้นที่มำ
ของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้ประกอบในกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก แต่ก็มิได้หมำยควำม
ว่ำ เอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวจะมีกำรออกโดยมิชอบตำมกฎหมำย และ (2) ข้อมูลรวมถึงเอกสำรเท่ำที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้นั้นมิได้กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของ น.ส.3ก ฉบับดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  

ทั้งน้ี ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 มีรำยได้
คิดเป็นประมำณร้อยละ 6.7 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ก ำไรสุทธิมีมูลค่ำประมำณร้อยละ 11.0 
ของก ำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม
บริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 1.3 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.2.7 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที่ 1 หยดุชะงกั เนื่องจำกบรษิทัฯ 
ไมส่ำมำรถใชป้ระโยชนบ์นทีด่นิโครงกำรระยะที่ 1 

บริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ 38 เมกะวัตต์  จำก BCP สัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำระยะยำว 22 ปี จำกวันที่ท ำสัญญำ ตำมอำยุคงเหลือของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยที่ดินโครงกำรระยะที่ 1 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่ง
มีกำรประกำศก ำหนดให้เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร หรือตั้งโรงงำนบำงชนิด หรือ
ประเภท ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้พื้นที่ดังกล่ำวเพื่อก่อสร้ำงและเป็นที่ตั้งอำคำรและโรงงำนของ
ศูนย์ผลิตและวิจัยพลังงำนทดแทนของ BCP หรือบริษัทร่วมทุนของ BCP ได้รับกำรยกเว้นไว้เป็นกำรเฉพำะให้สำมำรถ
กระท ำได้   

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถใช้ที่ดินดังกล่ำวเพื่อกำรตั้งอำคำรและโรงงำนได้หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำข่ำยเป็น
บริษัทร่วมทุนของ BCP ตำมเงื่ อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งกรณีดั งกล่ำวอำจส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีข้อจ ำกัดกำรใช้ที่ดินโครงกำรระยะที่ 1  รวมไปถึงอำจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ สูญเสียรำยได้และก ำไรสุทธิ และ
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถใช้ที่ดินโครงกำรระยะที่ 1  ได้อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำย้ำยที่ตั้งโครงกำรระยะที่ 1 อย่ำงไรก็ดี ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 ของ BCP มีอนุมัติก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่จะเสนอขำยต่อประชำชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) เป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ BCPG ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนท่ัวไป
เป็นครั้งแรก (IPO)  ซึ่งท ำให้ BCPG มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP 
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมัติแนวทำงกำรถือหุ้นของ BCP ในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ คง
สถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตลอดระยะเวลำที่ BCPG ยังคงด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บน
พื้นที่ดังกล่ำว เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถใช้พื้นที่ดังกล่ำวในกำรประกอบธุรกิจได้ตำมเงื่อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ตำมสัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำงบริษัทฯ และ BCP ก ำหนดว่ำในกรณีที่กำรเช่ำที่ดินตำมสัญญำนี้ไม่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำ และผลประโยชน์ที่คู่สัญญำตกลงกันไว้แต่แรก คู่สัญญำจะท ำควำมตกลงร่วมกัน
เพื่อแก้ไขเพื่อให้กำรเช่ำที่ดินตำมข้อสัญญำมีผลสมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำย BCP จึงมีควำม
ผูกพันตำมสัญญำที่จะด ำเนินกำรเพื่อให้กำรเช่ำที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโครงกำรระยะที่ 1 ตำมสัญญำนี้เป็นไปตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 มีรำยได้
มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 23.3 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มีมูลค่ำ
ประมำณร้อยละ 12.2 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ  
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1.3.3 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศญีปุ่น่  

 

1.3.3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ไม่เปน็ไปตำมแผนทีว่ำงไว ้

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น กำร
ด ำเนินกำรเพื่อขอใบอนุญำตที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid 
Connection) กำรจัดหำที่ดินส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร และควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนท้ังในรูปของ
กำรเพิ่มทุนและกำรกู้ยืมเงิน เป็นต้น หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ตำมแผนกำรลงทุนท่ีวำงไว้  กลุ่ม  
บริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงจำก (1) วันเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรต้องล่ำช้ำออกไป หรือก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย
ส่วนเพิ่ม ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแตกต่ำงจำกที่คำดกำรณ์ และ (2) ไม่ได้ลงทุนในบำง
โครงกำรท ำให้แผนกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ แตกต่ำงจำกที่คำดกำรณ์ไว้ 

นอกจำกนี้ หำกโครงกำรดังกล่ำวเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยที่ท ำให้ผล
ประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ เช่น สภำวะ
อำกำศ ค่ำควำมเข้มแสง เป็นต้น ซึ่งอำจท ำให้ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่ ำกว่ำที่ประมำณกำร รวมถึงต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยที่ส ำคัญข้ำงต้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่
เชื่อถือได้  

(2) ค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโดยกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร (Sensitivity Analysis) ที่
ครอบคลุมกรณีเลวร้ำยที่สุด (Worst Case Scenario) เพื่อศึกษำถึงผลกระทบทำงกำรเงินและผลตอบแทนใน
กรณีเลวร้ำยที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ อำจได้รับ นอกจำกนี้ ในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้
ค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มได้เพียงพอหำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

(3) ศึกษำข้อมูล (Due Diligence) และควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ เช่น  

(3.1) ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (ก) ประเมินค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์โดยกำรอ้ำงอิงจำกข้อมูลสถิติ (ข) 
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) (ค) ให้ค ำแนะน ำด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำโครงกำร และ (ง) ติดตำมขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร/ ก่อสร้ำงโครงกำร ให้เป็นไป
ตำมแผนท่ีวำงไว้ 

(3.2) ที่ปรึกษำกฎหมำย เพ่ือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกฎหมำยและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน ตรวจสอบเอกสำร
สิทธิที่ดิน เอกสำรสัญญำโครงกำร และใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำรเจรจำสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 

(3.3) ที่ปรึกษำเฉพำะทำงอ่ืนๆ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำทำงบัญชีและภำษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่ม
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่สมเหตุสมผล และมีกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
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ทั้งน้ี ข้อมูลจำกกำรศึกษำข้ำงต้นจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
และที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำ
ลงทุน รวมถึงกำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.3.3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบ
จีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้ำงเพ่ือบริหำรจัดกำรภำษีส ำหรับนักลงทุนท่ีลงทุนในประเทศญี่ปุ่น  

ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนหรือด ำเนิน
กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรยีกว่ำนักลงทุนทีเค โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิได้รับส่วนแบง่
ก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบธุรกิจ โดยผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จะท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรงำนภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดใน
สัญญำกำรลงทุนทีเค ระหว่ำงผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) กลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตรทำงธุรกิจของแต่ละโครงกำร (ถ้ำ
มี) นอกจำกนี้ ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) อำจเข้ำท ำ (1) สัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management 
Agreement) กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) ให้ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ และ (2) สัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) กับผู้บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ 
เพื่อท ำหน้ำที่ให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) และผู้บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ หำกบริษัทดังกล่ำวไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำ   

อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำกำรลงทุนทีเค ตรำบเท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีแนว
ทำงกำรก ำกับดูแล เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรงำนของ
โครงกำรดังกล่ำว โดย  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มปีระวัติกำรด ำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้ และมีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำร
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ถ้ำมี) 

(2) ท ำสัญญำกำรลงทุนทีเคระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจของแตล่ะโครงกำร (ถ้ำมี) และผู้ด ำเนินกจิกำร 
(Operator) เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและอ ำนำจกำรตัดสินใจของผูด้ ำเนินกิจกำร (Operator) อย่ำง
ชัดเจนและครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
และเพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรบริหำรจดักำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ 
และผูถ้ือหุ้น  

นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคด ำเนินกำรใดๆ ที่ถือว่ำมีอิทธิพลต่อกำรบริหำรงำนหรือด ำเนินกิจกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำจมีควำมเป็นไปได้ที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะกระทบต่อลักษณะของควำมเป็นนักลงทุน
ที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน (Silent Investor) ภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งอำจส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทำงภำษี) ที่ควรจะได้รับภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุน
แบบจีเค-ทีเค 

ทั้งนี้ ปัจจุบันส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จ่ำยให้กับนัก
ลงทุนทีเค จะต้องเสียภำษีหัก ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 20.42 อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคถูกจัด
ประเภทใหม่ (re-characterization) เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) เงินปันผลจำกกำร
ประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จ่ำยให้กับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทั่วไปจะต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ
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ร้อยละ 35.015 นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอำจต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ 10.0-15.0 และจ่ำยอัตรำดอกเบี้ยบน
ภำษีส่วนเพิ่มที่ต้องช ำระ โดยกำรตรวจสอบภำษีในกรณีทั่วไปมีระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี  

อย่ำงไรก็ดี นับตั้งแต่โครงกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์จนถึงปัจจุบัน ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ยังไม่มีกำรจ่ำย
ส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกิจให้กับนักลงทุนทีเค ดังนั้น หำก ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ใน
ฐำนะนักลงทุนทีเคถูกจัดประเภทใหม่ (re-characterization) เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) 
กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีภำระภำษีและเบ้ียปรับที่ต้องช ำระเพ่ิมจำกกำรถูกจัดประเภทนักลงทุนใหม่ดังกล่ำว 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงโครงสร้ำงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ สัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) 
และสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ำท ำรำยกำรตำมที่ระบุ
ไว้ในสัญญำท้ังสอง โดยบริษัท โมริ ฮะมะดะ แอนด์ มัตสุโมโตะ16 ซึ่งเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัท
ฯ ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ภำยใต้ข้อสมมติฐำนและข้อจ ำกัดบำงประกำร กำรตีควำมว่ำโครงสร้ำงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสัญญำของ
นักลงทุนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในกิจกำร (Silent Partnership) ภำยใต้ประมวลกฎหมำยพำณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น 
(Commercial Code of Japan) นั้นสมเหตุสมผล   

นอกจำกนี้ จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกำรวิเครำะห์
ทำงด้ำนภำษี โดยบริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำฮี17 ซึ่งเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็นว่ำสัญญำ
กำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ดังกล่ำว ไม่ขัดต่อกฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น และควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำวมีผลทำงกฎหมำยและสำมำรถบังคับใช้ได้ 

1.3.3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งไมค่รบถว้น 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตประเทศญี่ปุ่นอำจมีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตีควำม หรือบังคับใช้
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แตกต่ำงไปจำกฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เปล่ียนแปลงดังกล่ำว หรือได้รับบทลงโทษในทำงแพ่งหรือ
ทำงอำญำ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้ำชั่วครำวหรือถำวร 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนท ำหน้ำที่ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ม่ันใจว่ำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง
ครบถ้วน  

 

 

                                                           
15 TK Investments in PV Facilities, KPMG Tax Corporation, Transaction Advisory Group 
16 บริษัท โมริ ฮะมะดะ และมัตสุโมะโตะ จ ำกัด เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีสำขำในทวีปเอเชีย 
เช่น ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศพม่ำ และประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลจำก www.legalbusinessonline.com และ 
www.mhmjapan.com/en/firm/ 
17 บริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำอี เป็นบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญ่อันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีสำขำอยู่ในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศ
ไทย  ประ เทศจีน  ประ เทศสิงคโปร์  ประ เทศพม่ำ  และประ เทศเวียดนำม  ข้อมูลจำก  www.legalbusinessonline.com และ 
www.jurists.co.jp/en/ 

http://www.legalbusinessonline.com/
http://www.mhmjapan.com/en/firm/
https://www.jurists.co.jp/en/
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1.3.3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีที่ตั้งอยู่ในหลำยภูมิภำคในประเทศญี่ปุ่น หำกเกิดภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ำยแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คำดไม่ถึง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด กำรขัดข้องของระบบไฟฟ้ำ 
พำยุหิมะ อัคคีภัย หรือกำรก่อวินำศกรรมในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ อำจส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่ม  บริษัทฯ อย่ำงไร
ก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม  

1.3.3.5 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) ระหวำ่งกลุม่
บรษิทัฯ กบักลุม่ SunEdison 

เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ 
SunEdison International LLC (“SEI”) และ SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) 
เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นทั้งหมดใน SEJ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น BCPGJ) และหุ้น
ทั้งหมดใน SEDF (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Greenergy Holdings) และ SETI (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Greenergy 
Power) เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวนทั้งสิ้น 14 โครงกำร  โดยมี
รำยละเอียดกำรซ้ือขำยกิจกำรดังนี้  

 SEI ขำยหุ้นท้ังหมดของ SEJ ให้แก่ BSEH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ทั้งน้ี 
SEJ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำ และบริษัทย่อยอ่ืนๆ ในประเทศญี่ปุ่น 

 SEH ขำยหุ้นท้ังหมดที่ถือใน SEDF และ SETI ให้แก่ BCPGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100.0 ทั้งน้ี SEDF และ SETI มีฐำนะเป็นนักลงทุนทีเคของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว 

สัญญำซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวมีเงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนตำมสัญญำ ประกอบด้วย  

 ค่ำตอบแทนครั้งแรก (Upfront Payment) โดยกลุ่มบริษัทฯ ช ำระค่ำตอบแทนดังกล่ำวจ ำนวน
ทั้งสิ้น 4,256 ล้ำนเยนแล้ว 

 ค่ำตอบแทนที่อำจจะต้องช ำระในอนำคต (Deferred Payment) กลุ่มบริษัทฯ จะช ำระค่ำตอบแทนใน
ส่วนน้ีตำมเงื่อนไขควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร และ/หรือ ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมท่ี
คู่สัญญำตกลงกัน ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้มีกำรช ำระค่ำตอบแทนในส่วนนี ้

กลุ่มบริษัทฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1.3.3.5.1 ควำมเสีย่งจำกกำรถกูยกเลกิกำรเขำ้ซื้อกจิกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่จำกกลุม่ 
SunEdison 

ภำยหลังจำกที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ SEI และ SHE 
นั้น ต่อมำเมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลล้มละลำยส ำหรับเขตใต้
ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Bankruptcy Court in the Southern District of New York) เพ่ือเข้ำสู่
กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter 11) ของกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ ทั้งนี้ ภำยใต้
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กระบวนกำรดังกล่ำว SEI ซึ่งปัจจุบันมีสถำนะเป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทักษ์ (Debtor in Possession)18 โดย SEI 
สำมำรถใช้สิทธิในกำรยกเลิกธุรกรรมท่ีท ำขึ้นภำยในระยะเวลำ 90 วันก่อนกำรยื่นค ำร้องได้19 หำกปรำกฏว่ำเป็นธุรกรรม
ที่ท ำขึ้นโดยมุ่งหมำยเพื่อให้บริษัทฯ ได้เปรียบเจ้ำหนี้รำยอ่ืน (Preference Transfer) หรือเป็นกำรฉ้อฉลซึ่งท ำลงโดย
รู้อยู่ว่ำเป็นทำงให้เจ้ำหน้ีอ่ืนของ SEI ต้องเสียเปรียบ (Fraudulent Transfer) ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำก
กำรถูกยกเลิกกำรเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำก SEI (หมำยเหตุ : SEH ไม่ได้เข้ำสู่
กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11  (Chapter 11)) 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรถูกยกเลิกธุรกรรมดังกล่ำวมีจ ำกัด เน่ืองจำก  

(1) ธุรกรรมดังกล่ำวมิได้ท ำขึ้นโดยมุ่งหมำยเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ได้เปรียบเจ้ำหนี้รำยอ่ืน (Preference 
Transfer) กล่ำวคือ ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรซื้อขำยกิจกำรตำมปกติธุรกิจทำงกำรค้ำทั่วไปจึงไม่เกี่ยวข้องกับภำระหน้ี
ของเจ้ำหนี้ SEI รำยอ่ืนๆ และไม่ได้เป็นกำรช ำระภำระหน้ีสินท่ีกลุ่ม SunEdison มีกับกลุ่มบริษัทฯ 

(2) ธุรกรรมดังกล่ำวมิใช่กำรฉ้อฉลซึ่งท ำลงโดยรู้อยู่ว่ำเป็นทำงให้เจ้ำหนี้ต้องเสียเปรียบ (Fraudulent 
Transfer) เนื่องจำกธุรกรรมดังกล่ำวมีควำมโปร่งใส เป็นกำรขำยกิจกำรโดยใช้กระบวนกำรประมูลรำคำซึ่งมีผู้เข้ำร่วม
กำรประมูลหลำยรำย และกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขที่ดีที่สุด และกลุ่ม SunEdison ได้รับ
ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลจำกกำรขำยกิจกำรดังกล่ำว  

ทั้งน้ี หำกธุรกรรมกำรซ้ือกิจกำรจำก SEI ถูกยกเลิก และ SEI ต้องด ำเนินกำรช ำระคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัทฯ กลุ่ม
บริษัทฯ จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก SEI เช่นเดียวกับเจ้ำหนี้รำยอ่ืนๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน SEI มีสถำนะ
เป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทักษ์ (Debtor in Possession) กรณีดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยทั่วไปหำกธุรกรรมกำรซื้อขำยกิจกำรดังกล่ำวถูกยกเลิก คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะต้องกลับรำยกำรไปสู่สภำพก่อน
กำรท ำสัญญำ กล่ำวคือ ผู้ขำยจะต้องคืนเงินท่ีได้รับจำกกำรขำยกิจกำรแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องคืนสินทรัพย์ท่ีซื้อมำแก่
ผู้ขำย หำกไม่มีกำรกลับรำยกำรไปสู่สภำพก่อนกำรท ำสัญญำ กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ขำยสำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยอ่ืน
จำกผู้ซื้อได้หำกมีกำรพิสูจน์ได้ว่ำผู้ซื้อซื้อสินทรัพย์ในรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม โดยผู้ซื้ออำจมีหน้ำที่ต้องช ำระส่วนเพิ่ม
จำกผลต่ำงระหว่ำง (I) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ซ้ือขำยซ่ึงค ำนวณจำกผลก ำไรที่เกิดขึ้นจำกสินทรัพย์ดังกล่ำว และ 
(II) รำคำซื้อขำยจริง  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวโดยผ่ำนกระบวนกำรประมูลกับผู้ขำยหลำยรำย (Bidding) และกลุ่ม
บริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวที่รำคำตลำด กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำหำกธุรกรรมกำรซื้อขำยกิจกำรดังกล่ำวถูกยกเลิก 
ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องช ำระค่ำตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจำกกำรคืนสินทรัพย์ท่ีซื้อมำอยู่ในระดับต่ ำ  

1.3.3.5.2 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งควำมเสยีหำยตำมเงือ่นไขกำรชดใชค้วำมเสยีหำย (Indemnification) 
ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) 

ภำยใต้สัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ระหว่ำงบริษัทฯ กับกลุ่ม SunEdison ผู้ขำยตกลงรับ
ผิดชดใช้ต่อผู้ซื้อจำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบัติผิดค ำรับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ โดยควำมรับผิดของผู้ขำยตำม
สัญญำฉบับน้ีในทุกกรณีรวมกันจะไม่เกินกว่ำจ ำนวนร้อยละ 20.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่ช ำระตำมสัญญำ หรือไม่เกิน

                                                           
18 ลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทักษ์ (Debtor in Possession) หมำยถึง ลูกหนี้ที่ครอบครองและควบคุมสินทรัพย์ของตนในระหว่ำงกระบวนกำร
ฟื้นฟูกิจกำรโดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11  (Chapter 11) โดยไม่มีกำรแต่งตั้งทรัสต ี(ที่มำ : www.uscourts.gov) 
19 Chapter 11 – Bankruptcy Basics, www.uscourts.gov 
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ร้อยละ 100.0 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่ช ำระตำมสัญญำ ในกรณีที่ผู้ขำยผิดค ำรับรองเรื่องกรรมสิทธิและอ ำนำจในกำร
เข้ำท ำสัญญำ (Title and Authority) และประเด็นเกี่ยวกับภำษี เว้นแต่สัญญำจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  

เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร
โดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11  (Chapter 11) ของกฎหมำยสหรัฐอเมริกำ ดังนั้น หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มี
สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกลุ่ม SunEdison กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย เช่นเดียวกับ
เจ้ำหนี้รำยอ่ืนๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน SEI มีสถำนะเป็นลูกหนี้ระหว่ำงกำรพิทักษ์ (Debtor in Possession) ซึ่งอำจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ล่ำช้ำ ไม่เต็มจ ำนวน หรือไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยตำม
เงื่อนไขกำรชดใช้ควำมเสียหำย (Indemnification) ภำยใต้สัญญำซื้อขำยหุ้น (Purchase and Sale Agreement) 
ได้ 

1.3.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีรำยไดจ้ำกกำรจ ำกดัปรมิำณกำรรบัซือ้ไฟฟำ้ (Curtailment) 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้ำลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
กับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนตำมพื้นที่ที่โรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำมีอำยุสัญญำ 20 ปี 
ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องขำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ
เอกชน แต่ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนมีภำระผูกพันที่จะต้องซ้ือไฟฟ้ำทั้งหมดที่แต่ละโครงกำรผลิตได้   

อย่ำงไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources 
and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถึงกำรจ ำกัดปริมำณกำร
รับซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) โดยบริษัทผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำมีสิทธิที่จะสำมำรถสั่งให้กลุ่มบริษัทฯ ลดปริมำณ
พลังงำนไฟฟ้ำที่ขำยได้เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี หรือ 360 ชั่วโมงต่อปี (แล้วแต่กรณี) โดยไม่
ต้องชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียรำยได้หำกถูกจ ำกัดปริมำณกำร
รับซื้อไฟฟ้ำ 

1.3.3.7 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถหำวศิวกรไฟฟำ้ (Chief Electrical Engineer) เพือ่ดแูลกำรด ำเนนิงำน
โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ของกลุม่บรษิทัฯ 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร 
ต้องจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลมำตรกำรควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง 
กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) โดยระดับใบอนุญำตของวิศวกรไฟฟ้ำ 
(Chief Electrical Engineer) จะแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับขนำดของโรงไฟฟ้ำ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำก
ควำมล่ำช้ำของวันเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร หรืออำจมีค่ำใช้จ่ำยส่วนเพ่ิม หำกไม่สำมำรถหำวิศวกรไฟฟ้ำ 
(Chief Electrical Engineer) ได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ก่อนเริ่ม
พัฒนำโครงกำร และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทจัดหำงำนเพื่อจัดหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ที่มี
คุณสมบัติตำมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องกำร 
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1.3.4 ควำมเสีย่งดำ้นกำรบรหิำรจดักำร  

 

1.3.4.1 ควำมเสีย่งจำกกำรถกูผูถ้อืหุน้รำยใหญค่วบคุมเสยีงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) BCP จะถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 70.4 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้  นอกจำกนี้ BCP ยัง
มีกรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือกำรขออนุมัติในเรื่องอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนั้นผู้ถือหุ้นรำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง (กรรมกำรอิสระ 6 ท่ำน 
จำกกรรมกำรท้ังหมด 10 ท่ำน) โดยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำที่ให้มั่นใจได้ว่ำ
กำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นรำยย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มี
กลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกทั้งได้มีแนวปฏิบัติที่คณะกรรมกำรก ำหนดกรณีที่มี
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมภำยใน
กิจกำร รวมท้ังบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมัติในกำรท ำรำยกำรน้ันๆ  

1.3.4.2 ควำมเสีย่งจำกควำมตอ่เนือ่งในกำรบรหิำรและด ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ระยะเวลำประมำณ 4 ปี อำยุสัญญำสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2562 โดย BCP จะส่งผู้บริหำรและพนักงำนจ ำนวน 11 ต ำแหน่ง เพ่ือมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ตำมขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ เป็นผู้ก ำหนด โดยบุคคลที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน 
(Job Description) ที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน  

หำก BCP ไม่ต่อสัญญำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับทิศทำงและกำรขยำยตัวของธุรกิจ
ในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพ่ือลดกำรพึ่งพิงบุคลำกรจำก BCP  

 

1.3.5 ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ  

 

1.3.5.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 

โดยทั่วไปในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ผู้ประกอบกำรมักมีกำรกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อ
โครงกำร (Project Finance) จำกสถำบันกำรเงิน โดยอัตรำส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ และ
อัตรำดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงกำรและเครดิตของผู้กู้แต่ละรำยเป็นส ำคัญ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีกำรกู้ยืม
เงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว หำกอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ  
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ทั้งนี้ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 10,060.45 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบัน เงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวบำงส่วนมีอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่
ภำยหลังจำกที่กลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) กับธนำคำร
พำณิชย์  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

1.3.5.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่ม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้กลุ่ม  บริษัทฯ มีรำยได้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศบำงส่วน  

ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวนอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยหำกเงินบำทมีแนวโน้ม
แข็งค่ำขึ้นจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่ นลดลงเมื่อแปลงค่ำเป็น
เงินบำท ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

นอกจำกนี้ BSE ยังมีกำรกู้ยืมเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท 
ซึ่งท ำให้ BSE มีควำมเสี่ยงจำกกำรมีภำระหนี้เพิ่มขึ้นหำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้น อย่ำงไรก็ดี BSE ได้มีกำรท ำ
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) กับธนำคำรพำณิชย์ เพ่ือแปลงภำระดอกเบี้ย 
และ/หรือเงินต้น ให้เป็นสกุลเงินบำท ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน BSE ไม่มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำว   

อีกทั้ง หำกในอนำคตกลุ่มบริษัทฯ มีกำรลงทุนในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งมีรำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ และมีกำรกู้ยืมเงินเป็น
สกุลเงินต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนอย่ำงมีนัยส ำคัญของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศสกุลเงินดังกล่ำว 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อีกทั้ง 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียนดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมอีกด้วย  

นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศโครงกำรใหม่ที่ใช้เงินลงทุนในสกุล
เงินเดียวกับรำยได้สกุลเงินต่ำงประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะน ำรำยได้สกุลเงินต่ำงประเทศ
ดังกล่ำวไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติ (Natural Hedge) ได้บำงส่วน   

1.3.5.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 BSE มีสัญญำกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุน
วงเงินกู้ยืม (Sponsor Support) จำก BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  จ ำนวนไม่เกิน 400.0 ล้ำนบำท โดยไม่
มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืม หำก BCP ยกเลิกกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืม (Sponsor Support)  
อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมของ BSE หรืออำจท ำให้อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี BSE 
และ BCP อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปลดภำระกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจำก BCP ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จประมำณไตรมำสที่ 2 
ปี 2560 
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1.3.5.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำก
บริษัทย่อยไม่จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจำกมีข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น ข้อจ ำกัดตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกู้ยืมกับ
ธนำคำรพำณิชย์ในกำรด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) อำจ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกเงินปันผลลดลง และส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ  

ปัจจุบัน BSE มีเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE โดย 
จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับเงินปันผลจำก BSE หำก BSE ยังปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของธนำคำรไม่ครบถ้วน อย่ำงไร
ก็ดี ตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ บริษัทย่อยในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้ง 6 
บริษัท รวมท้ัง BSE มีผลประกอบกำรและสภำพคล่องเพียงพอที่จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด 

ส ำหรับบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จะเป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกำร
ลงทุนทีเคระหว่ำงผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และนักลงทุนทีเค  

1.3.5.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เงื่อนไขภำยใต้
สัญญำสินเชื่อทำงกำรเงิน ควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงข้อก ำหนดทำงกฎหมำย หำก
ปัจจัยดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ในอัตรำต่ ำกว่ำที่ก ำหนดใน
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล หรือไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 

อย่ำงไรก็ดี ตั้งแต่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรและสภำพคล่องเพียงพอที่จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด  

1.3.5.6 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

ข้อมูลตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินทั้งเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน จ ำนวน 10,060.45  ล้ำนบำท 
รวมถึงกำรขยำยกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคตต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก โดยแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะมำจำกเงิน
กู้ยืม กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภำระที่ต้องช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่เจ้ำหนี้ตำมที่ก ำหนด และปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำร
เงินตำมที่ได้ระบุในสัญญำกู้ยืมเงิน หำกกลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบกำรไม่ดี หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำร
เงินดังกล่ำวได้ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ตำมท่ีก ำหนด หรืออำจถูกเรียกให้ช ำระหนี้คืนทั้ง
จ ำนวนทันที  

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ  นอกจำกนี้ ที่
ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำวและมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจว่ำกลุ่ม บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอส ำหรับช ำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน รวมท้ังสำมำรถขยำยกำรลงทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ 
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1.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในโครงกำรใหม ่ 

 

1.3.6.1 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำเงนิลงทนุส ำหรบัใชใ้นกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวยีน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เงินลงทุนจะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและ
เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและส่วนของทุนเพื่อมำใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรลงทุนในอนำคตไม่เป็นไปตำมแผนกำรท่ีวำงไว้  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำโครงกำร และมีประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในอดีตก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะวัตต์ และกลุ่มบริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ
สถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กำรประกวดรำคำ (Bidding) เพื่อเป็นทำงเลือกให้กลุ่มบริษัทฯ ได้
เงินกู้ยืมท่ีมีเงื่อนไขดีที่สุด  

นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทฯ จะมีควำม
คล่องตัวทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมมำกขึ้น และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลำดตรำสำรทุนและตลำด
ตรำสำรหนี้ได้มำกขึ้น 

1.3.6.2 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำทีด่นิส ำหรบัใชใ้นกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวยีน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร ดังนั้น 
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินในพื้นที่ตำมที่ก ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่มีขนำดเพียงพอ
สอดคล้องกับแผนกำรลงทุน และ/หรือ ควำมเสี่ยงจำกต้นทุนกำรได้มำซึ่งที่ดินสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้กำร
ลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่ำช้ำ และโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ทันตำมที่
ก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดหำที่ดินโดยมอบหมำยให้ตัวแทนเป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมที่ดินตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ รักษำควำมสัมพันธ์กับตัวแทนรวบรวมที่ดินหลำยรำย ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรจัดหำที่ดินในหลำยพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยกับเจ้ำของที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำรำคำที่ดินท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำเป็นรำคำที่เหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจ 

1.3.6.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีผ่ลตอบแทนจำกกำรลงทนุอำจไมเ่ปน็ไปตำมที่คำดกำรณ ์และ/หรอืกลุม่บรษิทัฯ อำจ
สญูเสยีโอกำสในกำรลงทนุ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี ก่อนกำรเข้ำลงทุนโครงกำรใดๆ กลุ่ม
บริษัทฯ มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร รวมถึงประมำณกำรรำยได้ ก ำไร และผลตอบแทนของโครงกำร
ดังกล่ำวบนสมมติฐำนต่ำงๆ หำกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำและประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 
อำจท ำให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจำกกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หรือสูญเสีย
โอกำสในกำรลงทุน ทั้งน้ี ควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีสำเหตุที่ส ำคัญ เช่น 

(1) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำพื้นที่พัฒนำโครงกำรเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน หรือมีต้นทุนกำรได้มำซึ่งพื้นที่พัฒนำโครงกำรสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ เนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำรขออนุญำต
เชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection) 

(2) เงินลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวสูงกว่ำที่คำดกำรณไ์ว้ เน่ืองจำกรำคำกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ เป็นต้น 

(3) ผลประกอบกำรของโครงกำรไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำก 
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- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได ้และ/หรือ จ ำหน่ำยได้ ต่ ำกว่ำทีป่ระมำณกำรไว้ 
- สมมติฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำควำมเข้มแสง แตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 
- ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และได้
ก ำหนดให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียดก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน เช่น หำกเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ กลุ่มบริษัทฯจะตรวจสอบข้อมูลควำมเข้มของพลังงำนแสงอำทิตย์โดยใช้แหล่งข้อมูลจำกองค์กำร
บริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กำรนำซ่ำ  เพื่อใช้ประกอบกำรก ำหนดที่ตั้ง
โครงกำร เป็นต้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคที่เชี่ยวชำญเพื่อควบคุมและดูแลกำรพัฒนำ
โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้
ค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมหำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับ
หน่ึง   

นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่งในปัจจุบัน 
มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตั้งแต่วัน
เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร และกลุ่ม
บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรท ำประกันอุปกรณ์ที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมควำมเหมำะสม 

ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยคัดเลือก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในลักษณะสัญญำจ้ำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) โดยจะ
พิจำรณำเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เสนอข้อเสนอรำคำและเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนกำรลงทุนสูงที่สุด โดย
เงื่อนไขดังกล่ำวรวมถึงกำรรับประกันคุณภำพงำนและปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output 
Warranty) หรือกำรรับประกันอ่ืนใดที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกำรรับประกันที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับในปัจจุบัน หรือ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขกำรรับประกันใดๆ ที่บริษัทอ่ืนในอุตสำหกรรมพึงได้รับเป็นกำรท่ัวไป 

1.3.6.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำม
เสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินที่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนเงินเฟ้อ ข้อจ ำกัดในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ และควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรบริหำรโครงกำรในต่ำงประเทศได้ทันตำมก ำหนด 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในหลำย
ประเทศเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำว และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนในต่ำงประเทศโดยจัดจ้ำงที่ปรึกษำในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร และมีนโยบำยในกำรสรรหำและพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ 
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1-4 ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธรุกิจ  
1.4.1 ลกัษณะของทรพัยส์นิทีส่ ำคญั 
1.4.1.1 สนิทรพัยถ์ำวร 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 สินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรด้อยค่ำต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เท่ำกับ 10,219.50 ล้ำนบำท และ 14,194.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ล ำดบั รำยกำร 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

1 ที่ดิน 368.34 741.80 เป็นเจ้ำของ และสิทธิกำรเช่ำ ติดภำระจ ำนองบำงส่วน 

2 อำคำร 171.98 185.53 เป็นเจ้ำของ และสิทธิกำรเช่ำ ติดภำระจ ำนองบำงส่วน 

3 ส่วนปรับปรุงที่ดินและระบบ
สำธำรณูปโภค 

954.29 982.14 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ 8,609.59 10,524.91 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง 

5 เครื่องใช้ส ำนักงำน 88.32 75.62 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

6 ยำนพำหนะ 6.61 7.86 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

7 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 20.37 1,676.77 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 10,219.50 14,194.63  
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ทั้งน้ี รำยกำรสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมท่ีแสดงไว้ข้ำงต้นสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำม
ประเภทของสินทรัพย์และจ ำแนกตำมบริษัทได้ดงันี ้

1.4.1.1.1 ทีด่นิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยมี
รำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
ขนำดพืน้ที ่
(ไร-่งำน-
ตร.ว.) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

457-2-53 - - 

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้ำ
พลังงำน
แสงอำทิตย ์

สิทธิกำรเช่ำ(1) ติดภำระโอน
สิทธิกำรเช่ำ
เพื่อเป็น

หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน 
จ.อยุธยำ 

297-2-2 185.95 185.95 เป็นเจ้ำของ 
 

ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น

หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

257-2-74  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

137-2-46.9 40.56 40.56 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 

116-2-86 32.45 32.45 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

149-1-16 25.29 25.29 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด 
จ.นครรำชสีมำ 

147-2-31 30.57 30.57 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 

254-3-47 53.52 53.52 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
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ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

ขนำดพืน้ที ่
(ไร-่งำน-
ตร.ว.) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น  117-0-92 - - สิทธิกำรเช่ำ(1) ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น

หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น  960-3-1 - 128.48 เป็นเจ้ำของและ
สิทธิกำรเช่ำ 

ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น

หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

HMJ ประเทศญ่ีปุ่น 224 - 244.98  เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระ
ผูกพัน 

รวม 368.34 741.80  

หมำยเหต:ุ (1) สิทธิกำรเช่ำที่ดินมีระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวัน COD ยกเว้นสิทธิกำรเช่ำที่ดินบำงแปลงของโครงกำรที่ 4 มีระยะเวลำสิ้นสุดเดือน
ธันวำคม 2576 

 

1.4.1.1.2 อำคำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของอำคำรตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทั 
ผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

- - เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่  
และห้องควบคุม 

สิทธิกำรเช่ำ(1) ติดภำระโอนสิทธิ
กำรเช่ำเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

16.86 16.29 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

64.74 
 

61.16 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ห้องควบคุม และ

เป็นเจ้ำของ 
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ชื่อบรษิทั 
ผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

24.56 23.50 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 

24.51 26.10 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

7.06 9.40 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด 
จ.นครรำชสีมำ 

4.10 6.57 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 

30.15 38.70 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น - 2.08 

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
(Tarumizu) 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น - 1.73 เป็นเจ้ำของ - 

รวม 171.98 185.53   
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1.4.1.1.3 สว่นปรบัปรงุทีด่นิและสำธำรณปูโภค  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของส่วนปรับปรุงที่ดินและสำธำรณูปโภคตำมงบกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

212.23 211.08 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

299.24 
 

286.15 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  
จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์ 

82.13 78.52 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 72.73 69.54 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูม ิ

70.73 67.62 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.
นครรำชสีมำ 

64.37 66.32 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบนิทร์บุรี จ.
ปรำจีนบุรี 

152.86 146.21 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น - 36.99 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 954.29 982.14  
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1.4.1.1.4 เครื่องจกัร และอปุกรณ ์

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องจักร และอุปกรณต์ำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,987.39 2,845.50 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,493.11 
 

2,378.01 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 525.96 502.61 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 528.78 505.38 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 508.69 485.91 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 523.96 500.55 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุร ี 1,041.71 1,288.22 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น  - 969.53 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

รวม 8,609.59                                
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1.4.1.1.5 เครื่องใชส้ ำนกังำน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องใช้ส ำนักงำนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 24.03 20.52 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 35.76 
 

22.08 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 4.95 3.45 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 4.71 3.96 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 10.32 10.30 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 0.91 1.30 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุร ี 7.63 5.98 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น - 8.03 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 88.32 75.62  

 

1.4.1.1.6 ยำนพำหนะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของยำนพำหนะตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ 0.25 2.76 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE 4.35 2.87 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM 0.40 0.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 0.40 0.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 0.39 0.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA 0.40 0.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI 0.40 0.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BCPGI - 1.03 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
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ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

รวม 6.61 7.86  

 

1.4.1.1.7 งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่
31 ธ.ค. 58 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

0.31 4.72 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

0.37 2.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  
จ.ชัยภูมิ 

เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย์ 

3.94 3.94 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 4.58 1.26 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 
2.68 0.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด  
จ.นครรำชสีมำ 

3.92 1.26 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปรำจีนบุรี 

4.57 142.60 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น - 1,541.71 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
HMJ ประเทศญ่ีปุ่น - 6.24 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
รวม 20.37 1,676.77    
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1.4.1.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีดังนี ้

ชื่อบรษิทั รำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 58 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

บริษัทฯ ค่ำก่อสร้ำงระบบเช่ือมโยงไฟฟ้ำไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟผ. 
ซึ่งระบบเช่ือมโยงดังกล่ำวเป็นกรรมสทิธิ์ของ กฟผ. ตำม
เงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

17.75 18.65 

BSE ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.75 0.32 

BSE-BRM ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-BRM1 ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-CPM1 ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-NMA ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-PRI ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BCPGI สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ และสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
แบบ Feed – in Tariff 

0.00 426.84 

BSEH สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ , ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์  

0.00 1,434.50 

HMJ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่ำงกำรพัฒนำ 0.00 135.52 

รวม 18.52 2,015.83 
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1.4.1.3 สญัญำประกนัภยั  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ทุกโครงกำร มีกำรท ำประกันภัย โดยสำระส ำคัญของสัญญำประกันภัยสำมำรถสรุปไดด้ังนี ้

ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ 

ผูเ้อำประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั (ลำ้นบำท) 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั 
ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 
 

ประกนัภยัควำมเสยีหำยตอ่
ทรพัยส์นิ 

ประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั ประกนัภยัควำมรบัผดิชอบ
ตอ่บคุคลภำยนอก อ ำเภอ จงัหวดั 

บริษัทฯ 38 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 2,683.00 365.00 80.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 

BSE 
16 บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 1,394.00 200.00 110.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 

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

BSE-BRM 8 ประโคนชัย บุรีรัมย์ 659.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 

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

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

BSE-NMA 8 ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 677.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 

BSE-PRI 16 กบินทร์บุร ี ปรำจีนบุรี 1,304.00 195.00 60.00 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 
BSE-PRI 
(WSC) 

5 วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 240.00 13.00 10.00 31 ธ.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 

BSE-PRI 
(AYA) 2 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 104.00 5.00 5.00 31 ธ.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 
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ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ 

ผูเ้อำประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั (ลำ้นเยน) 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 

 

ประกนัภยักำรเสีย่งภยั
ทกุชนดิส ำหรบั

ทรพัยส์นิทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้

ประกนัภยัธรุกจิ
หยดุชะงกั 

ประกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตอ่
บคุคลภำยนอก 

ควำมรบัผดิตอ่
ข้อบกพรอ่งของเซลล์

แสงอำทติย ์

Nakatsugawa 0.7 คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 223.08 37.14 500.00 - 15 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 60 

Takamori 1.0 คุมำโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น 348.84 57.00 500.00 - 16 ก.พ. 60 – 16 ก.พ. 61 

Nojiri 0.9 มิยำซำกิ ประเทศญ่ีปุ่น 308.51 52.00 500.00 - 24 ก.พ. 60 – 24 ก.พ. 61 

Tarumizu 8.1 คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 2,656.26 446.00 1,000.00 774.01 22 ธ.ค. 59 – 22 ธ.ค. 60 

Nikaho 8.8 อำกิตะประเทศญ่ีปุ่น 3,563.63 572 1,000.00 - 1 ส.ค. 59 – 1 ส.ค. 60 

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-93 
 

1.4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม เพิ่ม
ช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรลงทุนจะต้ องมีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุน ก ำไรที่คำดว่ำจะ
ได้รับ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและ
พิจำรณำถึงศักยภำพ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อน ในกำรนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทน ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบกำรณ์ เพื่อเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทนั้นๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทร่วมทุนดังกล่ำว 

ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 
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1-5 ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-95 
 

1-6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอื่น  

1.6.1 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย 

 

1.6.1.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ 

1.6.1.1.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั กฟผ. 

บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 1 จ ำนวน 1 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของ
สัญญำดังนี้  

โครงกำร BCPG 2 

คู่สัญญำ บริษัทฯ และ กฟผ. 

สัญญำเลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 

ที่ตั้งโครงกำร อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 10 ส.ค. 2553 

(บริษัทฯ และ BCP ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนคู่สัญญำกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 
พ.ย. 58 เพื่อโอนสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ให้กับบริษัทฯ) 

วันที่เริ่มด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (“COD”) 16 ก.ค. 2555 

อำยุสัญญำ สัญญำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ และให้มีอำยุสัญญำนับตั้งแต่เดือนที่มี
กำรขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. เป็นระยะเวลำ 5 ปี เมื่ออำยุสัญญำจะสิ้นสุดลง หำกคู่สัญญำฝ่ำย
ใดประสงค์ที่จะต่ออำยุสัญญำออกไป คู่สัญญำฝ่ำยนั้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้คู่สัญญำ
อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ และให้
สัญญำนี้มีอำยุต่อไปอีกครำวละ 5 ปี 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ กฟผ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้ำในปริมำณ 30 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ 

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ 
Non-Firm ฉบับ พ.ศ. 2550  

ส่วนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวัน COD 

กำรโอนสิทธิ และ/หรือหน้ำที่ 1. ห้ำม กฟผ. โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำก บริษัทฯ เว้นแต่เป็นกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ของ กฟผ. ตำมสัญญำ
ให้แก่บริษัทในเครือของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของหุ้น
ทั้งหมด 

2. ห้ำมบริษัทฯ โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำก กฟผ. 

กำรยกเลิกสัญญำ  หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ำยนั้นด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ 
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1.6.1.1.2 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั กฟภ. 

กลุ่มบริษัทฯ มกีำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ. รวมท้ังสิ้น 11 สัญญำ ดังนี้  

ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญำ วนัทีล่งนำม COD 

อ ำเภอ จงัหวดั 

โครงกำรระยะที ่1 

1 

 

BCPG 1 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ BCPG 8 VSPP-PEA-
038/2553(1) 

23 มิ.ย. 53 5 ส.ค. 54 

โครงกำรระยะที ่2 

2 BSE-BNN บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ BSE 8 VSPP-PEA-
059/2553 

16 ก.ค. 53 6 มี.ค. 56 

     8 VSPP-PEA-
060/2553 

16 ก.ค. 53 6 มี.ค. 56 

3 BSE-BPH บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ BSE 8 VSPP-PEA-
051/2553 

16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56 

     8 VSPP-PEA-
052/2553 

16 ก.ค. 53 5 เม.ย. 56 

โครงกำรระยะที ่3 

4 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ BSE-BRM 8 VSPP-PEA-
056/2553 

16 ก.ค. 53 19 มี.ค. 57 

5 BSE-BRM 1 หนองกี่ บุรีรัมย์ BSE-BRM 1 8 VSPP-PEA-
058/2553 

16 ก.ค. 53 11 เม.ย. 57 

6 BSE-CPM 1 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ BSE-CPM 1 8 VSPP-PEA-
055/2553 

16 ก.ค. 53 24 เม.ย. 57 

7 BSE-NMA ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ BSE-NMA 8 VSPP-PEA-
057/2553 

16 ก.ค. 53 10 เม.ย. 57 

8 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี BSE-PRI 8 VSPP-PEA-
053/2553 

16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57 

     8 VSPP-PEA-
054/2553 

16 ก.ค. 53 21 เม.ย. 57 

9 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี WSC 5 PVF2-PEA-
0502559 

23 ธ.ค. 59 22 ธ.ค. 57 
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ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญำ วนัทีล่งนำม COD 

อ ำเภอ จงัหวดั 

   AYA 2 VSPP-PEA-
054/2553 

23 ก.ค. 53 22 ธ.ค. 57 

หมำยเหต ุ :  (1) บริษัทฯ และ BCP ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนคู่สัญญำกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58 เพื่อโอนสิทธิและหน้ำที่
ต่ำงๆ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก BCP ให้กับบริษัทฯ 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำที่บริษัทผู้ผลติไฟฟ้ำแต่ละแห่งเข้ำท ำกับ กฟภ. มีดังนี้ 

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติ และให้มีผลบังคับจนกว่ำจะมีกำรยุติสัญญำ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้ำในปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 
โวลท ์

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน)  

ส่วนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวัน COD 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. บริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึง กฟภ. แสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อ
ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ำยนั้นด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยแ์บบตดิตั้งบนพื้นดินส ำหรับ
สหกรณภ์ำคกำรเกษตร มีดังนี ้

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 25 ปีนับจำกวันที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้ำในปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุด 2-5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 
22,000 โวลท ์(แล้วแต่กรณี) 

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ อัตรำค่ำไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน)  

กำรยกเลิกสัญญำ 1. บริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึง กฟภ. แสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อ
ขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ำยนั้นด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ 
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1.6.1.2 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ซึ่งยังมีผลบังคับใช้จ ำนวนท้ังหมด 9 สัญญำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

1.6.1.2.3 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะที ่1 

(1)  สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์
ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 บริษัทฯ บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 5 ส.ค. 53 

2 บริษัทฯ บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 8 ต.ค. 53 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

ผู้รับจ้ำง Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ 

บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน 
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่  

1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน
แรกที่เริ่มใช้งำน (commissioning) 

2. งำนเก่ียวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 
เดือน นับจำกวันแรกที่เร่ิมใช้งำน (commissioning) 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวันแรกที่เริ่มใช้งำน (commissioning) 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้น
ต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน 
COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลติได้ต่อปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน 
ผู้รับจ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ  

ทั้งนี้หำกในปีใดจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้สูงกว่ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน ผู้รับจ้ำงสำมำรถน ำ
พลังงำนไฟฟ้ำส่วนที่เกินกว่ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกันนั้น (“พลังงำนไฟฟ้ำสว่นเกิน”) ไปหักออกจำก
พลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงต้องชดเชยในปีถัดไป หำกในปีถัดไปพลังงำนไฟฟำ้ที่ผลิตได้ต่ ำกว่ำที่
รับประกัน โดยพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินดังกล่ำวสำมำรถยกยอดสะสมได้เพียง 1 ปีเท่ำนั้น 
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กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 

กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.1.2.4 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะที ่2 

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

BSE มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. บริษัท โซลำร์ตรอน 
จ ำกัด (มหำชน) และ GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. รวมจ ำนวน 2 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE  บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูม ิ 18 มิ.ย. 55 

2 BSE  บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 24 ส.ค. 55 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ผู้รับจ้ำง Wuxi Suntech Power Co., Ltd. 

บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) และ  

GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน 
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่  

1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน 
COD 

2. งำนเก่ียวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 
เดือน นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

4. วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้น
ต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน 
COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลติได้ต่อปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน 
ผู้รับจ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-100 
 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 

กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.1.2.5 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะที ่3 

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

BSE-BRM BSE-BRM 1 และ BSE-PRI มีกำรเข้ำท ำสัญญำรบัเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ China Triumph 
International Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 3 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 56 

2 BSE-BRM 1 หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 56 

3 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 3 ต.ค. 56 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ผู้รับจ้ำง China Triumph International Engineering Co., Ltd.และ 

บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน
โดยไม่มีเงื่อนไข (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่ 

1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน 
COD 

2. งำนเก่ียวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 
เดือน นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

4. วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 144 เดือน นับจำกวัน COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ
ขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน 
COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลติได้ต่อปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน 
ผู้รับจ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-101 
 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 

กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(2) สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ บรษิทั กนั
กลุเอน็จเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน)  

BSE-CPM 1 และ BSE-NMA เข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Trina Solar Energy Development 
PTE Ltd. และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 
อ ำเภอ จงัหวดั 

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

2 BSE-NMA ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 31 ต.ค. 56 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

ผู้รับจ้ำง Trina Solar Energy Development PTE Ltd. 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำนโดย
ไม่มีเงื่อนไข (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่ 

1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน 
COD 

2. งำนเก่ียวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 
เดือน นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

4. วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ
ขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน COD 
หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ตอ่ปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน ผู้รับ
จ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-102 
 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 

กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(2) สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบับรษิทั โปรเซส เอน็จเินยีริง่ เซอรว์สิ จ ำกดั และ J.A. Solar Hong 
Kong Limited 

BSE-PRI เข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด และ J.A. Solar 
Hong Kong Limited สรุปสำระส ำคัญของสัญญำไดด้ังนี ้

ผู้รับจ้ำง บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด และ 

J.A. Solar Hong Kong Limited 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำนโดย
ไม่มีเงื่อนไข (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่ 

1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD 

2. งำนเก่ียวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ  60 
เดือน นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ           60 
เดือน นับจำกวัน COD 

4. วัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเป็นโรงไฟฟ้ำ และคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) รับประกันเป็นระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD 

กำรรับประกันจ ำนวน
พลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่
สำมำรถผลิตได้ 
(Warranty Energy 
Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน 
COD หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลติได้ต่อปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน 
ผู้รับจ้ำงจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 

กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   
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1.6.1.3 สญัญำเชำ่ทรพัยส์นิ  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญำเชำ่ทรัพย์สินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจรวมจ ำนวนท้ังหมด 2 สัญญำ ดังนี้ 

1.6.1.3.1 สญัญำเชำ่ทีด่นิ 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ 

ผู้ให้เช่ำ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เช่ำ ที่ดินจ ำนวน 6 แปลง มีเนื้อที่รวม 457 ไร่ 2 งำน 53 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 

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

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

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

กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. เมื่อสัญญำเช่ำครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ โดยผู้เช่ำมิได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อสัญญำ
เช่ำล่วงหน้ำตำมที่ก ำหนด 

2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผู้เช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้
เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่งค ำบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นกำร
สิ้นสุดของสัญญำ โดยผู้ให้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผู้เช่ำ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งสง่ผลใหผู้้ให้เช่ำไม่สำมำรถให้ผู้เช่ำเช่ำหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่
เช่ำได้ต่อไป ผู้ให้เชำ่สำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดย
กำรส่งค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะ
ให้มีผลเป็นกำรสิ้นสุดของสัญญำ โดยผู้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือคำ่ขำดประโยชน์ใดๆ 
จำกผู้ให้เช่ำ 

4. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนั้นหรือวันที่
ได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิในกำร
บอกเลิกสัญญำและมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได้ 

5. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งล้มละลำย หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคู่สัญญำ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ใหคู้่สัญญำอีกฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคูส่ัญญำ
ที่ล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดังกล่ำวได้  

6. ในกรณีที่มีกำรเวนคืนทรัพย์ที่เช่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนซึง่เป็นสำระส ำคัญและส่งผลให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำได้ ให้ถือว่ำสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คูส่ัญญำแต่ละฝ่ำย
ไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสยีหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งได ้
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1.6.1.3.2 สญัญำเชำ่พืน้ทีอ่ำคำร และหอ้งควบคุม 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ 

ผู้ให้เช่ำ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เช่ำ พื้นที่อำคำร ได้แก่ พื้นที่ส ำนักงำนกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และพื้นที่ห้องควบคุม และ
ห้องวำงระบบไฟฟ้ำของโครงกำรระยะที่ 1 เนื้อที่รวม 377 ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ที่อ ำเภอบำงปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

วัตถุประสงค์ในกำร
เช่ำ 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส ำนักงำนของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน และด ำเนนิโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 

ระยะเวลำเช่ำ
  

3 ปี (1 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 61) 

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ ค่ำเช่ำ 76,320 บำท ต่อเดือน 

กำรสิ้นสุดของ
สัญญำ 

1. ในกรณีที่ผู้เช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำงวดใดงวดหนึง่ หรือผิดสัญญำหรือฝ่ำฝืนเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่ง หรือปรำกฏว่ำศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำตกเป็นบุคคลล้มละลำย 
ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยทันที 

2. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดภัยอ่ืนใด ซึ่งท ำควำมเสียหำยให้แกส่ถำนที่เช่ำทั้งหมด 
หรือส่วนหนึ่งสว่นใด ซึง่ผู้ให้เช่ำ และผู้เช่ำเห็นว่ำไม่สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรของผู้เช่ำได้ 
ให้ถือว่ำสัญญำสิ้นสุดลง 

 

1.6.1.4 สญัญำเงนิกูท้ีส่ ำคญั 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญำเงินกู้ท่ีส ำคัญที่ยังมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้  

1.6.1.4.1 สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวส ำหรบัโครงกำรระยะที ่2  

BSE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ระยะยำวส ำหรับพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 2 กับ สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 2 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง โดย
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปได้ดังนี ้

 สัญญำเงินกู้ระยะยำวกับกับสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 

ผู้กู ้ BSE  

คู่สัญญำ ผู้กู้ : BSE 

ผู้ให้กู้ :  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 และสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2  

วันลงนำมในสัญญำ 12 ธ.ค. 55 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตจ ำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต์ และ 
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โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตจ ำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต ์

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งเป็น 2 วงเงินหลัก 

- วงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1  : 753,783,000 บำท  

- วงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2  : 12,158,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตรำดอกเบี้ย - วงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 : Fixed Rate Swap Cost + 
อัตรำส่วนเพิ่ม ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ  

- วงเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 2 : ร้อยละ 1 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ ช ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 34 งวด เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56  และช ำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 2556  

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผู้กู้จะต้องด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผู้กู้จะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกู้ระยะยำวดังกล่ำว 

 

สัญญำเงินกู้ระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งท่ี 1  

ผู้กู ้ BSE  

ผู้ให้กู ้ ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1 

วันลงนำมในสัญญำ 12 ธ.ค. 55 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัตต์ และ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัตต์ 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้รวม 753,783,000 บำท  

อัตรำดอกเบี้ย THBFIX + ร้อยละ 2.0 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ ช ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 20 งวด เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56  และช ำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 56  

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผู้กู้จะต้องด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผู้กู้จะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกู้ระยะยำวดังกล่ำว 

 

1.6.1.4.2 สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ระยะยำวเพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดจำก BCP และเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนโครงกำรใน
อนำคต กับสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 1 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 3 แห่ง โดยสำระส ำคัญของสัญญำสรุป
ไดด้ังนี ้
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ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1 2 และ 3 

วันลงนำมในสัญญำ 22 มิ.ย. 59 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  1) เพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดจำกบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรและลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งตำมระยะเวลำกำรเบิกเงินกู ้

- วงเงินกู้ที่ต้องเบิกเงินกู้ภำยใน 30 วันนับจำกวันลงนำมในสัญญำ: 1,470,000,000 บำท และ 
             4,770,000,000 เยน 

- วงเงินกู้ที่ต้องเบิกเงินกู้ภำยในเดือน ธ.ค. 60 :  3,430,000,000 บำท และ 
        11,130,000,000 เยน 

วงเงินกู้แบ่งตำมระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู้ 

- วงเงินกู้ที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 67  :  2,400,000,000 บำท และ 
        15,900,000,000 เยน 

- วงเงินกูท้ี่มีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  :  2,500,000,000 บำท 

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตำมระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู้และสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบำทที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอัตรำส่วนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกูส้กุลเงินเยนที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอัตรำส่วนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกู้สกุลเงินบำทมีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  : FDR บวกอัตรำส่วนเพิ่มตำม
สัญญำ 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ - วงเงินกู้ที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 67   

ช ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 17 งวด เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59  และช ำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59 

- วงเงินกู้ที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73 

ช ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 29 งวด เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59  และช ำระ
ดอกเบีย้ทุก 6 เดือน เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59 

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผู้กู้จะต้องด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3.00 เท่ำในทุกๆ 
ขณะ และต้องด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.15 เท่ำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผู้กู้จะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกู้ระยะยำวดังกล่ำว 
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1.6.2 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศญีปุ่น่  

 

สรุปสัญญำส ำคัญในส่วนนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อมูลโดยสังเขปและเพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
ของนักลงทุนเท่ำนั้น ข้อมูลทั้งหมดจัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรฉบับแปลภำษำอังกฤษของสัญญำที่เกี่ยวข้องจำก
ต้นฉบับซึ่งเป็นภำษำญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษำได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรท ำควำมเข้ำใจถึงสำระส ำคัญ
ของสัญญำ ตลอดจนพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะสื่อควำมหมำยที่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกเอกสำรต้นฉบับท่ีได้จัดท ำขึ้นเป็นภำษำญี่ปุ่นได้โดยอิสระ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือหำกปรำกฏว่ำข้อควำมหรือรำยละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดของค ำแปลภำษำไทย หรือ
ภำษำอังกฤษไม่ตรงกับต้นฉบับภำษำญี่ปุ่นให้ยึดถือควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเอกสำรต้นฉบับที่ได้จัดท ำขึ้นเป็น
ภำษำญี่ปุ่นในทุกกรณี 

1.6.2.1 สญัญำซือ้ขำยหุน้ (Purchase and Sale Agreement) 

คู่สัญญำ ผู้ซื้อ : บริษัทฯ 

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

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

ทั้งนี้ ผู้ขำยมิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

วันลงนำมในสัญญำ 29 ม.ค. 2559 

วัตถุประสงค์ของ
สัญญำ  

เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นทั้งหมดใน SunEdison Japan 
Corporation (“SEJ”)( 2) ที่ถือโดย SEI และหุ้นทั้งหมดใน SEDF(3) และ SETI(3) ที่ถือโดย 
SEH  เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวนทั้งสิ้น 14 
โครงกำร (โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงกำรในอนำคต) 

ค่ำตอบแทน - ค่ำตอบแทนครั้งแรก (Upfront Purchase Price) : ผู้ซื้อมีหน้ำที่ช ำระค่ำตอบแทนครั้ง
แรกตำมที่ก ำหนดในสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกกำรประเมินมูลค่ำของโครงกำรที่ด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้ว โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และโครงกำรที่คำดว่ำจะเริ่มก่อสร้ำงได้
ในระยะเวลำอันใกล้บำงโครงกำร รวมถึงมูลค่ำของ SEJ(2)  ซึ่งด ำเนินธุรกิจพัฒนำ
โครงกำรใหม่และบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ได้ช ำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ขำยแล้ว 

- ค่ำตอบแทนที่อำจต้องช ำระในอนำคต : ผู้ซื้อจะช ำระค่ำตอบแทนในส่วนนี้ตำมเงื่อนไข
ควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร และ/หรือ ประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่ำงคูส่ัญญำ โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมที่
คู่สัญญำตกลงกัน 

ทั้งนี้ ส ำหรับเงื่อนไขค่ำตอบแทนที่อำจต้องช ำระในอนำคต ผู้ซื้อมีสิทธิเสนอรำคำที่จะขอซื้อใหม่
ในกรณีที่เงื่อนไขควำมส ำเร็จของโครงกำรไม่เป็นไปตำมที่คู่สัญญำตกลงกันไว้ 
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ข้อตกลงกระท ำกำรที่
ส ำคัญ 

- ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่กำรซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขำยแต่ละรำย และบริษัทต่ำงๆ 
ในเครือของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม จะไม่ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจกำรขำย
หรือให้บริกำรใดๆ ในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งอยู่ในขอบเขตกำรประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็น
กำรแข่งขันกับบริษัทเป้ำหมำย(3) โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขตำมที่คู่สัญญำตกลงกัน 

- ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่กำรซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อและบริษัทในเครือสำมำรถ
เป็นเจ้ำของหลักทรัพย์ของบุคคลใดๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขัน ก็ต่อเมื่อ (1) 
ผู้ขำยและบริษัทในเครือเป็นเจ้ำของกิจกำรดังกล่ำวในสัดส่วนตำมที่คูส่ัญญำตกลงกัน และ 
(2) ธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันดังกล่ำวมีรำยได้หรือสินทรัพย์เทียบกับรำยได้รวมหรือ
สินทรัพย์รวมของบุคคลนั้นในสัดส่วนตำมที่คู่สัญญำตกลงกัน 

กำรชดใช้ควำมเสียหำย ผู้ขำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผู้ซื้อจำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบัติผิดค ำรับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำม
สัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ โดยควำมรับผิดของผู้ขำยตำมสญัญำฉบับนี้ในทุก
กรณีจะไม่เกินกว่ำจ ำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่ำค่ำตอบแทนที่จ่ำย เว้นแต่สัญญำจะก ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอ่ืน ทั้งนี้ ค ำรับรองของผู้ขำยจะมีผลคงอยู่เป็นระยะเวลำทัง้สิ้น 18 เดือนนับจำกวันที่
กำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นค ำรับรองในบำงเรื่องซึ่งจะมีผลคงอยู่ตลอดไป หรือ เป็น
ระยะเวลำทั้งสิ้น 5 ปี แล้วแต่กรณี 

กฎหมำยที่ใช้บังคับ กฎหมำยแห่งประเทศอังกฤษ 

หมำยเหตุ :  
(1) เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุ่ม SunEdison ซึ่งรวมถงึ SEI ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรโดย
สมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 11 (Chapter 11) ต่อศำลล้มละลำยส ำหรับเขตใต้ของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Bankruptcy Court in the Southern District of New York)  
(2) ปัจจุบัน SEJ เปลี่ยนชื่อเป็น BCPGJ 
(3) บริษัทเป้ำหมำย หมำยถึง SEJ SEDF (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Greenergy Holdings) และ SETI (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
Greenergy Power) รวมถึงบริษัทและกิจกำรในเครือของบริษัทข้ำงต้น  

 

1.6.2.2 สญัญำซือ้ขำยสนิทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) 

คู่สัญญำ ผู้ซื้อ : HMJ 

ผู้ขำย :  นิติบุคลรำยหนึ่ง 

ทั้งนี้ ผู้ขำยมิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

วันลงนำมในสัญญำ 1 เม.ย. 59 

วัตถุประสงค์ของ
สัญญำ  

เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อใบอนุญำตและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต ์

ค่ำตอบแทน ผู้ซื้อมีหน้ำที่ช ำระค่ำตอบแทนในแต่ละงวดตำมเงื่อนไขควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมที่คู่สัญญำตกลงกัน 
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กำรชดใช้ควำมเสียหำย 1. คู่สัญญำตกลงรับผิดชดใช้คู่สัญญำอีกฝ่ำยจำกกำรที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบัติ
ผิดค ำรับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

2. ผู้ขำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อถูกฟ้องร้องจำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบัติผิดค ำ
รับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

3. ผู้ขำยตกลงรับผิดใช้ต่อผู้ซื้อในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำของผู้
ซื้อเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ 

โดยควำมรับผิดของคู่สัญญำตำมสญัญำฉบับนี้ในทุกกรณีจะมีผลคงอยู่ตลอดไป 

กฎหมำยที่ใช้บังคับ กฎหมำยแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

1.6.2.3 สญัญำกำรลงทนุทเีค 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำกำรลงทุนทีเคของโครงกำรท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว รวมท้ังสิ้น 4 สัญญำ ดังนี ้

โครงกำรที ่ โครงกำร คูส่ญัญำ วนัทีล่งนำม 

นกัลงทนุทเีค ผูด้ ำเนนิกจิกำร (Operator) 

1 Nakatsugawa 

 

Greenergy Holdings Nakatsugawa PV 24 ธ.ค. 57 

2 Takamori Greenergy Holdings Takamori PV 24 มี.ค. 58 

3 Nojiri Greenergy Holdings Nojiri PV 24 มี.ค. 58 

4 Tarumizu Greenergy Power Tarumizu GKTT 20 ต.ค. 57 

5 Nikaho J1 Nikaho PV 15 ก.ย. 58 

 
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

วัตถุประสงค์ของสัญญำ เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมลงทุนประเภททีเค ภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศญ่ีปุ่น โดยนักลงทุนทีเคจะเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนในโครงกำรทีเคตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 
และผู้ด ำเนินกิจกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ด ำเนินกิจกำรจะแบ่งผลก ำไร ขำดทุน รวมถึงเงินได้
ต่ำงๆ จำกโครงกำรทีเคให้แก่นักลงทุนทีเค 

สิทธิและหน้ำที่ของผู้ด ำเนินกิจกำร - ผู้ด ำเนินกิจกำรมีสิทธิที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้ชื่อของตนเอง อีกทั้งมีภำระหน้ำที่ และควำมรับ
ผิดต่อบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องกับโครงกำรทีเค  

- ผู้ด ำเนินกิจกำรจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้จัดกำรด้วยควำมรับผิดชอบ สุจริต และใช้สิทธิ
และอ ำนำจที่มีภำยใต้กฎหมำยและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเคเพื่อประโยชน์/ 
ก ำไรสูงสุด ของโครงกำรทีเค 

- ผู้ด ำเนินกิจกำรสำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ เช่น  

 กำรครอบครองหรือเช่ำทรัพย์สินที่ใช้ในกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์  
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 กำรติดต่อและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตเช่ือมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid 
Connection) 

 กำรขออนุญำตกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

 กำรเข้ำท ำสัญญำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงสัญญำว่ำจ้ำงผู้บริหำร
จัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) และสัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ  
(O&M Contract) เป็นต้น โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค 

สิทธิและหน้ำที่ของนักลงทุนทีเค - นักลงทุนทีเคจะต้องช ำระเงินลงทุนให้แก่ผู้ด ำเนินกิจกำรตำมจ ำนวนและเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
สัญญำกำรลงทุนทีเค 

- นักลงทุนทีเคจะไม่มีสิทธิใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน หรือ
ควำมรับผิดใดๆ ในหนี้สิน ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจในจ ำนวนเงินที่เกินกว่ำ
เงินลงทุนในธุรกิจ 

- นักลงทุนทีเคจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนใดในทรัพย์สินของผู้ด ำเนินกิจกำร  

กำรจัดสรรส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุน ผู้ด ำเนินกิจกำรจะต้องจัดสรรส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนให้แก่นักลงทุนทีเคในอัตรำร้อยละ 97.0 ของ
ก ำไร/ขำดทุน ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค 

กฎหมำยที่ใช้บังคับ กฎหมำยแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

1.6.2.4 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั Kyushu Electricity Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Kyushu Electricity Power Company รวมท้ังสิ้น 4 สัญญำ โดย
มีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

โครงกำรที ่ ผูด้ ำเนนิกจิกำร
(Operator) 

ทีต่ัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำม
สญัญำ 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟำ้ 

(โวลต)์ 

วนัทีล่งนำม COD 

โครงกำรที่ 1 Nakatsugawa คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

675 6,000 30 ก.ค. 57 15 ส.ค. 57 

โครงกำรที่ 2 Takamori คุมำโมโตะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

1,000 6,600 28 ม.ค. 58 16 ก.พ. 58 

โครงกำรที่ 3 Nojiri มิยำซำกิ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

850 6,600 9 ก.พ. 58 12 ก.พ. 58 

โครงกำรที่ 4 Tarumiza คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

8,100 66,000 31 ต.ค. 57 31 ส.ค. 58 
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โครงกำรที ่ ผูด้ ำเนนิกจิกำร
(Operator) 

ทีต่ัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำม
สญัญำ 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟำ้ 

(โวลต)์ 

วนัทีล่งนำม COD 

โครงกำรที่ 5 Nikaho อำกิตะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

8,833 60,000 25 ก.ย. 2558 15 ก.ค. 2559 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำที่บริษัทผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงกำรเข้ำท ำกับ 
Kyushu Electricity Power Company มีดังนี ้

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวันที่วันอ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก  

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอำยุ
สัญญำ 

กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Curtailment) 

Kyushu Electricity Power Company มีสิทธิจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำโดยไม่ต้องชดใช้
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี  หรือตำมกรณีอ่ืนใดที่
ก ำหนดในสัญญำ  โดยกำรยื่นหนังสอืเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งกำรจ ำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำพร้อมรำยละเอียดตำมที่ระบุในสัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึง Kyushu Electricity Company แสดง
ควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำได้โดยกำรส่งหนงัสือไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

 

1.6.2.5 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบั Tohoku Electric Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Tohoku Electricity Power Company รวมท้ังสิ้น 1 สัญญำ โดย
มีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

โครงกำร Nikaho 

ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) SunEdison Japan SPC 8 Godo Kaisha (ปัจจุบันช่ือ Nikaho PV) 

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวันที่วันอ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก  

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอำยุ
สัญญำ 

กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Curtailment) 

Tohoku Electricity Power Company มีสิทธิจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำโดยไม่ต้อง
ชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี  หรือตำมกรณี
อ่ืนใดที่ก ำหนดในสัญญำ  โดยกำรยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้ง
กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำพร้อมรำยละเอียดตำมที่ระบุในสัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึง Tohoku Electricity Company 
แสดงควำมประสงค์ที่จะยตุิกำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  
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1.6.2.6 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ 
SunEdison Construction  Company (ปัจจุบันชื่อ BCPGE) และ JFE Electrical & Control Systems 
Incorporation รวมจ ำนวน 5 สัญญำ ดังนี ้

โครงกำรที ่ ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

1 Nakatsugawa BCPGE คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 25 เม.ย. 57 

2 Takamori BCPGE คุมำโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น 1 ต.ค. 57 

3 Nojiri BCPGE มยิำซำกิ ประเทศญ่ีปุ่น 1 ต.ค. 57 

4 Tarumizu JFE Electrical & Control 
Systems Incorporation 

คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 29 ส.ค. 57 

5 Nikaho Daiwa House Indutry Co., 
Ltd. 

อำกิตะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 มิ.ย. 58 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำนโดย
ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ 

กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) กำรรับประกันคุณภำพของอุปกรณ์หลัก ภำยในระยะเวลำนับจำกวันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบ
งำนเสร็จสิ้น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 2 – 25 ปี 

 งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) 1 – 2 ปี  

 งำนเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 2 ปี 

 งำนอ่ืนๆ 2 – 10 ปี 

(2) กำรรับประกันประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันว่ำในช่วงระยะเวลำ 2 ปีแรกจำกวันที่ส่งมอบ ประสิทธิภำพของระบบผลิต
ไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จะต้องเป็นไปตำมระดับตำมที่ก ำหนดในสัญญำ หำก
ประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต่ ำกว่ำที่ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ
รับประกัน ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่ำชดเชยหรือด ำเนินกำรแก้ไขให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 

กำรรับประกันผลงำนโดยผู้ผลิต
อุปกรณ์หลัก 

ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จได้โอนสิทธิกำรเรียกร้องตำมเงื่อนไขกำรรับประกันอุปกรณ์โดยผู้ผลิต
อุปกรณ์หลักให้แก่ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) ได้แก่ ประกันคุณภำพวัสดแุละฝีมือกำรผลิต
แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้

2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้โดยกำรส่งหนงัสือไปยงัคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
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เป็นระยะเวลำ 25 ปี และประกันระยะยำวส ำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ 
(Inverter) 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำน
ไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ 
(Warranty for Power 
Output) 

 โครงกำรที่ 1-3 : ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ เป็น
ระยะเวลำ 25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้สูญเสียเกินกว่ำร้อยละ 3.5 ในปีแรก และ
ร้อยละ 0.7 ในปีที่เหลือ ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำร
รับประกันแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลติเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่เสียหำยดังกล่ำว 

 โครงกำรที่ 4 : ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 
25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้สูญเสียเกินกว่ำร้อยละ 3.0 ในปีแรก และร้อยละ 
0.7 ในปีที่เหลือ ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรับประกัน
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติมให้แก่
ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สญูเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่
เสียหำยดงักล่ำว  

กำรเลิกสัญญำ คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ได้ระบุในสัญญำ 
รวมถึงในกรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หลงัจำกได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำ  

 

1.6.2.7 สญัญำจำ้งบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย์ (O&M Contract)  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ BCPGE รวมจ ำนวน 
5 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 

 

Nakatsugawa BCPGE(1) คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

26 ธ.ค. 57 20 ปี 

2 Takamori BCPGE(1) คุมำโมโตะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 58 20 ปี 

3 Nojiri BCPGE(1) มิยำซำกิ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 58 20 ปี 

4 Tarumizu BCPGE (1) คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

29 มิ.ย. 58 20 ปี 

5 Nikaho BCPGE(1) อำกิตะ  

ประเทศญ่ีปุ่น 

12 พ.ย. 58 5 ปี และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ
จนกว่ำจะมีกำรยุติ

สัญญำ 

หมำยเหต ุ : (1) BCPGE เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
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สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำร และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดใน
สัญญำ 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำตอบแทนรำยปีส ำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปีละประมำณ 2.9 – 4.3 ล้ำน
เยน และส ำหรับโครงกำรที่ 4 ปีละประมำณ 28.0 ล้ำนเยน โดยจะช ำระเงินเป็นรำยไตรมำส  และ
ช ำระค่ำตอบแทนจำกกำรให้บริกำรเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจำกแผนกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนี้ในกรณีที่อัตรำควำมพร้อมในกำรผลิตพลังงำน (Availability rate) เกินกว่ำอัตรำ
ตำมที่ระบุในสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจะช ำระส่วนแบ่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้ำงในปีถัดไป 

กำรเลิกสัญญำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงผู้รับจ้ำงแสดงควำม
ประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำ 

2. ในกรณีทีผู่้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระหนี้ภำยในเวลำที่ก ำหนด และเมื่อผู้รับจ้ำงเรียกให้ช ำระหนี้ ผู้ว่ำจ้ำง
ยังคงไม่ช ำระหนี้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่เรียกให้ช ำระหนี้ ผู้รับจ้ำงมีสิทธบิอกเลิกสัญญำ
ได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูว้่ำจ้ำง 

3. ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ให้
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยงัคู่สัญญำฝ่ำยที่
กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.2.8 สญัญำบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สินโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ BCPGJ และ 
TSS รวมจ ำนวน 5 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 
 

Nakatsugawa BCPGJ(1) คำโงะชิมะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

20 ธ.ค. 57 20 ปี 

2 Takamori BCPGJ(1) คุมำโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 58 20 ปี 

3 Nojiri BCPGJ(1) มิยำซำกิ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 58 20 ปี 

4 Tarumizu TSS(2) คำโงะชิมะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

30 ม.ค. 58 20 ปี 

5 Nikaho BCPGJ(1) อำกิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

10 ก.ย. 58 5 ปี และต่อเนื่อง
ครั้งละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติจนกว่ำจะมี
กำรยุติสัญญำ 

หมำยเหต ุ :  
(1) BCPGJ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
(2) TSS เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.0 
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สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ เรียกเก็บเงิน ช ำระเงิน จัดท ำงบประมำณประจ ำป ีจัดท ำและต่ออำยุประกันภัย จัดท ำรำยงำน 
จัดกำรกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง ประสำนงำนส ำหรบักำรด ำเนินกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จัดเตรยีมและน ำส่งเอกสำรและรำยงำนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกำร
ลงทุนทีเค สัญญำกู้ยืมเงิน และสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึง
ดูแลกำรปฏิบัติตำมสัญญำและกฎหมำย 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำตอบแทนรำยปีส ำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปีละประมำณ 1.0 – 3.0 ล้ำน
เยน และส ำหรับโครงกำรที่ 4 และ 5 ในอัตรำปีละประมำณ 9.0 – 10.0 ล้ำนเยน ตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญำ โดยจะช ำระเงินเป็นรำยไตรมำส 

กำรเลิกสัญญำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้ำงแสดงควำมประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำ
เป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 

2. ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ให้
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยงัคู่สัญญำฝ่ำยที่
กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.2.9 สญัญำเงนิกูท้ีส่ ำคญั  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำเงินกู้กับกลุ่มสถำบันกำรเงินในประเทศญี่ปุ่นรวมจ ำนวน 5 สัญญำ โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยประมำณร้อยละ 2.6 - 3.6 ต่อปี ดังนี้ 

1.6.2.9.1 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำรที ่1 

ผู้กู ้ Nakatsugawa 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 0.675 เมกะวัตต ์

ระยะเวลำ  ธ.ค. 57 – ม.ค. 75 

วงเงินกู้รวม 254 ล้ำนเยน 

 

1.6.2.9.2 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำร ที่ 2 

ผู้กู้ Takamori 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คุมำโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 1.0 เมกะวัตต ์

ระยะเวลำ  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกู้รวม  355 ล้ำนเยน 
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1.6.2.9.3 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำร ที่ 3 

ผู้กู ้ Nojiri 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่มิยำซำกิ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 0.85 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกู้รวม  3,349 ล้ำนเยน 

 

1.6.2.9.4 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำรที ่4 

ผู้กู ้ Tarumizu 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 2 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.1 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  ม.ค. 59 – ธ.ค. 75 

วงเงินกู้รวม  2,811 ล้ำนเยน 

 

1.6.2.9.5 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำรที ่5 

ผู้กู ้ Nikaho 

ผู้ให้กู้ กลุ่มสถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 3 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อำกิตะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  ก.ย. 58 – มิ.ย. 76 

วงเงินกู้รวม  4,277 ล้ำนเยน 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-1 
 

สว่นที่ 2  กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกจิกำร 
2-1 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้  
2.1.1 จ ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุเรยีกช ำระแลว้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
2,000,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท และมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทั้งสิ้น 9,950,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,990,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท 

2.1.2 ผูถ้อืหุน้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด มีดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ จ ำนวนหุ้น 
สัดสว่นกำรถือหุ้น 

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

2. นำงสำวธนวดี ตั้งสิทธิโชค 17,504,000 0.9 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 17,084,081 0.9 

4. ส ำนักงำนประกันสังคม 12,354,234 0.6 

5. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 11,869,800 0.6 

6. นำยคเณศ ตั้งคำรวคุณ 10,500,000 0.5 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ 1,469,312,109 73.9 

รวมจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 1,990,000,000 100.00 
หมำยเหตุ:  

(1) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ ำมันและธุรกิจจ ำหน่ำยน้ ำมัน ณ วันที่ 9 กันยำยน 
2559 BCP มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ส ำนักงำนประกันสังคม 197,084,697 14.31 
2. กระทรวงกำรคลัง 137,442,767 9.98 
3. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 107,433,200 7.80 
4. กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 107,433,200 7.80 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 87,506,245 6.36 
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยำวปันผล 38,826,600 2.82 
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 38,077,883 2.77 
8. AIA Company Limited-DI-LIFE 33,510,069 2.43 
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 23,394,698 1.70 
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 21,456,800 1.56 

รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 792,166,159 57.53 
รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 1,376,923,157 100.00 

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.set.or.th 
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2.1.3 กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

-ไม่ม-ี 

2.1.4 นโยบำยจำ่ยเงนิปนัผล 

บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยแล้ว โดยมติของคณะกรรมกำร
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ  มีอ ำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
แผนกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตำมควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และข้อพิจำรณำอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควร 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยในประเทศไทย 

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตำมกฎหมำยแล้ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด หลังจำกหักข้อผูกพันของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจำรณำอ่ืนๆ ที่กรรมกำรของบริษัท
แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร หลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตำมกฎหมำยแล้ว ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจำกหักข้อผูกพันของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจำรณำอ่ืนๆ ที่กรรมกำรของ
บริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่ำงประเทศให้แก่บริษัทฯ อำจมีต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว เช่น ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย (withholding tax) (ในกรณีเป็นกำรจัดสรรส่วนแบ่งก ำไรให้แก่นักลงทนุ
ทีเค ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำยญี่ปุ่นเท่ำกับร้อยละ 20.42) ภำษีที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ค่ำธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องในกำรท ำ
รำยกำร และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ขอ้มลูกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 

วันที่ประกำศจ่ำยปันผล 9 มกรำคม 2559 11 พฤศจิกำยน 2559 

ส ำหรับก ำไรสะสม  
เดือนธันวำคม ปี 2558 

ส ำหรับงวด 
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2559 

ส ำหรับงวด 
เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2559 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.09 0.42 0.18 

เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำทต่อหุ้น) 0.09 0.30 0.15 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 100.0 71.4 83.3 

หมำยเหต:ุ ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นด้วยจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว ณ วันที่ประกำศจ่ำยเงินปันผล
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2-2 โครงสรำ้งกำรจดักำร  
ณ ปัจจุบัน โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำร
กำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ดังนี้   

 
 

2.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทั 

2.2.1.1 คณะกรรมกำรบรษิทั 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกรำคม – 
31 ธันวำคม 2559) ได้ดังนี ้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชมุทัง้หมด 

ป ี2558  
(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 

ป ี2559  
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. นำยพิชัย  ชุณหวชิร (1) ประธำนกรรมกำร 4 / 5 11/11 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ(2) รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

- / 1 9/11 

3. นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช (3) รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำร 
บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 

5 / 5 11/11 

4. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ (4) กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทั้งองค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

1 / 1 8/9 
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รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชมุทัง้หมด 

ป ี2558  
(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 

ป ี2559  
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

5. พลเอก อุทิศ สุนทร (5) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร  

1 / 1 10/11 

6. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี (6) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้
องค์กร  

1 / 1 11/11 

7. นำยธรรมยศ ศรีช่วย (7) กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

1 / 1 10/11 

8. นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล (8) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ - / - 9/10 

9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (9) กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำล / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

- / - 7/11 

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย (10) กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / 
กรรมกำร บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร / 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

5 / 5 11/11 

หมำยเหตุ : 
(1)  ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
(2)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร NRC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(3)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร EIC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(4)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำร NRC และประธำนกรรมกำร CGC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(5)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร AC และ กรรมกำร ERMC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(6)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร AC และกรรมกำร CGC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(7)  ได้รับกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำร ERMC และกรรมกำร CGC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

ERMC และ EICเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559 
(8)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร AC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(9)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำร NRC กรรมกำร ERMC และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร AC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 

2559 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ERMC เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559 
(10)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร CGC กรรมกำร ERMC และ กรรมกำร EIC  
 
เม่ือวันที่ 25 มีนำคม 2559นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ซึ่งได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 
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กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ คือ นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยบัณฑิต 
สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือ นำยพิชัย  ชุณหวชิร ประธำน
กรรมกำร หรือ นำยบัณฑิต  สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช หรือ 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นำยธรรมยศ ศรีช่วย หรือ 
นำยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล หรือ พลเอกคณิต สำพิทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรำ
ส ำคัญของบริษัทฯ 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ดังนี้ 

1. กรรมกำรใหม่ต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบัง คับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ และมีควำมรับผิดชอบเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) 

3. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ (Direct) และก ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่งค่ังสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)  

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำพนักงำน และควำมต่อเนื่องของ
ผู้บริหำร (Succession Plan) 

5. ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดเวลำและตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดในสญัญำ
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเรื่องที่ส ำคัญอ่ืนๆ ของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกเดือน เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 

6. รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มใน
อนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ  

7. ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ มีระบบทำงบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้  

8. ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

9. มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทำงและมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม เพียงพอ และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีจริยธรรมและมีควำมเท่ำเทียม 

11. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกอ่ืน มีควำมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระในกำร
พิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
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ด ำเนินกิจกำร ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้ำนกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืนๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีที่มีควำมเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

12. ในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกิจกำรด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อท ำ
หน้ำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร และกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือ หุ้น 
ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติตนและด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมกำรและบริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทำงธุรกิจ 
จริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน (Code of Ethics) เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติภำยในองค์กร 

15. งดซื้อขำยหลักทรัพย์ ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจ้งข่ำวงบ
กำรเงินอย่ำงนอ้ย 3 วัน 

16. รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำ เมื่อมีกรณี
ดังต่อไปนี ้

 มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ ท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี  

 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

17. เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 
หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่ำเพ่ือเพ่ิมทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

18. คณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปี 

19. คณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และคณะกรรมกำรอิสระประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี 
เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และแจ้งให้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบถึงผลกำรประชุม  

20. กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

21. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งและก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำม
จ ำเป็นเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

22. มีกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของกฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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23. พิจำรณำอนุมัติกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กำรกู้ยืม หรือ 
กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืม ตลอดจนกำรเป็นผู้ค้ ำประกัน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

24. พิจำรณำและหรือให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรเข้ำท ำรำยกำร (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำร
ไม่ต้องได้รับกำรอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด 
และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

25. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเรื่องส ำคัญต่ำงๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

26. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรจ่ำยปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

27. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยต่ำงๆ รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ  ในกรณีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และในกรณีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

28. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร
ได้ ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้กรรมกำรหรือผู้รับมอบ
อ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้เท่ำนั้น 

ทั้งนี้ ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมและสัมมนำหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ในปี 2559 มีกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ดังนี ้

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ได้แก่ นำยธรรมยศ ศรีช่วย 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ได้แก่ พลเอก อุทิศ สุนทร พลเอก คณิต สำพิทักษ์ และ 

นำยธีรพงษ์ นิลวรสกุล 
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สรุปปีที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 

 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังไดด้ ำเนินกำรสมัครสมำชิกสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมกำรทุกท่ำน 
เพ่ือประโยชน์ในกำรรับรู้ข่ำวสำรและเพ่ิมเติมควำมรู้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่มำกกว่ำ 12 คน และกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัตติำมท่ีกฎหมำยและ
ข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด และ
มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยผู้มีควำมรอบรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกจิไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน ด้ำนธุรกิจระหว่ำงประเทศ ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กร ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน
เป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรหรือบุคคลใดด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญข่องบริษทัฯ และมีอ ำนำจถอดถอนบุคคลดังกล่ำวจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ไดด้ว้ย ท้ังนี้ให้กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรษิัทโดยต ำแหน่ง 

4. ประธำนกรรมกำรต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำร
ต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมกำรชดุย่อยท่ีไดจ้ัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำรแบ่งแยกหน้ำที่และกำร
ปฏิบัติงำน  

รำยชือ่ DAP DCP 

1. นำยพิชัย  ชุณหวชริ ปี 2549 ปี 2554 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สวุรรณ - ปี 2552 

3. นำยชัยวัฒน์  โควำวิสำรัช - ปี 2556 

4. นำยบัณฑิต  สะเพยีรชัย ปี 2547 ปี 2548 

5. นำยธรรมยศ  ศรีช่วย - ปี 2559 

6. พลเอก อุทิศ  สุนทร ปี 2559 - 

7.ศ. ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ ์ - ปี 2551 

8. พลเอก คณิต  สำพิทักษ ์ ปี 2559 - 

9. นำยธีระพงษ์  นิลวรสกุล ปี 2559 - 

10. นำงวิไล  ฉัททันต์รัศม ี - ปี 2554 
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วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรษิทั  

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่เหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน  เว้นแต่
กรรมกำรคนใด มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระและ
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น 

นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

5. ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

6. ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  

2.2.2 ผูบ้รหิำร 

ณ ปัจจุบัน ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้  

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

1. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 

2. นำยวัชรพงศ์ ใสสุก รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 

3. นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเลขำนุกำรบริษัท 

4. นำยสมชำย เกษมล้นนภำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 

5. นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 

6. ดร. ภำวัน สยำมชัย ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 

7. นำยก้องเกียรติ กำญจนพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์

8. นำยนพพร สุภำพผล(1) ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีองค์กร 

หมำยเหต:ุ  

(1) นำยพงษ์ศักดิ์ ชะนะมำท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 
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ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันที่ 14 ตุลำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดังนี ้

1. ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำกับดูแล บริหำร จัดกำร และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. บริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดและเป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
งบประมำณ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น 

4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมท้ังกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด ทรัพยำกรบุคคล และด้ำนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ โดยรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6. เจรจำและเข้ำท ำสัญญำ และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภำยในก ำหนดวงเงินของธุรกรรม
ตำมท่ีก ำหนดในตำรำงอ ำนำจอนุมัติรำยจ่ำยซ่ึงได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

7. สั่งกำร ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และบันทึกภำยในส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมท้ังรักษำระเบียบอันดีงำมภำยในองค์กร 

8. ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผล
ประกอบกำรที่ดีตำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส รวมถึงหำโอกำสปรับปรุงและ
พัฒนำให้มีผลประกอบกำรท่ีดีขึ้น 

9. พัฒนำองค์กรให้มีผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรที่ดี และมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง
เพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

10. ด ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ที่ดี โดยท ำกำรศึกษำทำงด้ำนเทคนิคและด้ำนกำรเงิน
อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

11. กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรถอดถอน กำรก ำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือน หรือ ค่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำร
พ้นสภำพและอ่ืนๆ ยกเว้นพนักงำนตั้งแต่ระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

12. กำรโยกย้ำยพนักงำนระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ยกเว้น กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรถอดถอน กำรก ำหนด 
กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงกำรพ้นสภำพ และอ่ืนๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

13. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนกำรด ำเนินงำนที่เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป  ในวงเงินไม่เกินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
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14. ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 
รวมตลอดจนตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนุมัติรำยจ่ำยซ่ึงได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

15. พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ  

16. มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงำนที่ก ำหนดในนำมของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ ำนำจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัท และไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือควำมขัดแย้งไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ กับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีควำมขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษทั
ฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (arm's length)  

17. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจในกำรสั่งจ่ำยเงินเพื่อกิจกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกตำมสัญญำ หรือข้อ
ผูกพันใดๆ รวมถึงมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร หรือก ำหนดและอนุมัติวิธีกำรจัดหำพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้ำนบำท 

2.2.3 เลขำนกุำรบรษิทั 

เลขำนุกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรให้ด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำตรำ 89/15 และ 89/16 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 
21 มิถุนำยน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรำ 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล มีคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำร
บริษัท ตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 1 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของเลขำนกุำรบรษิทั  

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และ
รำยงำนประจ ำปี 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

3. จัดสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท ำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้กับ
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรำยงำนน้ัน 
และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียซ่ึงจัดท ำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำว 

4. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

5. ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริษัท พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6. เป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกรรมกำร ผู้บริหำร และผูถ้ือหุ้น 
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7. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดแูลตำมระเบียบและ
ข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรก ำกับดแูล 

8. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศ ก ำหนด หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

2.2.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

2.2.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1. ค่ำตอบแทนรำยเดอืนและเบีย้ประชมุ 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน (บำท/เดือน) 
เบี้ยประชุม (บำท/คน/ครั้ง) 

(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม) 
1 ม.ค.–30 ก.ย. 59(1) 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 59(2) 1 ม.ค.–30 ก.ย. 59(1) 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 59(2) 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
31,250 
28,125 
25,000 

 
37,500 
33,750 
30,000 

 
31,250 
28,125 
25,000 

 
37,500 
33,750 
30,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
12,500 
10,000 

 
12,500 
10,000 

 
15,625 
12,500 

 
18,750 
15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,625 
12,500 

 
 

18,750 
15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร 
ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,625 
12,500 

 
 

18,750 
15,000 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,625 
12,500 

 
 

18,750 
15,000 

คณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,625 
12,500 

 
 

18,750 
15,000 

หมำยเหต:ุ 

(1) อนุมัติโดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 
(2) อนุมัติโดยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ง1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559 
(3) กรณีของพนักงำน BCP เป็นกรรมกำรผู้แทนจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำรชุด

ย่อยอื่นๆ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
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2. โบนสั 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 2559 อนุมัติกำรจ่ำยโบนัสให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับเงินโบนัสประจ ำปีในอัตรำร้อยละ 0.75 ของก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อกรรมกำร 
1 ท่ำน และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยประธำนกรรมกำรบริษัทและรองประธำนกรรมกำรบริษัท 
จะได้รับค่ำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ำกรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตำมล ำดับ 

ทั้งน้ีกรณีที่เป็นกรรมกำรผู้แทนจำกบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) มีสิทธิได้รับโบนัสไม่เกิน 12 เดือน
ของเบ้ียประชุมท่ีได้รับ และหำกได้รับโบนัสเกิน 12 เดือน ให้ส่งส่วนท่ีเกินแก่ BCP ต่อไป 

3. ค่ำใขจ้ำ่ยอืน่ของกรรมกำร ไดแ้ก ่

• บัตรเติมน้ ำมันเพ่ือใช้ในกำรปฎิบัติหน้ำที่ตำมจริงส ำหรับกรรมกำร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน/คน 

• ประกันควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงินรวมไม่เกิน 250.00 ล้ำนบำท 

• รถยนต์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัท 
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2559 เป็นดังนี้  

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

คณะกรรมกำร
บรษิทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรรษทัภบิำล 

คณะกรรมกำร
บรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร 

คณะกรรมกำร
บรหิำรและ

จดักำรกำรลงทนุ 
รวม 

1. นำยพิชัย  ชุณหวชิร(1) ประธำนกรรมกำร 737,500 - - - - - 737,500 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชรวงษ์สุวรรณ(2) รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

608,750 - 103,125 - - - 711,875 

3. นำยชัยวัฒน ์โควำวิสำรัช(2)(3) รองประธำนกรรมกำร / 
ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน 

202,500 - - - - 93,750 296,250 

4. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

450,000 - 82,500 34,375 - - 566,875 

5. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง
องค์กร 

580,000 265,000 - - 82,500 - 927,500 

6. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

605,000 331,250 - 27,500 - - 963,750 
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รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 

คณะกรรมกำร
บรษิทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรรษทัภบิำล 

คณะกรรมกำร
บรหิำรควำม
เสีย่งทัง้องคก์ร 

คณะกรรมกำร
บรหิำรและ

จดักำรกำรลงทนุ 
รวม 

7. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง
องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล / 
กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำร
ลงทุน 

580,000 - - 27,500 95,625 60,000 763,125 

8. นำยธีระพงษ ์นิลวรสกุล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

530,000 185,000 - - - - 715,000 

9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง
องค์กร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

500,000 67,500 67,500 - 90,000 - 725,000 

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย(3) กรรมกำร / 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / 
กรรมกำร บริหำรและจัดกำรกำร
ลงทุน / กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทัง้องค์กร / กรรมกำร
บรรษัทภิบำล 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

180,000 - - 15,000 45,000 75,000 315,000 

รวม 4,973,750 848,750 253,125 104,375 313,125 228,750 6,721,875 

หมำยเหต:ุ (1)  นำยพิชัย ชุณหวชิร ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 
2)  พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ได้รับแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 
(3) กรรมกำรดังกล่ำวเป็นพนักงำนของ BCP ซึ่งจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ฯ แล้ว 
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2.2.4.2 ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรประกอบด้วย (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) ค่ำตอบแทน
ให้กับผู้บริหำร (ซึ่งรวมถึงพนักงำนของบริษัทฯ) ในรูปอ่ืน ได้แก่  ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ค่ำวัคซีนป้องกันโรค ค่ำ
รักษำพยำบำล กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และค่ำเบ้ียประกันชีวิต  

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนผูบริหำรในรูปเงินเดือน โบนัส เงินบ ำเหน็จ และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็น
ดังนี ้

 ป ี2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) ป ี2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

จ ำนวนผู้บริหำร (คน) 5 8 

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) 4.5 18.3 

หมำยเหตุ: เนื่องจำกบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎำคม 2558 และทยอยแต่งตั้งผู้บริหำรเพิ่มเติมในระหว่ำงปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ส ำหรับปี 2558 นั้นอยู่ในระดับต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนำยน 2559  

 

2.2.5 บคุลำกร 

2.2.5.1 จ ำนวนบคุลำกรและคำ่ตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหำร) เท่ำกับ 88 คนโดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ฝำ่ยงำน จ ำนวนบคุลำกร (คน) 

1. สำยงำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  4 

2. สำยงำนกำรเงินและบัญชี  6  

3. สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 8 

4. สำยงำนปฏิบัติกำร  5 

5. สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 15 

6. บริษัท บำงจำกโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 27 

7. BCPG Japan Corporation  23 

รวม 88 

 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมต่อพนักงำน รวมถึงสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนทั้งในระยะสั้น คือ 
โบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และระยะยำว คือ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิกำรที่เป็น
หลักประกันทำงกำรเงินให้แก่พนักงำน 

พนักงำนจะได้รับต่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินวินัยกำรปฏิบัติงำน พนักงำนมีสิทธิสมัครเข้ำเป็น
สมำชิก “กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน)”  โดยเลือกสะสมเป็นอัตรำร้อยละ 5 หรือร้อย
ละ 10 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตรำเดียวกันเช้ำเป็นเงินกองทุน  
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ส ำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และส ำหรับปี 2559 ค่ำตอบแทนบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวม
ผู้บริหำร)  ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินวินัยปฏิบัติงำน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และเงินรำงวัลเพิ่ม
พิเศษ เท่ำกับ 3.5 ล้ำนบำท และ 37.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

2.2.5.2 สวสัดกิำรพนกังำน  

นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว้ บริษทัฯ ได้จัดให้มีผลประโยชนต์อบแทนให้กับพนักงำนใน
รูปอ่ืน โดยสวัสดกิำรของพนักงำนของบริษัท มีดังนี้ 

1. กำรตรวจสขุภำพประจ ำป ีบริษัทฯ จะจัดให้พนักงำนประจ ำของบริษัทฯ ได้รับกำรตรวจสุขภำพจำกแพทยท์ี่
บริษัทฯ ก ำหนดเป็นประจ ำ ทุกปี และในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ำจ ำเป็นตำมค ำแนะน ำของแพทย์ บริษัทฯ ก็อำจจัดให้
พนักงำนคนใดคนหน่ึงได้รับกำรตรวจสุขภำพเพ่ิมเติมได้ 

2. กำรป้องกันโรคระบำด บริษัทฯ อำจจัดให้มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นครั้งครำวตำมค ำแนะน ำของแพทย์ 

3. กำรรักษำพยำบำลในระดบัคลนิกิหรอืในฐำนะผู้ป่วยนอก เม่ือพนักงำนและครอบครัวเจ็บป่วยกะทันหัน และ
ไม่สำมำรถรับกำรรักษำพยำบำล ณ สถำนพยำบำลบริษัทฯหรือได้รับค ำแนะน ำจำกแพทย์ให้ไปท ำกำรรักษำพยำบำลกับ
แพทย์เฉพำะโรค พนักงำนอำจขอเบิกค่ำรักษำพยำบำลในระดับคลินิกได้ ในวงเงินที่ก ำหนด โดยให้ครอบคลุมถึง บิดำ-
มำรดำ (ผู้ให้ก ำเนิด) คู่สมรส และบุตรท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยของพนักงำนด้วย 

4. กำรรกัษำพยำบำลฐำนะผูป้ว่ยใน พนักงำนและครอบครัวจะได้เลือก “แผนประกันสุขภำพหมู่” หำกเจ็บป่วย
ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล และ/หรือผ่ำตัด มีสิทธิขอเบิกค่ำรักษำพยำบำลตำมเกณฑ์ท่ีบริษัทประกันก ำหนด 
โดยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่บุคคล พนักงำนผู้เป็นสมำชิกของแผนประกันสุขภำพหมู่ จะจ่ำยเบี้ยประกัน 1 ส่วน และบริษัทฯ สมทบ
ให้อีก 2 ส่วนตำมอัตรำที่บริษัทฯ ประกำศให้ทรำบเป็นครำวๆ ไป 

5. ผลประโยชน์ด้ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนมีสิทธิสมัครเข้ำเป็นสมำชิก “กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงำนบริษัทฯ” ภำยหลังจำกผ่ำนทดลองงำน โดยบริษัทฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำน
ที่เป็นสมำชิกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในอัตรำเดียวกัน 

6. ผลประโยชน์กรณเีสยีชวีติ พนักงำนทุกคนจะได้รับควำมคุ้มครองกำรประกันชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้ำท ำงำน 
และเพื่อเป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ของพนักงำน บริษัทฯ จึงมีเงินช่วยเหลือกรณี
พนักงำนเสียชีวิตเพ่ือช่วยในเรื่องค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อำทิเช่น กำรจัดงำนศพตำมประเพณี เงินประกันชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ในเงินผลประโยชน์ทั้งหลำยที่ทำยำทของพนักงำนพึงได้รับ ในกรณีที่พนักงำนถึงแก่กรรมลงในระหว่ำงที่เป็น
พนักงำนของบริษัทฯ เช่น เงินบ ำเหน็จ เงินประกันชีวิต โบนัสวินัยกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ    บริษัทฯ จะช่วยด ำเนินกำรให้
ทำยำทตำมกฎหมำยท่ีระบุใน “หนังสือก ำหนดผู้รับผลประโยชน์” เป็นผู้ได้รับประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

2.2.5.3 ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 

ตั้งแต่จดัตั้งบริษัทฯ เม่ือวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่เป็นสำระส ำคัญ 

2.2.5.4 นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร  

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอยำ่งสม่ ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และควำมช ำนำญ 
รวมทั้งประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถพัฒนำ
ควำมรู้ควำมช ำนำญจำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีกำรจัดอบรมภำยในบริษัทฯ เพื่อให้มี
กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรู้เพิ่มเติมแก่พนักงำนอยู่เป็นประจ ำ และบริษัทฯ จะพิจำรณำจัดส่งพนักงำนและ
ผู้บริหำรในสำยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยเป็นกำร
เพ่ิมเติม เพ่ือน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำปรับปรุงกำรด ำเนินของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
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2-3 กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2.3.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแล 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies, 2012) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำด
หลักทรัพย์ฯ) ก ำหนด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำ เนินงำนและควำม
โปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ 
จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (ซ่ึงรวมถึงนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ) เพ่ือเผยแพร่ให้แก่พนักงำน
ทุกคนเพื่อรับทรำบและตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ ตำมนโยบำยดังกล่ำว 

2.3.2 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของโดยใช้สิทธิผ่ำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือท ำหน้ำที่แทนตนและมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิพื้นฐำน อันได้แก่  

 สิทธิซื้อขำยและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งก ำไร 

 สิทธิได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ
ตนเอง 

 สิทธิเข้ำรว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญ
ของบริษัทฯ ตำมท่ีกฎหมำยหรือนโยบำยฯ ก ำหนด โดยอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนัก
ลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิประกำรอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตำมกฎหมำย 

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนวำระกำรประชุม และข้อมูลท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจำรณำ ซึ่งในวำระกำรจ่ำยเงินปัน
ผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงเปรียบเทียบกับนโยบำย โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบ
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำรประชุมและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อย
กว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ำไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มำกกว่ำ 30 วันก่อนกำร
ประชุม เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นหรือสมควรประกำรอ่ืนใด ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของกฎหมำยหรือประกำศที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมโดยเร็วที่สุด  

3. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
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4. ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้คณะกรรมกำรบริษัทเพิ่มเรื่องใน
วำระกำรประชุมและสำมำรถตั้งค ำถำม ขอค ำอธิบำย และแสดงควำมเห็นของตนได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ผ่ำน 
Website ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และWebsite ของบริษัทฯ  

5. ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค ำถำม
แก่ผู้ถือหุ้น 

6. หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลโดยทั่วกัน 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)  

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยพึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้
ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ 

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสำรสนเทศที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลำ จำกบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ให้ข้อมูล
สำรสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่ำงจำกผู้ถือหุ้นอ่ืนของบริษัทฯ   

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 

4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด  

5. ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อกับกรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่ำนทำง Email: 
ico@bcpggroup.com 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำ
ให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง ควำมมั่นคง
ทำงกำรเงินและควำมยั่งยืนของกิจกำรต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรเคำรพหลัก
สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มี
ส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง สร้ำงงำนและกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษัท
มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นและสมควรเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับกำรคุ้มครองและได้รับกำร
ปฏิบัติด้วยดี 

2. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   

3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ 
หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 
รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง รวมไปถึงจะจัดให้ มีกลไกในกำร
คุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำน
ช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมและน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ขอบเขตนโยบำย (Scope of Content) 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทฯ 
มุ่งม่ันในกำรให้ข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเท่ำเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นัก
ลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลและสำธำรณชนทั่วไป กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำและสม่ ำเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและกำรสร้ำงมูลค่ำในอนำคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้ำน
บวกหรือด้ำนลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรเก็บควำมลับทำงธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทำงธุรกิจที่
ส ำคัญและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้นโยบำยนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในกำรสื่อสำร เช่น รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนรำยไตรมำส ข่ำว เอกสำรแถลงข่ำว จดหมำยถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงกำรพูด
โดยวำจำทั้งกำรประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเครำะห์และนักลงทุน  กำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืนๆ กำรให้
สัมภำษณ์กับสื่อมวลชน และกำรแถลงข่ำว เป็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะให้นโยบำยนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ (ตำมท่ีระบุในกฎหมำย) และสนับสนุนให้บุคคลเหล่ำนั้นใช้นโยบำยน้ี 

ผู้มีหน้ำที่ให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) 

บริษัทฯ จะสื่อสำรกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ ผู้เกี่ยวข้องในกำรลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่ำนผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมำย 
ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรที่ดูแลหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรติดต่อประสำนงำนกับนักวิเครำะห์ นัก
ลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องกำรข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ   

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ/หรือรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนกำรเงินและบัญชี อำจมอบหมำยให้ผู้บริหำร
ระดับสูง และ/หรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้สัมภำษณ์และสื่อสำรข้อมูลกับสื่อสำรมวลชนโดยมี
ขอบเขตอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงกิจกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วๆ ไป และข้อมูลด้ำนกำรเงินใน
อดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงไรก็ตำม หน้ำที่ข้ำงต้นไม่รวมถึงกำรสื่อสำรกับนักวิเครำะห์ หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรลงทุน  ทั้งน้ีพนักงำนอ่ืนจะไม่ได้รับอนุญำตให้สื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นกำร
ส่วนตัว ยกเว้นผ่ำนหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
ภำยใต้สัญญำกำรไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน 

สำรสนเทศที่เปิดเผยอย่ำงสม่ ำเสมอ (Regular Information) 

สำรสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยอย่ำงสม่ ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐำนะทำงกำรเงินและรำยงำนของประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรวิเครำะห์ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร ปัจจัยเสี่ยง 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนเชิงอภิปรำยประกอบใน
รำยงำนประจ ำปี เพื่อขยำยควำมเรื่องที่ส ำคัญและยำกที่จะเข้ำใจและชี้แจงนโยบำยที่ส ำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนและกำรเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรเปิดเผยจ ำนวนครั้งที่
กรรมกำรและ/หรือ กรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้ด้วย 
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สำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญ (Material Information) 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนที่ ไม่ได้รับอนุญำต กลุ่มบุคคล 
หรือ บุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมูลน้ันจะได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว กรณี
ที่มีควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี Underwriter ธนำคำร ที่ปรึกษำกฎหมำย 
หรือที่ปรึกษำอ่ืนๆ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำบุคคลดังกล่ำวได้ใช้ควำมระมัดระวังเพ่ือเก็บรักษำข้อมูลควำมลับ
ไว้ หำกมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนโดยทันที โดย
บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรออกข่ำว และข้อก ำหนดอ่ืนๆ หรือ
หำกจ ำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือขอระงับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์เป็นกำรชั่วครำว 

ในบำงสถำนกำรณ์ บริษัทฯ อำจจะต้องชะลอกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนด้วยเหตุผลทำงธุรกิจ (เช่น ถ้ำเปิดเผย
ข้อมลูออกไปจะมีผลต่อกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่ำจะถึงเวลำท่ีเหมำะสมท่ีจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

ช่วงเวลำก่อนจัดส่งงบกำรเงิน (Quiet Period) 

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะหลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจัดส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วัน
สิ้นสุดไตรมำสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบกำรอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำนระบบกำรจัดส่งข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ ถูกคำดกำรณ์คลำดเคลื่อนอย่ำงมีนัยส ำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น ำข้อมูลไปใช้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บทวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports) 

บริษัทฯ จะไม่ประเมินควำมเหมำะสมต่อตัวเลขประมำณกำรของนักวิเครำะห์ เนื่องจำกโมเดล วิธีประมำณค่ำ และ
สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกัน แต่จะมุ่งเน้นท ำควำมเข้ำใจต่อนักวิเครำะห์ในกรณีที่พบว่ำมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนจนอำจมีผล
ต่อประมำณกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซ่ึงอำจมีผลกระทบในวงกว้ำงต่อนักลงทุนที่อ่ำนบทวิเครำะห์ดังกล่ำว 

เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Webpage) 

บริษัทฯ จัดให้มีหน้ำนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท(www.bcpggroup.com) 
เพื่อเป็นช่องทำงหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเครำะห์หรือนักลงทุน
สถำบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ให้เว็บไซต์มีควำมพร้อมใช้งำน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ กำรบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อำจมีรูปแบบหรือลักษณะแตกต่ำงจำกข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจ ำกัดของ
เว็บไซต์ อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำหลักจะไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ พร้อมทั้งมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรที่ดูแล
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้ำที่หลักในกำรติดต่อประสำนงำนกับนักวิเครำะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องกำร
ข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

ทรรศนะต่อธุรกิจและข้อมูลเชิงประมำณกำร (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีที่มีกำรแจ้งประมำณกำรผลประกอบกำรระยะสั้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ อำจจัดให้มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงต่ำงๆ ได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพิ่มเติมทั้งแผนงำนปัจจุบัน 
แผนกลยุทธ์และกำรประมำณกำรในอนำคต ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอนำคตและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่ำน
มำ กำรประมำณกำรท่ีเกิดขึ้นจะถูกก ำหนดโดยใช้สมมติฐำนหลักของผู้บริหำรโดยเทียบเคียงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันบน
พื้นฐำนข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนั้นๆ ด้วยหลักกำรด ำเนินงำนท่ีต่อเน่ือง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจึงควรใช้วิจำรณญำณ
ในกำรพิจำรณำ และเข้ำใจว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริงอำจแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกผลกำรประมำณกำรได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง 
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)  

กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบำทในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืน รวมถึงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี โดยท ำหน้ำที่เฉพำะด้ำนช่วยศึกษำกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอีกด้วย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง และตำมควำมจ ำเป็น โดย
มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี  

2. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมกำรหรือผู้แทนของ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 
อำจแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้น โดยฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่ต้องให้สำรสนเทศที่
เหมำะสมและทันเวลำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรทั้งหลำยได้รับ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำง
ถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมท้ังดูแลให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่
ละครั้งแล้วเสร็จภำยใน 7 วันหลังกำรประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้สอบทำนควำมถูกต้องของรำยละเอียด
ก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครั้งถัดไป 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
กรรมกำรท้ังหมด ในกำรลงมติควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 

4. กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมท้ังหมดในแต่ละปี  

5. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่องที่จะเข้ำวำระกำรประชุม โดยกำรปรึกษำหำรือกับฝ่ำยบริหำร 
ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรบำงท่ำนที่จะบรรจุเรื่องอ่ืนที่ส ำคัญเป็นวำระกำรพิจำรณำในกำร
ประชุมครั้งต่อไป 

6. ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำยและ
เพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทที่จะอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคัญ 

7. ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็นผู้กล่ำวสรุปประเด็นส ำคัญของวำระกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำของกรรมกำร 
พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิดเห็น เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและสรุปเป็น
มติที่ประชุม 

8. ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ใน
ที่ประชุมในวำระดังกล่ำว 

9. กรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงและขอสำรสนเทศ ค ำปรึกษำและบริกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
จำกฝ่ำยบริหำร และสำมำรถขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอกได้ 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

• กำรจัดให้มีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือพิจำรณำและติดตำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกิจกำร รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยฝ่ำยบริหำร 
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• กำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมท้ังกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงิน 

• กำรประชุมของคณะกรรมกำรอิสระประจ ำปีเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ำยบริหำรระดับสูงของบริษัทฯ 
เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

• กำรจัดให้มีกำรน ำเสนอข้อกฎหมำย หรือประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม่ ำเสมอโดยท่ีปรึกษำกฎหมำย 

• จัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มำตรกำรต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรรับทรำบเพื่อใช้ใน
กำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

• กำรเยี่ยมชมกิจกำรในต่ำงประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้เข้ำใจลักษณะกำรด ำเนินงำน และข้อก ำหนด กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรประเมินผลของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของ
กำรประเมินตนเองรำยบุคคล (โดยตนเอง) หรือรำยบุคคล (แบบไขว้) และกำรประเมินตนเองรำยคณะ เพื่อใช้เป็น
กรอบในกำรตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรน้ัน ฝ่ำยบริหำรจะสรุปผลให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และเผยแพร่ผลสรุปกำรประเมิน
คณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีหลักเกณฑ์ และท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับบรรทัดฐำนเป็นระยะๆ ตำมท่ีก ำหนด 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้น บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมีคุณภำพและ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมม่ันใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้มีกำร
ก ำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสำหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงำนของ
บริษัทฯ และของกรรมกำรแต่ละคน 

2. กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมกำรชุดย่อย) จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพ่ิม โดยเชื่อมโยงกับระดับควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยน้ัน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีรำยงำนเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลและค่ำตอบแทนของผู้บริหำร 
ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรได้รับในกรณีที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้ให้ไปปฏิบัตหิน้ำที่ใน
บริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
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2.3.3 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

2.3.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระขอบริษัทไม่น้อยกว่ำ 3 
คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
หรือด้ำนตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชมุทัง้หมด  

ป ี2558  
(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.) 

ป ี2559 
(1 ม.ค. – 31ธ.ค.) 

1. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 / 1 11/11 

2. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำรตรวจสอบ 1 / 1 11/11 

3. นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล(2) กรรมกำรตรวจสอบ - / - 7/7 

กรรมกำรตรวจสอบทีล่ำออกระหวำ่งป ี

1. ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ์(3) กรรมกำรตรวจสอบ - / 1 3 / 4 

หมำยเหต:ุ   

(1) เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

(2) ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2559 มีมติให้แต่งตั้งนำงพรรณขนิตตำ บุญครอง ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) แทน 

(3) ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 

 

และมีนำยประสิทธ์ิ สกุลเกสรีวรรณ ผู้จดักำรส ำนักตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ซึ่งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดังนี้  

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยกฎหมำยอยำ่งถูกต้องและ
เพียงพอ  

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และสอบทำนประสิทธิผลและควำมพอเพียงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

5. สอบทำนและพิจำรณำร่วมกับฝำ่ยจัดกำรในเรื่องข้อบกพร่องส ำคัญที่ตรวจพบและกำรสนองตอบจำกฝ่ำยจัดกำร 

6. มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
อ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือน ำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัตติำมระเบียบของ
บริษัทฯ  

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้

(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 

(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำรว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter) 

(8) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอ
ค่ำตอบแทน และเสนอกำรพิจำรณำถอดถอนบุคคลดังกล่ำว รวมท้ังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

9. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผูส้อบบัญชี และส ำนักตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดควำมซ้ ำซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกบักำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 

10. ให้ควำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึกอบรม และอัตรำก ำลังของส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน 

11. พิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมท้ังพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

12. สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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13. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่  

(1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

(2) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควรหำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ี
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณด์ำ้นกำรบัญชีหรือกำรเงินหรือตรวจสอบอย่ำงเพียง
พอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  

4. ให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรตรวจสอบ  

1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตั้งใหม่อีกได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ
เหมำะสม 

3. กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

 ครบก ำหนดตำมวำระ 

 พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท 

 ลำออก 

 ตำย 

 ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ หรือตำม
หลักเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหน่ง 

4. กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน พร้อม
ส่งส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ 
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5. ในกรณีที่ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำร
บริษัทอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทนในต ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่
ปรำกฏว่ำต ำแหน่งที่ว่ำงลงน้ันส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ไว้  ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทนในต ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้น
โดยเร็วและจะต้องไม่เกินกว่ำ 3 เดือนภำยหลังจำกที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ 
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบในกรณีข้ำงต้นจะอยู่ในต ำแหน่งได้ตำมวำระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

2.3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน ซึ่งมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนบุคคล และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรับปี 2559 ได้ดังนี ้

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / จ ำนวน

ครัง้ของกำรประชมุทัง้หมด 
ป ี2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

6/6 

2. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 6/6 

3. ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

5/6 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันี้ 

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคุณสมบัติของผู้ทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และ
ผู้บริหำรระดับสูง 

2. ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 

4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเห็นชอบและน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ 

5. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-28 
 

6. ทบทวนและสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดงำนของ กรรมกำรผู้จดักำรใหญแ่ละผู้บริหำรระดับสูง ประจ ำทุกปี
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัทรับทรำบ 

7. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตั้งต่อไปได้อีกวำระหน่ึง
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่เหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
แทนบุคคลท่ีลำออกหรือพ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลท่ีได้รับแตง่ตั้งจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนแทน 

 

2.3.3.3 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 4 คน ซึ่งมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ท่ีพึงปฏิบัตติำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ไดแ้ก ่

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / จ ำนวนครัง้ของ

กำรประชมุทัง้หมด 
ป ี2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 2/2 

2. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำรบรรษัทภิบำล 2/2 

3. นำงวิไล ฉัททันต์รัศม ี กรรมกำรบรรษัทภิบำล 2/2 

4. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรบรรษัทภิบำล/ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

2/2 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ดังนี้ 

1. เสนอแนะแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดแีละกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำกับดแูลกำรปฏิบัตงิำนของคณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำรเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี
และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

3. ทบทวนแนวปฏิบัตดิ้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-29 
 

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดแีละกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชั่น 

5. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นให้คณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนงำนบรรษัทภิ
บำลได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรรษทัภบิำล  

1. กรรมกำรบรรษัทภิบำลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรบรรษัทภิบำลท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระหน่ึงตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลแทนบุคคลท่ีลำออกหรือพ้น
สภำพดังกลำ่ว โดยบุคคลท่ีได้รบัแต่งตั้งจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ซึ่งตนแทน 

2.3.3.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่งท้ังองค์กรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ซึ่งมกีรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนท่ีเป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
หรือควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจและ/หรือกำรบริหำรงำนควำมเสี่ยง  

กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร ส ำหรับปี 2559 สรุปไดด้ังนี้  

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / 

จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุทัง้หมด 
ป ี2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. ศำตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กร 6/6 

2. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 6/6 

3. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 6/6 

4. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร/ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้
องค์กร 

6/6 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรทั้งองค์กร 

2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง 

3. สนับสนุนผลักดันให้เกดิควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกองค์กร 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-30 
 

4. ดูแลให้บรษิัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

5. ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป 

6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร  

1. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระหน่ึงตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบคุคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรแทนบุคคลท่ี
ลำออกหรือพ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรซึ่งตนแทน  

 

2.3.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุนเพ่ือท ำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์องค์กร ตลอดจน
พิจำรณำกลั่นกรองติดตำมโครงกำร และโอกำสลงทุนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ท่ีก ำหนดตำม
แนวทำงนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท  

กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ส ำหรับปี 2559 สรุปไดด้ังนี ้

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ / 

จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุทัง้หมด 
ป ี2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

1. นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 10/10 

2. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 4/4 (1) 

3. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 10/10 

หมำยเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559 

 

และมีนำยสมชำย เกษมล้นนภำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุน ดังนี้  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-31 
 

1. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์องค์กร และสำมำรถพัฒนำองค์กรได้อย่ำงยั่งยืนโดยค ำนึงถึงธุรกิจ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อจ ำกดั ควำมหลำกหลำยและควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศให้เป็นไปตำม
ทิศทำงเป้ำหมำยและแนวนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. พิจำรณำกลั่นกรอง ตดิตำมโครงกำรและโอกำสลงทุนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนน ำเสนอ
พร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่ำวขำ้งต้น แล้วน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อ ำนำจด ำเนนิกำรของคณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรลงทนุ  

1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจดัหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง ลงทุนส ำหรับโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติแผนงำนและงบประมำณ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจดัหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง รวมถึงกำรจดัจ้ำงที่ปรึกษำ ส ำหรับโครงกำรธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้
รับอนุมัติแผนงำนและงบประมำณจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 

3. พิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทนุ 

4. สั่งกำรและเรียกข้อมูลจำกฝ่ำยจดักำรตำมที่เห็นควร 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรบรหิำรและจดักำรกำรลงทนุ  

1. กรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระหน่ึงตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบคุคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนแทนบุคคลท่ี
ลำออกหรือซึ่งพ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจะอยูใ่นต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุนซ่ึงตนแทน  

2.3.4 กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2.3.4.1 กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนั้น บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) และจัดท ำ 
Board Skill Matrix  เพื่อก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะจ ำเป็นที่ยั งขำด 
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ และจะใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็น
ส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ดังนี้ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-32 
 

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/3 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2. มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศนก์ว้ำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี 

3. เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ 

4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำก ให้ผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งใน
ล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกเหตุอ่ืนนอกจำกกำรถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ระบุข้ำงต้นเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี มติกำรแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลืออยู่ 

2.3.4.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

บริษัทฯ ก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรท้ังหมดของบริษัทฯ และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท 

บุคคลท่ีจะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญตัิ
บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งน้ี หำกมีกรรมกำรอิสระคน
หนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้ 

ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยน้ัน ๆ ด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี
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อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พีน่้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไป
ตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำง 1 ปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัด
อยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ช. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ซ. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

ฌ. ไ ม่ มี ลั กษณะ อ่ืน ใดที่ ท ำ ใ ห้ ไ ม่ ส ำม ำรถ ให้ คว ำม เห็ นอย่ ำ ง เป็ น อิส ร ะ เกี่ ย วกั บก ำรด ำ เ นิ น ง ำนข อง 
บริษัทฯ 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
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บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้ 

 

2.3.4.3 กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ว่ำ
หำกมีคุณสมบัติที่เหมำะสม บุคคลภำยนอกหรือบุคคลภำยในสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งต่ำงๆ นี้ได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำหนึ่งๆ  และเพื่อจัดเตรียม
บุคลำกรภำยในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือต ำแหน่งว่ำงลงด้วยเหตุอ่ืนใด ตลอดจนลดควำมเสี่ยงหรือ
ผลกระทบจำกกำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำร บริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง ทั้งนี้
บุคคลที่เหมำะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว) หรือโดยฝ่ำยบริหำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ
คัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีกำรก ำหนดไว้  

นอกจำกนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และรองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรท ำหน้ำที่ดูแลกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้บริหำรระดับสูง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้วำงแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติม โดยให้มีกำรหมุนเวียนหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ และควำมพร้อมในกำรบริหำรองค์กรโดยรวม 
ทั้งน้ี พนักงำนตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้ หำกมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 

2.3.5 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้น (รวมเรียกว่ำ “บริษัทร่วมทุน”)  โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี ้ 

1. บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะมอบหมำยให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทรว่มทุนตำมสัดสว่น
กำรถือหุ้นในแต่ละบรษิัท (“กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ”) เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนด ำเนินกำร
สอดคล้องตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดี นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม
ทุน รวมถึงนโยบำยอ่ืนของบริษัทฯ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมกำร
ผู้แทนในบริษัทรว่มทุน 

2. ในกรณีที่นโยบำยฉบับนี้ไดก้ ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีนัยส ำคัญหรือมีผลต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมกำรของบริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ และ/หรือกำรประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติเรื่องดังกล่ำวก่อนท่ีบริษัทร่วมทุนจะจัดประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
นั้นๆ ในกำรน้ี ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
จะขออนุมัตินั้นตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลักทรัพย์ 
และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดย
อนุโลม (เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและถกูต้อง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-35 
 

3. กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท 
จะต้องได้รับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วม
ทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบรษิัทร่วมทุนไม่เข้ำข่ำยเป็นบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของ  บริษัทฯ ให้กรรมกำรผูแ้ทน
ของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่ำวต่อเม่ือได้รับควำม
เห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน) 

3.1 กำรแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่ำว 

 เว้นแต่นโยบำยฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะไดก้ ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้กรรมกำรผู้แทนของ
บริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทร่วมทุน
ไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรรำยดังกลำ่วจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่
กรณี)  

3.2 กำรจัดตั้งนติิบุคคล ร่วมทุนหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 

3.3 กำรซ้ือหรือขำยหุ้น กิจกำรหรือทรัพย์สินที่เป็นสำระส ำคัญ  

3.4 กำรก่อภำระผกูพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผกูพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะ
ยำวหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.5 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิทัร่วมทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

3.6 กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทร่วมทุน 

3.7 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่วกับกำรให้เช่ำกจิกำรของบริษทัร่วมทุนทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกจิของบริษัทรว่มทุน หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

3.8 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

3.9 กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือกำรออกหุ้นกู้ 

3.10 กำรควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน 

3.11 กำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทรว่มทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงไปจำกนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

3.12 กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทร่วมทุนซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงไปจำก
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแตล่ะบริษัทก ำหนดไว ้

3.13  กำรอนุมัติงบประมำณประจ ำปีของบริษัทร่วมทุนซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่
ได้ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมัติและด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ 

3.14 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษทัร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพำะกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกดัส ำนักงำนสอบบัญชีที่เป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ใน
เครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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4. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่
ระบุไว้ภำยใต้ข้อ 4 นี้ หรือกำรด ำเนินกำรในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยท่ีเข้ำข่ำยหรือเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรัพย์สินหรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  หรือขออนุมัติตลท. ตำมกฎหมำย  บริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรน้ันได้
เม่ือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. 
(แล้วแตก่รณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวกับกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ำกดัเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำยแก่
บริษัทย่อย 

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิทัย่อยท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ค) กำรซ้ือหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัทย่อย 

(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกจิกำรของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ี
ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกจิของบริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษทั
ย่อยกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

(จ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือส่วนท่ีมีสำระส ำคัญ 

4.2 กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค้ ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผกูพันบริษัทย่อยให้ตอ้งรับภำระ
ทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ ำนวนท่ีมี
นัยส ำคัญและมิใช่ธุรกจิปกติของบริษัทย่อย 

4.3 กำรเลิกกจิกำรของบริษัทย่อย 

4.4 รำยกำรอ่ืนใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

5. กำรท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตกุำรณ์บำงกรณขีองบริษัทร่วมทุนซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัท
ย่อย”)  อำจท ำให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนั้น 
กรรมกำรผูแ้ทนของบริษัทย่อยดังกล่ำวมีหน้ำที่แจ้งมำยังฝ่ำยก ำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทรำบว่ำบริษัท
ย่อยมีแผนจะเข้ำท ำรำยกำรหรือเกิดเหตกุำรณ์ภำยใต้ข้อ 5 นี ้

5.1 บริษัทย่อยมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขำย ลงทุนหรือยกเลิกกำรลงทุน 
กำรโอนหรือกำรรับโอน กำรได้หรือสละสิทธิซึ่งสิทธิกำรเช่ำ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ กิจกำร หลักทรัพย์อ่ืนๆ 
เป็นต้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสินค้ำหรือวัตถดุิบในกำรประกอบธุรกจิ  

5.2 บริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน เช่น กำรท ำรำยกำรกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญำตสินิทของบุคคลดังกล่ำว เป็นต้น 

5.3 บริษัทย่อยมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอ่ืนน้ันมีสภำพหรือสิ้น
สภำพในกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยน้ัน 
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5.4 บริษัทย่อยมีกำรเข้ำร่วมทุนหรือยกเลิกกำรเข้ำรว่มทุนกับบริษัทอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้วของ
บริษัทที่เข้ำร่วมทุน   

5.5 บริษัทย่อยมีกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ที่ส ำคัญ กำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกร เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ และตลำด หรือกำรค้นพบท่ีส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 บริษัทย่อยมีกำรกู้ยืมเงินหรือมีกำรออกตรำสำรหนี้เป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน  

5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพำทท่ีส ำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพำทเกี่ยวกับ
แรงงำน ผู้รับเหมำช่วง หรือผู้ขำยสินค้ำให้บริษัทฯ 

5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคัญ 

5.9 บริษัทย่อยมีกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญในโครงกำรจ่ำยลงทุน 

5.10 บริษัทย่อยมีกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์อ่ืนหรอืมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อ่ืน   

5.11 บริษัทย่อยมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจกำร  

5.13 บริษัทย่อยมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินรำคำอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้
ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนท่ัวไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้ำที่แจ้งและส่งรำยงำนกำรประเมินรำคำให้ตลท. ด้วย 

5.14 บริษัทย่อยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลอ่ืนเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรอืแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกตขิองบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตำมระเบียบกำรสงเครำะห์พนักงำน  

5.15 บริษัทย่อยผิดนดัช ำระหนี้หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมนิติกรรมเกี่ยวกับกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือกำรออกตรำสำรหนี้ ซึ่งมีมูลค่ำตั้งแตร่้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ  บริษัทฯ 
ที่ปรำกฏในงบกำรเงินหรืองบกำรเงินรวมล่ำสุดของบริษัทฯ  พร้อมท้ังแนวทำงในกำรแก้ไขเหตดุงักล่ำว 

5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหลักทรัพย์หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 
หรือต่อกำรเปล่ียนแปลงในรำคำของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบควำมเสียหำยอย่ำง
ร้ำยแรง หยุดประกอบกจิกำรท้ังหมดหรือบำงส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ เป็นต้น 

5.17 กรณีใดๆ ที่ท ำให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศตำมกฎหมำย 

6. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ท ำให้มั่นใจได้ว่ำกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยและประกำศ 
เรื่อง กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่ำงแท้จริงและต่อเน่ือง และติดตำมให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล 
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรที่มี
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นัยส ำคัญอ่ืนใดต่อบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำร
จัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

7. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรให้กรรมกำรผูแ้ทนในบริษทัร่วมทุนแต่ละบริษัท
ก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมขีอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ไดแ้ก่ 

7.1 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
(Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethic) 

7.2 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องด ำเนินกำรติดตำม รวมถึงให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็น เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตำมสัญญำและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7.3 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตำมและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
บริษัทร่วมทุน ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทร่วมทุน ตลอดจน
กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส ำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงให้ค ำแนะน ำที่
จ ำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และสำมำรถจัดกำร
อุปสรรคปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม โดยรำยงำนเรื่องดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ ทรำบโดย
ครบถ้วนถูกต้องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

7.4 ในกรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมกำรผู้แทนในบริษัทย่อยต้อง
พิจำรณำ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำที่จ ำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบกำร
ท ำงำนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือแสดงได้ว่ำบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอ
ในกำรเปิดเผยข้อมูล กำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้อย่ำงต่อเน่ืองและน่ำเชื่อถือ และ
มีช่องทำงให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือกรรมกำรของบริษัทย่อยสำมำรถได้รับข้อมูลของ
บริษัทย่อย ในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับ
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ย่อย และกำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในกำร
ตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงำนผู้ตรวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือกรรมกำรของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีกำร
ปฏิบัติตำมระบบงำนท่ีจัดท ำไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ    

7.5 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจำรณำ ติดตำม และด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรจัดให้มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็นปัจจุบัน
และเหมำะสมกับสภำพธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7.6 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรด ำเนิน
ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน แผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ  อย่ำงสม่ ำเสมอ  
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7.7 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องน ำส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวด้วยกำรด ำเนินงำนให้กับบริษัทฯ เมื่อ
ได้รับกำรร้องขอตำมเหมำะสม   

7.8 กรรมกำรผูแ้ทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสำรประกอบแก บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบ
ประเด็นที่มีนัยส ำคัญใด ๆ 

8. คณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุนอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำง
หน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจ
ช่วงที่ท ำให้กรรมกำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วม
ทุน   

9. บริษัทฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทร่วมทุนที่มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย 
(“บริษัทย่อย”) มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ที่ต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงำนก ำกับดูแลและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภำยนอก รวมถึงสำธำรณชน ที่มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และน่ำเชื่อถือ 

10. ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่ำนทำงกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตำมให้บริษัทร่วมทุนเข้ำท ำรำยกำรด้วย
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันและรำยกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก ำหนดโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  

11. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ทั้งท่ีได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำที่หรือทำงอ่ืนทำงใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนัยส ำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม    

12. กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ 
ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำว ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรท่ีค ำนวณได้โดยน ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเกี่ยว
โยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนดมำใช้โดยอนุโลม ทั้งน้ี เว้นแต่เป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ีและเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเป็นไปตำมหลักกำรท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว  

13. บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมที่บริษัทฯ 
ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุน ในกำรพิจำรณำวำระที่มีสำระส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง 

กำรด ำเนนิกำรของบรษิทัฯ ในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรของ
บริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ลงนำมรับทรำบหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบำยดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว  
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2.3.6 กำรดแูลเรือ่งกำรใชข้อ้มลูภำยใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรก ำกับดูแลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครอง และกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)  

2. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง และรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนน้ีให้แก่บริษัทฯ 
ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในเกี่ยวกับงบกำรเงิน ฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภำยในอ่ืนที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือ
เผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดย
บริษัทฯ จะแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 
1 เดือนล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 3 วัน ภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมท้ังห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นน้ัน มำใช้เพื่อกำรซ้ือหรือขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขำย หรือเสนอซื้อ 
หรือเสนอขำยซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ ไม่ว่ำท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อมท่ีอำจจะเกิดควำมเสียหำย
แก่บริษัทฯ ไม่ว่ำท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือน ำ
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อ่ืนกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม  

5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เปิดเผยข้อมูล
ภำยใน หรือควำมลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัทฯ และคู่ค้ำ
ของบริษัทฯ 

6. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่เก็บรักษำควำมลับ 
และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และมีหน้ำที่ในกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์กำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เท่ำนั้น ทั้งน้ี ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ น ำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษัทฯ ไปแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตำม 
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7. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่กำรตักเตือนเป็น
หนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน เท่ำที่กฎหมำยอนุญำตให้ท ำได้ ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 

2.3.7 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

ส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูส้อบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั และบรษิัทในกลุ่มเคพีเอ็มจี ส ำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงิน (Audit fee) เป็นจ ำนวนเงินรวม 
1.51 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำสอบบัญชี จ ำนวน 0.90 ล้ำนบำท และส ำหรับค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit fee) เป็นจ ำนวน
เงิน 0.61 ล้ำนบำท 
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2-4 ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
2.4.1 นโยบำยภำพรวม 

2.4.1.1 นโยบำยควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะด ำเนิน
ธุรกิจบริษัทฯ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ตลอดจนมีธรรมำภิบำลเป็นเครื่องก ำกับให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อผลดีต่อควำม
ยั่งยืนของกิจกำร พร้อมกับแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริง ทั้งน้ี 
บริษัทฯ มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้ 

1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเปน็ธรรม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่สจุริตและเป็นธรรม ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ นักลงทุน เจ้ำหน้ี และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดย
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี ้

 ด ำเนินธุรกิจในลักษณะทีส่อดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ และด ำเนินธุรกิจโดยมีกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนอย่ำงเป็นธรรม 

2. กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรกระท ำฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม มีจริยธรรม มีควำมซ่ือสัตย์ และมีควำมแน่วแน่ท่ีจะระงับยับยั้ง ป้องกัน 
และแก้ไขกำรกระท ำที่เป็นกำรฉอ้ฉล หรือทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

3. กำรเคำรพสทิธมินษุยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพตลอดจนปฏิบัตติ่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ ดังนี ้

 บริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้
ธุรกิจของตนเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced 
Labour) ต่อต้ำนกำรใชแ้รงงำนเด็ก (Child Labour) เป็นต้น 

 บริษัทฯ เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรมีอิสระใน
กำรให้ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รับข้อมูลหรอืควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อต่ำงๆ รวมท้ังจัดให้มีช่องทำงกำร
สื่อสำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสร ี
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4. กำรปฏบิตัติอ่แรงงำนอยำ่งเปน็ธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรว่ำเป็นหัวใจส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำที่ย่ังยืน บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรม ทั้งในด้ำนกำรสรรหำ 
กำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล เพ่ือรักษำไว้ซึ่ง
บุคลำกรที่มีคุณภำพซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยในกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะ
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัตดิังนี้ 

4.1 กำรสรรหำ 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดคุณสมบัตขิองพนักงำนอย่ำงชัดเจนตำมลักษณะงำน ไม่น ำควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ สีผวิ เพศ
ภำวะ ศำสนำ สัญชำติ ภูมิหลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำยุหรือควำมทุพพลภำพ มำเป็นปัจจัยในกำร
พิจำรณำและตดัสินกำรจ้ำงงำน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกระบวนกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด
ไว้  

4.2 กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนในกำรท ำงำน 

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รับค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำม
ศักยภำพ ต ำแหน่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  

4.3 กำรฝกึอบรมพฒันำบุคลำกร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำน โดยมีนโยบำยพัฒนำพนักงำนเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภำพ 
โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และเล่ือนต ำแหน่งเม่ือมีโอกำสที่เหมำะสม  

4.4 สขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของสถำนประกอบกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น กำร
จัดให้มีสถำนที่ท ำงำนท่ีสะอำดเพ่ือควำมปลอดภัยจำกอันตรำยท่ีอำจเกิดขึ้น ทั้งจำกอุบัติภัยและโรคภัย เป็นต้น 

5. ควำมรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทุกโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนท้ังระดับสำกลและระดับประเทศ ไดแ้ก่ 
มำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2008  

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขเม่ือเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมท้ังพัฒนำกระบวนกำร
ด ำเนินธุรกิจให้สำมำรถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2004 อีกด้วย  

นอกจำกนีโ้รงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทีต่ ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้รับมำตรฐำน
มงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกเป็นโครงกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรท่ีพฒันำสะอำดของประเทศไทยท่ีเทียบเท่ำมำตรฐำนระดับ
สำกล 
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7. กำรรว่มพฒันำชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกิจกำรกับชุมชนและสังคม โดยให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมอำสำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

2.4.1.2 นโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำกรณใีดๆ และจะปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจดัให้มีโครงสร้ำงผู้รับผดิชอบและระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีซึ่งระบุ แนวปฏิบัติและมำตรกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรตอ่ต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในหมวดที่ 2 ของนโยบำย
ดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ 

แนวปฏบิตั ิ

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตใินต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทฯ เพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งน้ี ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคล 
อ่ืนใดที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น 

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง : กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำร
ให้กู้เงิน กำรสนับสนุนบุคลำกร กำรให้สิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซ้ือ
บัตรเข้ำชมงำนเพื่อระดมทุนหรือบริจำคเงินแก่องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง เป็นต้น 

1. ควำมเปน็กลำงทำงกำรเมอืงและกำรชว่ยเหลอืทำงกำรเมอืง 

 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติทีจ่ะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แตจ่ะไมด่ ำเนินกำร
ใดๆ ที่ท ำให้บริษัทฯ สูญเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีสว่นเกี่ยวข้องทำงกำรเมือง 

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนจะไม่ด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมืองภำยในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำว 

 

2. กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลและเงนิสนบัสนนุ 

บริษัทฯ สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ สร้ำงเศรษฐกจิและควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
และสังคม ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจหรือกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลซ่ึงต้องน ำไปใช้ส ำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนั้น รวมถึง
เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจน
และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ 
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3. กำรเลีย้งรบัรอง ของขวญั และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนไม่พึงรับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทีเ่กินควำมจ ำเป็นและไม่
เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลท่ีท ำธุรกิจกับบริษัทฯ หำกได้รับของขวญัที่มีมูลค่ำเกินปกติวสิัยในโอกำสตำม
ประเพณีนิยม ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รับและรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพ่ือทรำบ 

มำตรกำรปฏบิตั ิ

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไป
สื่อสำรและปฏิบัติ  

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซ่ึงฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น จะมีโทษตำมกฎหมำย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษหรือ
ให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

3. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียนภำยในบริษัทฯ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน กำรอบรม
อย่ำงต่อเน่ืองของบริษัทฯ อินทรำเน็ต กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่พบพนักงำน เป็นต้น เพ่ือน ำมำตรกำรไปปฏิบัติ
อย่ำงจริงจังและเพ่ือให้ม่ันใจว่ำฝำ่ยสนับสนุนและด ำเนินงำนมีทรัพยำกรและบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอต่อกำรน ำ
มำตรกำรมำปฏิบัต ิ

4. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียนไปยังสำธำรณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุม ตัวแทนทำงธุรกิจ คู่ค้ำ
ทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีสว่นได้เสียผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ รำยงำนประจ ำปี กรรมกำรผู้แทน
ของบริษัทฯ เพ่ือทรำบและน ำมำตรกำรไปปฏิบตัิอย่ำงจริงจัง  

5. พนักงำนตอบรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดีประจ ำปี เพ่ือยืนยันว่ำพนักงำนทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และ
พร้อมจะน ำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดีเป็นหลักปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนด้วย
ควำมเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร  

6. พนักงำนท ำแบบทดสอบนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดีประจ ำปี เพ่ือประเมินควำมเข้ำใจของพนักงำน และ
พัฒนำกำรสื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดแีละกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นใหม้ีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  

7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนดวงเงิน ตำรำงอ ำนำจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมี
เอกสำรหลักฐำนท่ีชัดเจนประกอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง รวมถึงเพื่อให้ม่ันใจว่ำกำร
บริจำคเพ่ือกำรกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ไดใ้ช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับ
กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และกำรเล้ียงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เป็นไปตำมนโยบำย พร้อมท้ังมี
กระบวนกำรตรวจสอบจำกส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

8. บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญ รวมถึงงำนจดัซื้อและท ำสัญญำเกี่ยวกับควำม
เสี่ยงต่อกำรเกดิทุจรติหรือคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบียบจัดซื้อ 
โดยส ำนักตรวจสอบภำยในจะให้ควำมเห็นและติดตำมวิธีกำรแก้ไขที่เหมำะสม 

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรบุคลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
หรือคอร์รัปชั่น ตั้งแต่กำรคัดเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
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10. บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำร
อ่ืนภำยในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติหรอืคอร์รัปชั่น  

11. บริษัทฯ จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ก ำหนดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และมำตรกำรท่ีเหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ พร้อมท้ังติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ  

12. บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ี
ก ำหนดขึ้นชว่ยให้บริษัทฯ บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ รวมท้ังตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหำข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยของบริษัทฯ   

13. ส ำนักตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วนต่อกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

14. บริษัทฯ จัดให้มำตรกำรปฏิบัตินีไ้ด้รับกำรจัดท ำเป็นเอกสำรตำมหลักกำรควบคุมภำยในเพื่อให้สอดคล้องตำม
นโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ 

กำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจรติหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ท้ังจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง และกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชนข์องบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เรื่องทีร่บัแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน 

 กำรกระท ำผดิกฎหมำย ทุจรติ ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน 

 ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง 

 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

กลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลบัของข้อมูลผู้แจ้งเบำะแส และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผดิชอบข้อมูลดังกล่ำวเม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

 กำรเข้ำระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถกระท ำได้โดยผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ใหญ่เท่ำนั้น 

 ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำหน่วยงำนของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในกำรใช้ดุลพินิจสั่ง
กำรท่ีสมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำนและบุคคลท่ีให้ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิใหต้้องรับภยันตรำยและ
ควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) แล้ว เม่ือวันที่ 13 
มิถุนำยน 2559 
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2.4.2 กำรด ำเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยกำรยึดหลักธรรมำภิบำล ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจกับกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อควำม
ยั่งยืนในกำรเติบโตทำงธุรกิจ และให้ภำคธุรกิจสำมำรถด ำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข และมี
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำไปด้วยกัน โดยมีหลักกำรส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนดังนี ้

2.4.2.1 CSR in Process ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ มีกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่นกำรเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นน ำในระดับโลกในโครงกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมโครงกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัท ยังมีกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสม  ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส 
ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

ในด้ำนกำรจ้ำงงำน บริษัทยึดหลักกำรบริหำรค่ำจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่น ค่ำ
รักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรประกันชีวิต ฯลฯ  อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรประหยัด
พลังงำน ทรัพยำกร รวมถึงมีกำรร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  นอกจำกนั้นยังส่งเสริมให้มีกำรว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำแรงงำน และวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีในท้องที่ท่ีบริษัทมีกำรปฏิบัติงำนอีกด้วย  

 
ตวัอยำ่งกจิกรรม CSR in Process  

 
ผู้บริหำรของบริษัท รับโล่เกียรติยศจำกกำรที่โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบีซีพีจี จ ำนวน 7 โครงกำร ได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนและรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.) ด้วยควำมสมัครใจ 
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กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบีซีพีจี ร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น จัดโดยองค์กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ซึ่งมี ฯพณฯ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ณ ท้องสนำมหลวง โดยบีซีพีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วม
ผลักดันให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปช่ัน เริ่มต้นจำกภำยในองค์กร  

 

2.4.2.2 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After process) 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่ำงๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม และให้พนักงำนริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง เช่นกิจกรรมเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรให้ควำมรู้ กิจกรรมยกระดับ
คุณภำพชีวิต กิจกรรมเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมด้ำนกีฬำ เป็นต้น 

2.4.2.2.1 กจิกรรมเกีย่วกบักำรศกึษำ กำรใหค้วำมรู้ 

1. ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังำนทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ และบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ได้เห็นควำมส ำคัญของพลังงำนทดแทน จึงได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงำนทดแทน ในพื้นที่โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยำวชนและผู้ที่สนใจ โดยภำยในศูนย์เรียนรู้พลังงำนทดแทน จะมีกำรให้
ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่นสื่อและเทคโนโลยี นิทรรศกำรที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนทดแทนที่สะอำดและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ชมกำรปฏิบัติงำนจริง และจุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็นพื้นที่จริงของแผงเซลล์แสงอำทิตย์กว่ำ 
150,000 แผงอีกด้วย 

2. โครงกำรอ่ำนออกเขยีนไดง้ำ่ยนดิเดยีว  

กลุ่มบริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมโครงกำร “อ่ำนออกเขียนได้ง่ำยนิดเดียว” ร่วมกับบริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และร่วมกับมูลนิธิพัฒนำทักษะชีวิต และศูนย์กำรเรียนรู้ทุ่งสักอำศรม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรอ่ำน และกำรเขียนของนักเรียนอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกำรวำงรำกฐำน พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำร
จัดกำร รวมทั้งกำรสอนภำษำไทย โดยเฉพำะในด้ำนกำรอ่ำนออก เขียนได้ให้แก่โรงเรียน ผู้บริหำร และครูผู้สอน  
กิจกรรมในโครงกำรนี้ ประกอบด้วยกำรอบรมครูอำจำรย์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อจะได้น ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดให้กับครูอำจำรย์และนักเรียนในโรงเรียนของตนต่อไป และมีกำรลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผล
โครงกำรโดยพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นระยะๆ   
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3. กำรสนบัสนนุกำรจดักจิกรรมงำนวนัเดก็แหง่ชำตขิองโรงเรยีนตำ่งๆ  

ในแต่ละปี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ
ของโรงเรียนต่ำงๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติกำรของกลุ่มบริษัทฯ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และปรำจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ และเยำวชนได้ร่วมสนุกสนำนกับกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติและเป็นกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรและโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมถำม-ตอบปัญหำ และให้
ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนทดแทนแก่เด็กๆ และเยำวชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติตำมโรงเรียนต่ำงๆ อีกด้วย 

  

 
 

4. สนบัสนนุกำรจดัพมิพห์นงัสอื "พระองคผ์ูท้รงท ำ" 

บีซีพีจี ร่วมเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ด้วยกำรสนับสนุนกำร
จัดพิมพ์หนังสือ "พระองค์ผู้ทรงท ำ" โดยดร.ธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ เพื่อสืบสำนควำมดี ตำมรอยพ่อของแผ่นดิน โดย
ส่วนหนึง่ของหนังสือ "พระองค์ผู้ทรงท ำ" ได้น ำไปมอบให้ห้องสมุดในโครงกำรตู้หนังสือในบ้ำนเด็ก ห้องสมุดในเครือข่ำย
ของผู้เขียน และห้องสมุดโรงเรียนรอบพ้ืนท่ีโครงกำรของบริษัทเพ่ือเป็นสำธำรณะประโยชน์ 
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5. กจิกรรมสนบัสนนุกำรศกึษำอืน่ๆ  

อำทิ โครงกำรมอบแผงโซลำร์เซลล์เพื่อกำรศึกษำ กิจกรรมประกวดภำพวำดและเรียงควำม กิจกรรมให้
ควำมรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ โครงกำรห้องสมุดเพื่อน้อง โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักสวนครัวใน
โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นให้กับโรงเรียนต่ำงๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติกำรของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2.2 กจิกรรมยกระดบัคณุภำพชวีติ 

1. ปรบัปรงุถนนทำงเขำ้หมูบ่้ำนดงกระสงั อ ำเภอดำ่นขนุทด จงัหวดันครรำชสมีำ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำนดงกระสัง หมู่ที่ 9 ต ำบลตะเคียน อ ำเภอด่ำน
ขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ จำกเดิมซึ่งเป็นถนนลูกรัง มีควำมล ำบำกในกำรสัญจร โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน โดยปรับให้
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทำงประมำณ 600 เมตร  
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2.4.2.2.3 กจิกรรมเกีย่วกบัศำสนำ ประเพณ ีวฒันธรรมและกจิกรรมบ ำเพญ็กศุล 

เพื่อเป็นกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย กลุ่มบริษัทฯ 
จัดกิจกรรมต่ำงๆ โดยเชิญชวนพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ  ให้มีส่วนร่วมกับประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติกำร
ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น กิจกรรมวันสงกรำนต์ กำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคี กำรทอดกฐินสำมัคคี ประเพณีลอยกระทง 

 
นอกจำกนี้ ยังร่วมมอบเงินบริจำคให้กับสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในโครงกำรไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อ

ถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนฉลองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 
รอบ 12 สิงหำคม 2559 

 
 

2.4.2.2.4 กจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชนข์องพนกังำน 

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมเชญิชวนให้พนักงำนร่วมกิจกรรมอำสำสมัคร เพ่ือท ำ
กิจกรรมที่มีประโยชนต์่อสังคม รวมถึงพัฒนำศักยภำพของตนเองในกำรเป็นพลเมืองดี  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึง
ไดจ้ัดให้พนักงำนเสนอโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ เช่น  

1. กจิกรรมปลกูหญำ้แฝก โครงกำรโซลำรส์หกรณ ์อ ำเภอวเิศษชยัชำญ จงัหวดัอำ่งทอง 

ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมกันปลูกหญ้ำแฝก ณ พื้นที่โครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 
จังหวัดอ่ำงทอง เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ ำ และเป็นกำรท ำควำมดีตำมรอยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-52 
 

 
 

2. โครงกำรท ำโปง่อำหำรชำ้งและปลกูพชือำหำรชำ้งในเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่ดงใหญ ่จงัหวดับรุรีมัย์ 

ผู้บริหำรและพนักงำนโครงกำรฯ ประโคนชัย บุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมรักษ์ร้อยรู และชมรมถ่ำยภำพ
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดท ำโครงกำรท ำโป่งอำหำรช้ำงและปลูกพืชอำหำรช้ำง ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดงใหญ่ เพื่อให้สัตว์ป่ำ
ในเขตรักษำพันธุ์ฯ ได้มีแหล่งอำหำรและแร่ธำตุ ในกำรด ำรงชีวิต ลดผลกระทบไม่ให้สัตว์ป่ำบุกรุกพื้นที่ชำวบ้ำน และลด
ควำมเสี่ยงท่ีสัตว์ป่ำถูกท ำร้ำยจำกชำวบ้ำน 

 
 

2.4.2.2.5 กจิกรรมดำ้นกฬีำ 

บริษัทฯ มีกำรรณรงคใ์ห้พนักงำนและชุมชนออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพใหแ้ข็งแรง  รวมถึง
สนับสนุนและพัฒนำนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือมอบโอกำสและส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำในฐำนะเป็น
นักกีฬำที่สร้ำงชื่อเสียงใหก้ับประเทศไทยและชว่ยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีใหก้ับบีซีพีจีทั้งในและต่ำงประเทศ เช่นกำร
สนับสนุนนักกีฬำกอล์ฟมืออำชีพ 
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2.4.2.3 กจิกำรเพือ่สงัคม  (Social Enterprise) 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรในเชิงธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรด ำเนินงำนที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กรและสังคม
ในวงกว้ำง ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน ตำมแนวทำงกำรท ำกิจกำรเพื่อสังคม โดยมีโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นโครงกำร
ต้นแบบ โดยนอกจำกสมำชิกสหกรณ์จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ผันผวนเหมือนรำยได้จำกกำรเกษตรแล้ว ยังเป็นกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำในพื้นที่โดยรอบและสร้ำงงำนให้แก่สมำชิกและชุมชนในพื้นที่ สร้ำงกองทุนให้
ควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรเกษตรแก่สมำชิก รวมถึงโอกำสได้อำชีพเสริ อีกด้วย 

 
 
โครงกำรโซลำร์สหกรณ์วิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง ก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 5 เมกะวัตต์ และโครงกำรโซลำร์สหกรณ์
พระนครศรีอยุธยำ  อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์  

 

 กำรจดัซือ้ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

ด้วยหลักกำรในกำรท ำธุรกิจที่จะสร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญ
กับกำรปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกำรสนับสนุนคู่ค้ำที่ให้กำรดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกำรใช้สินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร หรือ Green Procurement ซึ่งนอกจำกกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรตำมที่ก ำหนดแล้ว ยังพิจำรณำถึงกำรผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็น คู่ค้ำที่ด ำเนินกิจกำรถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของรำชกำร และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยควำมปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงด้วยจรรยำบรรณและ
เคำรพในสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงำนเด็ก โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดซื้อสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้  

1. กระดำษถำ่ยเอกสำร 

เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำยฉลำกสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลำกเขียว ผลติจำกเยื่อเวียนท ำใหม่ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 30 สีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตกระดำษ ต้องไม่มีโลหะหนักจ ำพวกตะกัว่ ปรอท แคดเม่ียม โครเมียม (+6) เป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นสีท่ีได้รับกำรรับรอง หรือ เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศ
ไทย หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ หรือโครงกำรฉลำกเขียวของประเทศต่ำงๆ 

2. นำมบตัร 

ใช้กระดำษ Green Card Paper ผลติจำกเยื่อเวียนท ำใหม่ร้อยละ 100 (EcoFiber 100%) เป็น
กระดำษไม่เคลือบผิว มีสีนวลสบำยตำ 
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2-5 กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง   
2.5.1 ควำมเหน็กรรมกำรบรษิทัตอ่ระบบควบคมุภำยใน   

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแต่งตั้ง และมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ช่วยสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจประเมิน ควำมมีประสิทธิผล และควำมพอเพียงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้น ำเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 
พิจำรณำแล้ว สรุปมีควำมเห็นสอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมเพียงพอ มีประสิทธิภำพ  มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่งำน และมีกำรสอบทำนงำนระหว่ำงกัน  โดยไม่พบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับกำรประเมินโดยผู้สอบบัญชี   อีกทั้งกำรด ำเนินก ำรของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอ่ีน
ที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ตำมกรอบแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ The committee of Sponsoing Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) 5 องค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำนทั้งองค์กรลงนำมรับทรำบยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ และมีกำรทบทวนตำม
ระยะเวลำที่เหมำะสม มีกำรจัดอบรมให้พนักงำนใหม่ให้มีควำมเข้ำใจ และรับทรำบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งนี้ได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร อ ำนำจอนุมัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ ส ำคัญ 
เพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร และพนักงำนมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ยึดมั่น ในควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย รวมท้ังมีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน  หรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตต่ำงๆ ที่เป็น
อิสระ โดยให้ควำมส ำคัญในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของผู้แจ้งเบำะแสโดยกำรเก็บรักษำควำมลับเกี่ยวกับผู้แจ้งเบำะแสและข้อ
ร้องเรียนต่ำงๆ 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินตำมนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) โดยมี
หน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่อง ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับ
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับสำยงำน ส่วนงำน กระบวนกำรท ำงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
พิจำรณำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรลงทุนธุรกิจนั้นจะบรรลุ และสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทฯ อย่ำงยั่งยืน 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อให้มั่นใจในแนวทำง และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำรก ำหนดไว้ ได้รับกำรปฏิบัติตำม  
บริษัทฯ จึงก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและควบคุม 
มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ ขณะเดียวกันยังมีกำรถ่วงดุล และตรวจสอบอ ำนำจจำกหน่วยงำน และคณะกรรมกำรท่ีได้รับ
กำรแต่งตั้งโดยเฉพำะ เช่น ส ำนักตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ อำทิเช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร และ จัดกำรกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร มีกำรก ำหนดวิธีกำร
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เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนของบริษัทฯ ในกรอบ
เงื่อนไขของระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4. ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้อมูล 

บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยริหำรทั่วไป เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่ม
บริษัทฯ  โดยมีกำรประกำศใช้ และให้พนักงำนทุกคนรับทรำบนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว  ทั้งน้ี ก่อนกำร
พิจำรณำประยุกต์ใช้ระบบงำนใหม่ใดๆ บริษัทฯ ได้พิจำรณำ โดยเปรียบเทียบระหว่ำงเงินลงทุน ในกำรจัดหำระบบ กับ
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ พร้อมทั้งจัดท ำ เป็นแผนกำรพัฒนำ และแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้ระบบที่จัดหำมำใช้งำน
จริง ในปัจจุบัน บริษัทฯ ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ รวมถึงอยู่ระหว่ำงกำรขอรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ  (ISO 27001) 

5. ระบบกำรติดตำมประเมินผล 

บริษัทฯ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจโดยก ำหนดเป็นดัชนีประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนให้ทุกสำยงำน โดยติดตำมเปรียบเทียบผลปฏิบัติงำนจริง กับเป้ำหมำยเป็นระยะ เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุ
ของควำมแตกต่ำง และก ำหนดแนวทำงปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้ทำงส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำน และระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อ
พบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบกำรควบคุมภำยใน จะรำยงำนให้ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข และด ำเนินกำร โดยส ำนักตรวจสอบภำยใน
จะติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข และน ำเสนอ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำอย่ำงต่อเน่ือง 

2.5.2 หวัหนำ้ตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นำยประสิทธิ์ สกุล
เกสรีวรรณ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นว่ำ
นำยประสิทธ์ิ สกุลเกสรีวรรณ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้จัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
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2-6 รำยกำรระหวำ่งกัน  

2.6.1 รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 สำมำรถสรปุได้ดงันี้ 

2.6.1.1 บรษิทั บำงจำกปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”) 

BCP เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง เน่ืองจำก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.9 ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อประชำชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) และร้อยละ 70.4 ภำยหลัง IPO โดยมีกรรมกำรร่วมกันสองท่ำน ได้แก่ (1) นำยพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช และมีผู้บริหำรของ BCP ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทฯ หน่ึงท่ำน ได้แก่ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเช่ำที่ดิน 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
- เจ้ำหนี้คงค้ำง 
 

 
0.50 
5.45 
5.95 

 

 
6.06 
5.78 

- 

บริษัทฯ เช่ำที่ดินที่ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 
เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ จำก BCP เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
โครงกำรระยะที่ 1  

สัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวมีอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ และมีอำยุสัญญำเช่ำ 22 ปี ตำมอำยุ
คงเหลือของโครงกำรระยะที่ 1 และบริษัทฯ มิได้มีแผนที่
จะน ำที่ดินดังกล่ำวไปด ำเนินธุรกิจอ่ืนเมื่อสิ้นสุดอำยุ
โครงกำรระยะที่ 1 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป  โดยอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวก ำหนดตำมรำคำ
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดงันั้น รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล  
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเช่ำพื้นที่
ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำง
ระบบไฟฟ้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
- เงินมัดจ ำ 
- เจ้ำหนี้คงค้ำง 
 

 
 
 

0.08 
0.23 
0.31 

 
 
 

0.92 
0.08 
0.23 

บริษัทฯ เช่ำพื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำง
ระบบไฟฟ้ำจำก BCP พื้นที่รวม 377 ตำรำงเมตร เพื่อ
ใช้เป็นส ำนักงำนและใช้ในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
ระยะที่ 1 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนด
ภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 
ปี ระหว่ำงบริษัทฯ และ BCP ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อ
วัตถุประสงคส์ำธำรณะ 

ทั้งนี้ กำรที่บริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำระยะสั้นอำยุ 3 ปี 
เนื่องจำกในอนำคตบริษัทฯ อำจพิจำรณำย้ำยพื้นที่
ส ำนักงำนหำกบริษัทฯ จัดหำพื้นที่ส ำนักงำนแห่งใหม่ได้ 
นอกจำกนี้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในห้องควบคุมและห้องวำง
ระบบไฟฟ้ำสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำย้ำยอุปกรณ์ดังกล่ำวมำไว้ในอำคำรซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ของบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป  ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวก ำหนดตำมรำคำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดงันั้นรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล 

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
- เจ้ำหนี้คงค้ำง (รวม

ภำษีมูลคำ่เพิ่ม) 

 
 

6.19 
6.62 

 

 
 

42.48 
3.79 

บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ซึ่ง
สัญญำดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 31 
ธันวำคม 2562 โดยตำมสัญญำดังกล่ำว  BCP จะ
จัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ส ำหรับปี 2559 
รวม 11 ต ำแหน่ง ตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ 
เป็นผู้ก ำหนดโดยบุคลำกรที่ BCP จัดส่งมำจะต้อง
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรซึ่งค ำนวณมำจำก
ประมำณกำรอัตรำค่ำจ้ำงที่ BCP คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่พนักงำนที่ 
BCP ส่งมำปฏิบัตงิำนที่บริษัทฯ 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

(Job Descriptions) ที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน 

พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบัติงำนส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้บริหำรระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏิบัติกำรซึ่ง
มีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนมำตัง้แต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียน   

ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัส และ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏิบัติงำน จำก
บริษัทฯ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำจ้ำงบริหำรงำน  

รำยได้ค่ำไฟฟ้ำศูนย์เรียนรู ้
- รำยได้ส ำหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้ำง 

 

 
0.03 
0.03 

 

 
0.35 
0.14 

 

บริษัทฯ มีกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์เรียนรู้
พลังงำนทดแทน ในพื้นที่โครงกำรระยะที่ 1 ที่ อ.บำงปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยำ จำก BCP เนื่องจำกบริษัทฯ 
เป็นเจ้ำของมิเตอร์ซื้อไฟฟ้ำเพื่อใช้ในพื้นที่อำคำรศูนย์
เรียนรู้ ซึ่งเป็นอำคำรเดียวกับที่ตัง้ของพื้นที่ส ำนักงำน 
ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้ไฟฟ้ำของพื้นที่
อำคำรศูนย์เรียนรู้ในส่วนที่นอกเหนือจำกพื้นที่
ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำของ
บริษัทฯ  จำก BCP ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ซึ่งเป็นไป

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
บริษัทฯ จำ่ยจริง 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ตำมข้อก ำหนดภำยใต้สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรและ
ห้องควบคุม อำยุ 3 ปี ระหว่ำงบริษัทฯ และ BCP 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้ที่จอดรถศูนย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
- เจ้ำหนี้คงค้ำง (รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
 

 
 
- 
- 

 
 

0.24 
0.02 

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยกำรใช้ท่ีจอดรถศูนย์เอ็น
เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ทั้งหมดของพนักงำนและผู้มำติดต่อ
ของบริษัทฯ ซึ่ง BCP เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวไปก่อน และจะน ำมำเรียกเก็บจำกบริษัทฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
BCP จ่ำยจริง 

ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

 

 
- 
 

 
1.55 

 

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของโครงกำรระยะที่ 1 ตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ
บริกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ BCP ท ำกับส ำนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่ง BCP เป็นผูร้ับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และเรียกเก็บจำกบริษัทฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นในอนำคต เนื่องจำก
สัญญำดังกล่ำวได้สิ้นสุดอำยุสัญญำเมื่อวันที่ 31 
พฤษภำคม 2559 และบริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำบริกำร
รักษำควำมปลอดภัยกับส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม
รำชูปถัมภ์เอง   

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
BCP จ่ำยจริง  
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภำษีป้ำย 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
 

 
 
- 

   
 

 
 

3.92 
 

BCP มีกำรเรียกเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน และภำษี
ป้ำยส ำหรับปี 2559 ของโครงกำรระยะที่ 1 เนื่องจำก
ทรัพย์สินดังกล่ำวจดทะเบียนภำยใต้ชือ่ BCP ดังนั้น 
BCP จึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และ
ด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกบริษัทฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง ซึ่งเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดภำยใต้สัญญำเช่ำที่ดิน อำยุ 22 ปี และ
สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 ปี 
ระหว่ำงบริษัทฯ และ BCP  

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมจ ำนวนที่ 
BCP จ่ำยจริง 

เงินกู้ยืมจำก BCP  
วงเงินไม่เกิน 830 ล้ำนบำท 
- ยอดเงินกู้ยืมคงค้ำง 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 

 

 
 

210.00 
0.16 
0.16 

 

 
 
- 

3.84 
- 

เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
เงินกู้วงเงินไม่เกิน 830.00 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 21 
ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงินกู้จ ำนวน 
210.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นสัญญำ
เงินกู้ระยะสั้น และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในวันที่ 17 
ธันวำคม 2559 เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีอัตรำ
ดอกเบีย้เท่ำกับร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำ
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 บริษัทฯ ได้
ช ำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ BCP 
แล้ว  

ต่อมำเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 บริษัทฯ ได้ท ำกำร
เบิกเงินกู้จ ำนวน 620.00 ล้ำนบำทจำกวงเงินกู้ข้ำงต้น

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ำยให้ 
BCP นั้นไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน  
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ช ำระ
คืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ BCP แล้ว
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

เงินกู้ยืมจำก BCP  
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
 

 
 
 
 
 

 
 

16.69 
 

เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
เงินกู้วงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 10 
กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงินกู้จ ำนวน 
1,500.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น สัญญำ
เงินกู้ดังกล่ำวเป็นสัญญำเงินกู้ระยะสัน้ และมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2560 โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำ
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกูย้ืมจำกสถำบัน
กำรเงิน  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ได้
ช ำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ BCP 
แล้ว 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ำยให้ 
BCP นั้นไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน  

เงินน ำส่งกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 
- เงินน ำส่งกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ 
 
 

 
- 

 
0.10 

BCP มีกำรเรียกเก็บเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำส ำหรับ
เดือนตุลำคมและเดือนพฤศจิกำยน 2558 ของ
โครงกำรระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินน ำส่ง
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งโครงกำรระยะที่ 1 ยังเป็น

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ทรัพย์สินของ BCP ดังนั้น BCP จึงเรียกเก็บเงิน
จ ำนวนดังกล่ำว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-63 

 

2.6.2 รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 สำมำรถสรุปไดด้ังนี้ 

2.6.2.1 BCP 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

รำยได้ค่ำบริหำรและด ำเนินกำร
โครงกำรระยะที่ 1 ของ BSE 

- รำยได้ส ำหรับงวด 

- ลูกหนี้คงค้ำง 

 

 

 

4.05 

- 

 

 

- 

- 

BCP จ้ำง BSE บริหำรและด ำเนินกำรโครงกำรระยะที่ 1 
โดย BSE จัดหำบุคลำกร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ สัมภำระ กำรขนส่ง กำรป้องกันอุบัติเหตุ และ
สิ่งจ ำเป็นต่ำงๆ ทัง้หมดในกำรท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของโครงกำรระยะที่ 1 โดย BCP เป็น
ผู้รับผิดชอบช ำระเงินค่ำจ้ำงตำมอัตรำที่ตกลงกัน
ระหว่ำงคู่สัญญำ 

ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นในอนำคต เนื่องจำก
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน โครงกำรระยะที่ 1 จะอยู่ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรคิดค่ำบริกำรและเงื่อนไข
กำรให้บริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ 
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ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-BRM 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-BRM1 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-CPM1 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-NMA 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-PRI 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

 

 

 

3.40 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

0.85 

- 

 

1.70 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-
NMA และ BSE-PRI มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP อำยุครำวละ 1 ปี โดย BCP จัดส่งพนักงำน
มำปฏิบัติงำนที่แต่ละบริษัทดังกล่ำว ภำยใต้ขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่แต่ละบริษัทเป็นผู้ก ำหนด โดยบุคคลที่ 
BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำ
บรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ที่ก ำหนด 
และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไปใน
ธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบัติงำน
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหำรระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรซึ่งมี
ส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนมำตัง้แต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียน   

BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว
จำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัส และ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏิบัติงำน จำก
บริษัทนั้นๆ ตำมที่ระบุในสัญญำจ้ำงบริหำรงำน อย่ำงไร
ก็ตำม ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียน บริษัทดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำท ำสัญญำ
จ้ำงบริหำรงำนกับบริษัทฯ แทน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรซึ่งค ำนวณมำจำก
ประมำณกำรอัตรำค่ำจ้ำงที่ BCP คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
ที่ BCP ส่งมำปฏิบัตงิำน 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

กำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินส ำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินต่ำงประเทศและธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็นเงินทุนใน
กำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ BSE 

- - BSE มีสัญญำกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งได้รับ
กำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดย BCP 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  จ ำนวนไม่เกิน 400 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ BCP ไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำร
สนับสนุนวงเงินกู้ยืมดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงิน
ดังกล่ำวให้ปลดภำระกำรสนับสนุนวงเงินกู้ยืมโดย BCP  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ขยำยธุรกิจของ BSE ทั้งนี้รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่
เกิดขึ้นก่อนกำรปรับโครงสร้ำง เนื่องจำก ณ ขณะที่มีกำร
จัดหำเงินกู้ยืมดังกล่ำว BCP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน 
BSE 

 

ค่ำด ำเนินกำรติดตั้งระบบชำร์จมือถือ 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

 

- 

- 

 

0.39 

0.39 

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำด ำเนินกำรติดตั้งระบบชำร์จ
โทรศัพท์มือถือด้วยแผงเซลล์แสงอำทติย์ ที่สถำนี
บริกำรอินทนิลของ BCP จ ำนวน 3 แห่ง เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรของสถำนีและ/หรือประชำชนสำมำรถใช้
บริกำรได้ โดย BCP ได้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไป
ก่อน และด ำเนินกำรเรียกเก็บจำก BSE อีกทอดหนึ่ง
ตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภำพลักษณ์ขององค์กร และยังสอดคล้องกับนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไป
ตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง 
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2.6.2.2 บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้อืน่ 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ค่ ำ ใช้จ่ ำยส ำหรับกำรเช่ ำอำคำร
พหลโยธินเพลส 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
- เงินมัดจ ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
 

 
 
- 
- 
-  

 
 

0.46 
0.18 
0.10 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
เ ช่ ำ พื้ น ที่ ส ำ นั ก ง ำ น กั บ บ ริ ษั ท  อ ำ ร์ ที เ อ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ชั้นที่ 28 อำคำรชุด
พหลโยธินเพลส ขนำดพื้นที่ 245 ตำรำงเมตร โดยมี
ระยะเวลำเช่ำ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 
จนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 กำรก ำหนดอัตรำค่ำ
เช่ำเป็นไปตำมรำคำตลำด และค่ำเช่ำตลอดอำยุสัญญำ
เท่ำกับ 649,250 บำท ในเดือนสิงหำคม 2559 บริษัท 
อำร์ทีเอฯ ได้เรียกเก็บค่ำเช่ำพื้นที่ส ำนักงำนดังกล่ำว
ส ำหรับเดือนสิงหำคมและเดือนกันยำยนซึ่งเป็นตำม
ข้อตกลงเบื้องต้น  

เนื่องจำกกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ท่ำนหนึ่งเป็น
ผู้บริหำรของบริษัท อำร์ทีเอฯ จึงนับเป็นรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร ซึ่งเป็นกำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำนชั่วครำวในช่วงที่อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและตกแต่งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 
อัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำกับพื้นที่ใน
บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผล  

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้ที่จอดรถ 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

 
- 

 
0.002 

 

 
รำยกำรค่ำใช้จ่ ำยส ำหรับกำรใช้ที่จอดรถอำคำร
พหลโยธินเพลส ส ำหรับเดือนสิงหำคม 2559 ซึ่งเรียก
เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง  

 
กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น 
แล ะมี ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำย เป็ น ไปตำมจ ำ นวนที่  บ ริ ษั ท  อำร์ ที เ อ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) จ่ำยจริง 
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2.6.3 รำยกำรระหวำ่งกนัตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุม่บรษิทัฯ 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนให้มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อ
ประชำชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) รำยกำรซ้ือขำยหุ้น 2) รำยกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ และ 3) รำยกำรกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกำรปรับ
โครงสร้ำง โดยมีรำยละเอียดของรำยกำรปรับโครงสร้ำงกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งดังต่อไปนี้ 

2.6.3.1 รำยกำรซื้อขำยหุน้ 

บริษัทฯ ซื้อหุ้นสำมัญใน BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI ที่รำคำมูลค่ำตำมบัญชีล่ำสุดก่อนท ำรำยกำร(1) ปรับปรุงด้วยรำยกำรส ำคัญที่เกิดขึ้น
ภำยหลังวันสิ้นงวดบัญชีล่ำสดุกอ่นท ำรำยกำรจนถึงวันท่ีตกลงท ำรำยกำรโดยมีรำยละเอียดดังนี ้

หุน้ของบรษิทั วนัทีท่ ำรำยกำร รำยกำร ผูซ้ือ้ ผูข้ำย 

ขนำดของรำยกำร 

ส ำหรบังวดปบีญัชี
สิน้สดุวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2558  
(ล้ำนบำท) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

BSE-BRM 2 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,699,498 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

377.35 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสำมัญของ BSE-BRM BSE-BRM1 
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP 
ที่รำคำมูลค่ำตำมบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558 
ปรับปรุงด้วยรำยกำรส ำคัญที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้น
งวดบัญชีดังกล่ำวจนถึงวันที่ตกลงท ำรำยกำร ซึ่งเป็น
รำคำที่เหมำะสมส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

BSE-BRM1 2 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,748,498 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

382.35 

BSE-CPM1 2 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,821,998 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 100.0 จ ำนวน 
146,998 หุ้น และหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 
90.0 จ ำนวน 3,675,000 หุ้น  

 

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

352.58 
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หุน้ของบรษิทั วนัทีท่ ำรำยกำร รำยกำร ผูซ้ือ้ ผูข้ำย 

ขนำดของรำยกำร 

ส ำหรบังวดปบีญัชี
สิน้สดุวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2558  
(ล้ำนบำท) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

BSE-NMA 2 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,723,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 100.0 จ ำนวน 4,898 
หุ้น และหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 90.0 จ ำนวน 
3,719,100 หุ้น 

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

342.61 

BSE-PRI 2 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 6,859,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

699.72 

BSE 2 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 17,999,998 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BCP 

 

1,930.50 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสำมัญของ BSE จำก BCP ที่รำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
ปรับปรุงด้วยรำยกำรส ำคัญที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้น
งวดบัญชีดังกล่ำวจนถึงวันที่ตกลงท ำรำยกำร ซึ่งเป็น
รำคำที่เหมำะสมส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

BSE-BRM 3 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,850,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BSE 

 

393.71 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสำมัญของ BSE-BRM BSE-BRM1 
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE 
ที่รำคำมูลค่ำตำมบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2558  ปรับปรุงด้วยรำยกำรส ำคัญที่เกิดขึ้นภำยหลัง
วันสิ้นงวดบัญชีดังกล่ำวจนถึงวันที่ตกลงท ำรำยกำร 
ซึ่งเป็นรำคำที่เหมำะสมส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำง
กิจกำร 

BSE-BRM1 3 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,901,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BSE 

 

398.93 

BSE-CPM1 3 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,978,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 100.0 จ ำนวน 

บริษัทฯ 

 

BSE 

 

367.97 
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หุน้ของบรษิทั วนัทีท่ ำรำยกำร รำยกำร ผูซ้ือ้ ผูข้ำย 

ขนำดของรำยกำร 

ส ำหรบังวดปบีญัชี
สิน้สดุวนัที ่ 

31 ธ.ค. 2558  
(ล้ำนบำท) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

153,000 หุ้น และหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 
90.0 จ ำนวน 3,825,000 หุ้น  

BSE-NMA 3 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,876,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 100.0 จ ำนวน 5,100 
หุ้น และหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้วร้อยละ 90.0 จ ำนวน 
3,870,900 หุ้น 

บริษัทฯ 

 

BSE 

 

357.56 

BSE-PRI 3 ธันวำคม 2558 หุ้นสำมัญจ ำนวน 7,140,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด  

บริษัทฯ 

 

BSE 

 

730.07 

หมำยเหตุ : (1) รำคำมูลค่ำตำมบัญชีท่ีใช้ในกำรท ำรำยกำรมำจำกงบกำรเงินภำยในของบริษัทย่อย 
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2.6.3.2 รำยกำรซื้อขำยสนิทรพัย ์

บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 (ไม่รวมท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงกำรระยะที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะเช่ำที่ดินและพื้นท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกับกำรประกอบธุรกิจของโครงกำรระยะที่ 1 จำก 
BCP โดยจะท ำเป็นสัญญำเช่ำระยะยำวแทนกำรซื้อ) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

รำยกำร วนัทีท่ ำรำยกำร ผูซ้ือ้ ผูข้ำย 
ขนำดของรำยกำร 

ส ำหรบังวดปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2558 
(ล้ำนบำท) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

สินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ BCP สินทรัพย:์                     3,273.84 

เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย:์              7.68 

บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 จำก BCP ที่
รำคำมูลค่ำตำมบัญชีล่ำสุดก่อนท ำรำยกำรปรับปรุงด้วย
รำยกำรส ำคัญที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิน้งวดบัญชีล่ำสุด
ก่อนท ำรำยกำรจนถึงวันที่ตกลงท ำรำยกำร ซึ่งเป็นรำคำที่
เหมำะสมส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกจิกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ BCP ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงิน: 0.22 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี: 25.47 

เจ้ำหนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี: 25.69 

เพื่อให้กำรซื้อและรับโอนสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 
เป็นไปตำมเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 516) และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับลงวันที่ 27 กันยำยน 
2554 บริษัทฯ ได้มีกำรกู้ยืมเงินจำก BCP เพื่อซื้อและรบั
โอนสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 ดังกล่ำว ส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องรับโอนค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับวงเงินกู้ยืมดงักล่ำว ตำมจ ำนวนยอดที่คงค้ำง
อยู่จริง 
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2.6.3.3 รำยกำรกูย้มืเงนิเพือ่ใชใ้นกำรปรบัโครงสรำ้ง 

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจำก BCP เพ่ือใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงโดยมีรำยละเอียดดังนี ้

รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

เงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์ของ
โครงกำรระยะที่ 1 
- ยอดเงินกู้ยืมคงค้ำง(1) 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 
- ค่ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 

3,028.00 
10.85 
10.85 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
กู้ยืมเงินจำก BCP ในวงเงินรวม 3,028.00 ล้ำนบำท และ
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงินกู้
จ ำนวน 3,028.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็น
สัญญำเงินกู้ระยะยำว 10 ปี เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ของ
โครงกำรระยะที่ 1 โดยจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำประมำณร้อย
ละ 4.2 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ จะช ำระคืนเงนิต้นและดอกเบี้ยทุก 
6 เดือน รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยจะช ำระคืนเงินกู้งวดแรก
ในเดือนมีนำคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 
บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมด
ให้แก่ BCP แล้ว พร้อมทั้งตัดจ ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
กู้ยืมเงินรอตัดบัญชีซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของยอดเงิน
กู้ยืมคงค้ำงเป็นค่ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงินทั้งจ ำนวน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำง เพื่อให้กำรซื้อสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 
เป็นไปตำมเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 516) และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับลงวันที่ 27 กันยำยน 
2554 และกฎอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขที่ส ำคัญไม่
แตกต่ำงจำกสัญญำเงินกู้ที่ BCP เข้ำท ำกับสถำบัน
กำรเงินเพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรระยะที่ 1  

หมำยเหตุ : (1) ยอดเงินกู้ยืมคงค้ำงในตำรำงข้ำงต้นอำจแตกต่ำงจำกที่แสดงในงบกำรเงิน เนื่องจำกงบกำรเงินจะแสดงตัวเลขสุทธิระหว่ำงยอดเงินกู้ยืมคงค้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี 
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รำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 

ลกัษณะรำยกำร ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

เงินกู้ยืมเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับโครงสร้ำง 
- ยอดเงินกู้ยืมคงค้ำง 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 

 
 

2,990.00 
5.97 
5.97 

 
 
- 
- 
- 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
กู้ยืมเงินจำก BCP ในวงเงินรวม 3,100.00 ล้ำนบำท และ
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเบิกเงินกู้
จ ำนวน 2,990.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็น
สัญญำเงินกู้ระยะสั้น และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในวันที่ 9 
พฤษภำคม 2560 เพื่อน ำมำใช้ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับโครงสร้ำง โดยจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.5 ต่อปี 
ซึ่งไม่สงูกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมด
ให้แก่ BCP แล้ว 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำง และอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ำยให้ BCP นั้น
ไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจำกเป็นอัตรำดอกเบี้ย
ที่ไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน  
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2.6.4 มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรท ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักกำรในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทำงกำรค้ำซึ่งมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป โดย
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของ
รำยกำรนั้นๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำร
เปรียบเทียบกับ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับ
บุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

 

2.6.5 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใส พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรท ำรำยกำรท่ี
เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี ้

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์   

2. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ 
หรือมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูกค้ำทั่วไปหรือบุคคลภำยนอก หำกรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมข้อก ำหนดในข้อ 3 อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกำรท ำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท หรือเป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันขนำด
เล็กแต่มีกำรน ำเสนอเพื่อขออนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่ว่ำมำนี้ นอกจำกกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ตำมข้อ 3 แล้ว กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรจะเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดที่เข้ำร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจำรณำ ทั้งน้ีจะต้องไม่มีกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพิจำรณำอนุมัติรำยกำรนั้น และรำยกำรดังกล่ำวต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษ
ผิดไปจำกปกติ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด  

3. หำกบริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต.  ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด 
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- ในกรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันท่ีอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของฝ่ำยจัดกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขั้นตอนกำรขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซึ่ง
ภำยหลังจำกที่ฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องน ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร  

- ในกรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือ
หุ้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องน ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพื่อ
ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเข้ำท ำรำยกำร 
หรือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำร 

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด แล้วแต่กรณี และมีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชี 

5. ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบ โดยส ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรท ำรำยกำร
จริง ถูกต้องตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

 

2.6.6 แนวโนม้ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

 

แม้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจจะยังคงต้องมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต 
ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเน่ืองของสัญญำ ได้แก่รำยกำรดังต่อไปนี ้

1. กำรเช่ำท่ีดิน พื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP 

บริษัทฯ เช่ำที่ดิน พื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำที่ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ จำก BCP 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงกำรระยะที่ 1 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมอัตรำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ กำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ 
BCP 

2. สัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP 

บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ซึ่งสัญญำดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
โดยตำมสัญญำดังกล่ำว BCP จะจัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ เป็นผู้
ก ำหนด โดยบุคลำกรที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ที่
ก ำหนด และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบัติงำนส่วนใหญ่
จะเป็นผู้บริหำรระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏิบัติกำรซึ่งมีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนมำตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และ BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวจำกประมำณกำรอัตรำ
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ค่ำใช้จ่ำย เงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏิบัติงำนจำกบริษัทฯ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ
จ้ำงบริหำรงำน  

ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือ
ถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นต่อเนื่องใน
อนำคต บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และหำก
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติกรอบกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นเป็นหลักกำรทั่วไป ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ย่อมสำมำรถ
ด ำเนินกำรท ำรำยกำรที่มีลักษณะเป็นไปตำมกรอบที่ก ำหนดไว้ไปได้ในทันที โดยไม่ต้องน ำรำยกำรดังกล่ำวเสนอ ขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรอีกครั้ง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ 
ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จะให้ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบธุรกรรมดังกล่ำว 
เพื่อตรวจสอบว่ำมีรำคำที่อ้ำงอิงได้กับรำคำตลำด และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยท่ัวไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับ
คู่ค้ำที่เป็นบุคคลภำยนอก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำรับทรำบเป็นรำยไตรมำส ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำย
ที่ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบ และร่วมกัน
หำทำงแก้ไข 

หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่ได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส ำคัญ 
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สว่นที่ 3  ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
3-1 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

3.1.1 สรปุรำยงำนสอบบญัช ี

 

3.1.1.1 ผูส้อบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะ และงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 

ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี้  

งบกำรเงนิ ชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตเลขที ่

บรษิทัผูส้อบบัญช ี

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของกลุ่ม
บริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2557 

นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์ 8829 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

 

3.1.1.2 สรปุรำยงำนกำรสอบบญัช ี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  (“กลุ่มบริษัทฯ”) และของเฉพำะบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ตำมล ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ
ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและเรื่องอ่ืนๆ  

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ในงบกำรเงินปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจของผู้สอบบญัชี
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน  และได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 
ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 
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กำรซ้ือธุรกิจ 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งไร 

ในระหว่ำงปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นกำรเข้ำซื้อธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มบริษัท
ฯได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระเพื่อหำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มำ กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีกำรใช้กำรประมำณกำรและข้อสมมติ
ที่ส ำคัญ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯมีสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้อง
จ่ำยเพิ่มเติม ทั้งน้ีกำรประมำณกำรส ำหรับสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยเพิ่มเติมนั้นเป็นกำรใช้วิจำรณญำณของผู้บริหำร
และมีควำมไม่แน่นอน ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงถือเป็นเรื่องส ำคัญ
ในกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

วิธีกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรวมถึงกำรประเมินควำม
เป็นอิสระและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประเมินรำคำอิสระ 
ผู้สอบบัญชีได้ทดสอบควำมเหมำะสมของข้อสมมติที่ส ำคัญ 
ผู้สอบบัญชีได้ให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำของ
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมและทดสอบควำมถูกต้องของกำรค ำนวณ ผู้สอบ
บัญชีได้ทดสอบควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรส ำหรับ
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่จัดท ำโดยผู้บริหำร 
นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชียังพิจำรณำถึงควำมเพียงพอของ
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรซ้ือธุรกิจ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูก
จัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีภำยหลังวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้  

ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและผู้สอบบัญชีไม่ได้
ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน  

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำน
ข้อมูลอ่ืนตำมที่ระบุข้ำงต้นเมื่อจัดท ำแล้ว และพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนมีกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดแูลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เหล่ำนี้โดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้
เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 
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ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีจะสำมำรถตรวจพบ 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือ
ทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้ 

ในกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีรวมถึง  

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด  กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษัทฯและบริษัทฯ  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่ำวไว้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบ
บัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม  รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบ ที่ท ำให้มีกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควร  
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 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 

 
ผู้สอบบัญชีได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
 
ผู้สอบบัญชีได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งผู้สอบ
บัญชีเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมำตรกำรที่ผู้สอบ
บัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ใหผู้้สอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ผู้สอบบัญชีได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีได้
อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว  
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3.1.2 สรปุงบกำรเงนิส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558  

3.1.2.1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
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3.1.2.2 งบก ำไรขำดทนุ 

 

 

3.1.2.3 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

 
3.1.2.4 งบกระแสเงนิสด 
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3.1.2.1 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

 
หมำยเหต:ุ เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีรำยกำรสินค้ำคงเหลือ และเจ้ำหนี้กำรค้ำคงค้ำงจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ใน
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ และงบกำรเงินรวมตรวจสอบ ดังนั้น อัตรำสว่นหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ และ Cash Cycle จึงไม่มีกำรค ำนวณ เนื่องจำกไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงแท้จริง 
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3-2 กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝำ่ยจดักำร 

3.2.1 เหตกุำรณท์ีส่ ำคญัในป ี2558 และป ี2559 

 

บริษัทฯ จัดตั้งเม่ือวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 และมีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในชว่งเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2558 โดย
ได้เข้ำซ้ือธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งหมดจำก BCP ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์และกิจกำรโครงกำรระยะที่ 1 และหุ้น
สำมัญของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้ำของสินทรัพย์และกจิกำรโครงกำรระยะท่ี 1 และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 99.9 ใน BSE BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI โดยกำรปรับโครงสร้ำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถสรุปไดด้ังนี้  

ตำรำงแสดงรำยละเอียดกำรปรบัโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  

วนัที ่ รำยกำรปรบัโครงสรำ้ง 

30 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 3,680.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรซื้อหุ้นของบริษัท
ย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 20.00 ล้ำนบำท เป็น 
3,700.00 ล้ำนบำท 

2 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 49.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ 
BSE-PRI จำก BCP 

1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรของโครงกำรระยะที่ 1 จำก BCP รวมถึงเช่ำที่ดินระยะยำว ซึง่เป็นที่ตัง้
สินทรัพย์ของโครงกำรดังกล่ำว 

2 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดของ BSE จำก BCP ภำยหลังจำกที่ BSE ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้ว จำก 4,100.00 ล้ำนบำท เป็น 1,800.00 ล้ำนบำท 

3 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญร้อยละ 51.0 ของ BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ 
BSE-PRI จำก BSE 

 

เพื่อให้นักลงทุนเข้ำใจโครงสร้ำงเงินทุน และแนวโน้มกำรท ำธุรกิจ รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์และเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนในอดีตได้ กำรวิเครำะห์ผลด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะอ้ำงอิงจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมเสมือนส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งจัดท ำโดยเสมือนว่ำกลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นหน่วย
เศรษฐกิจเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยท้ังหมดตั้งแต่บริษัทย่อยมีกำรจัดตั้ง  

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 164 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 200 เมกะวัตต์) จำกกลุ่ม 
SunEdison ผ่ำนกำรลงทุนโดย BCPGI และ BSEH บริษัทย่อยซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดย ณ ปัจจุบัน 
โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถแบ่งเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 
20 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26 เมกะวัตต์) และโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 144 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 174 เมกะวัตต์)  
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ในกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
ซื้อขำยหุ้น (Puchase and Sale Agreement) กับกลุ่ม SunEdison เพื่อซื้อกิจกำร โดยตกลงกันว่ำกลุ่มบริษัทฯ ใน
ฐำนะผู้ซื้อจะช ำระค่ำซื้อกิจกำรดังกล่ำว โดยด ำเนินกำรให้ BCPGJ (เดิมชื่อ SEJ ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น BCPGJ  ภำยหลัง
กลุ่มบริษัทฯ เข้ำซื้อกิจกำรจำกกลุ่ม SunEdison) ในฐำนะบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ช ำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับกลุ่ม 
SunEdison (ในฐำนะผู้ขำยกิจกำรในคร้งน้ี)  

กลุ่มบริษัทฯ จึงช ำระค่ำตอบแทนงวดแรกรวมจ ำนวน 4,256 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,275 ล้ำนบำท)1 โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดังนี้  

(1) เงินลงทุนจ ำนวน 898 ล้ำนเยน โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนใน BCPGJ จ ำนวน 31 ล้ำนเยน และเงินลงทุนใน 
Greenergy Holdings (เดิมชื่อ SEDF) และ Greenergy Power (เดิมชื่อ SETI) ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 867 ล้ำนเยน  โดยกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสินทรัพย์
ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของกิจกำรที่ถูกซื้อ จ ำนวนประมำณ ติดลบ 845 ล้ำนเยน (ประมำณติดลบ 253 ล้ำนบำท)1  
และ 

(2) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (BSEH ให้ BCPGJ กู้ )  เพื่อช ำระคืนเจ้ำหนี้ เงินกู้ เดิม (เงินกู้จำกกลุ่ม 
SunEdison) จ ำนวน 3,358 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,006 ล้ำนบำท)1 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำหนี้แทนกลุ่ม 
SunEdison ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ีเดิม  

ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้แสดงรำยละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มำ และหนี้สินที่ได้มำ ประกอบกับรำยกำรเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท
ย่อยเพื่อช ำระคืนเจ้ำหนี้เงินกู้เดิม จ ำนวน 3,358 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,006 ล้ำนบำท)1 และเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกำรรวมธุรกิจ ซึ่งก ำหนดให้รับรู้และวัดมูลค่ำสินทรัพย์ที่ได้มำที่
ระบุได้ หน้ีสินท่ีรับมำ และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ที่ถูกซื้อ ทั้งน้ีกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้ BCPGJ กู้ยืมเพื่อช ำระ
คืนเงินกู้ที่มีกับกลุ่ม SunEdison จ ำนวน  3,358 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,006 ล้ำนบำท) 1 นั้นเปรียบเสมือนกำรที่กลุ่ม 
SunEdison ขำยเงินให้กู้ยืมให้กับ BSEH 

นอกจำกนี้ ณ วันที่บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำดังกล่ำว ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำซื้อขำยหุ้น กลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม 
SunEdison ตกลงที่จะท ำกำรปรับปรุงรำคำซื้อขำยธุรกิจ ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดท ำโดย
ผู้บริหำรกลุ่ม SunEdison และข้อมูลทำงกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น (“Audit Adjust Amount”) 

จำกผลกำรตรวจสอบเบ้ืองต้น พบว่ำมีรำยกำรปรับปรุงเป็นจ ำนวนเงิน 70.61 ล้ำนเยน (ประมำณ 21.15 ล้ำนบำท)1 โดย
กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในฐำนะผู้ได้รับคืนมูลค่ำจำกกำรปรับปรุง อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวยังอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำ
เห็นชอบจำกทำงกลุ่ม SunEdison 

ในช่วงปลำยไตรมำสที ่1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำซ้ือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ HMJ ซึง่เป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจำกผู้
ถือหุ้นเดิม และต่อมำในไตรมำสที่  2 ปี  2559 HMJ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (Asset Purchase 
Agreement) กับนิติบุคคลรำยหนึ่ง2 เพื่อซื้อใบอนุญำตและที่ดินที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 30 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำร
ผลิตติดตั้งรวมประมำณ 36 เมกะวัตต์)  

ในเดือนเมษำยน 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร (“โครงกำรฯ) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนจ ำนวน 3 แห่ง ได้รับคัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกและมีสทิธิเขำ้
                                                           
1 ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
2 นิติบุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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ท ำสัญญำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) โดยมีก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำและก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 12.0 เมกะ
วัตต์ ประกอบด้วย 

(1) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร วิเศษชัยชำญ จ ำกัด จังหวัดอ่ำงทอง ขนำด 5.0 เมกะวัตต์  

(2) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร บำงปะอิน จ ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ขนำด 5.0 เมกะวัตต์  

(3) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร พระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำจ ำกัด ขนำด 2.0 เมกะวัตต์  

และปลำยเดือนธันวำคม 2559 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำค
กำรเกษตรท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนจ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร วิเศษชัยชำญ จ ำกดั 
(ขนำด 5.0 เมกะวัตต์) และโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร พระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด (ขนำด 2 เมกะวัตต์) เริ่มเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ซึ่งส่งผลให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศไทย เปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แล้วทั้งสิ้น 10 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 125.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม
ประมำณ 177.0 เมกะวัตต์) 

ในเดือนกรกฎำคม 2559 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nikaho ซึ่งตั้งอยู่ท่ีจังหวัดอำกิตะ ประเทศญี่ปุ่น ก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 13.2 เมกะวัตต์) เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ส่งผล
ให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทั้งสิ้น 5 โครงกำร 
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 19.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26.1 เมกะวัตต์) 

ในเดือนกันยำยน 2559 บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่ำงวันที่ 14-16 
และ 19-20 กันยำยน 2559 จ ำนวนรวม 590 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 10.00 บำท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,900 ล้ำนบำท โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนส ำหรับกำรขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภำยใต้หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค เมื่อวันที่ 28  กันยำยน 2559 กำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ท ำให้บริษัทฯ มี
จ ำนวนหุ้นท่ีออกและเรียกช ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,990 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท   

ในเดือนกันยำยน 2559 สืบเนื่องจำกบริษัท Godo Kaisha Natosi (“Notosi”) (เดิมชื่อ SunEdison Japan SPC 19 
Godo Kaisha) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อม มีข้อพิพำทกับบุคคลภำยนอก (“โจทก์”) โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้อง Notosi และ
ผู้เริ่มต้นพัฒนำโครงกำร Suimei (โครงกำรท่ี 8) อีกจ ำนวน 3 รำย (รวมเรียกว่ำ “จ ำเลย”) ต่อ Tokyo District Court 
ซึ่งอ้ำงว่ำตนเองมีกรรมสิทธิ์เหนือโครงกำรดังกล่ำว กำรฟ้องร้องในครั้งนี้มีมูลค่ำควำมเสียหำย 2.2 พันล้ำนเยนและ
ดอกเบี้ยปรับจำกกำรช ำระล่ำช้ำในอัตรำร้อยละ 6.0 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2558 โดยจ ำเลยมีควำมผิดแบบ
ร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) และเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2559 โจทก์และ Natosi สำมำรถตกลงระงับ
ข้อพิพำททำงกฎหมำยระหว่ำงกันได้ โดยผู้พิพำกษำได้รับค ำยืนยันจำกโจทก์ในกำรถอนฟ้องคดีจำก Natosi  และคดี
ควำมถือเป็นที่สิ้นสุด 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งท่ีด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แลว้และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ และมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 324 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำร
ผลิตตดิตั้งรวมประมำณ 418 เมกะวตัต์)  
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3.2.2 ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ 

ในไตรมำสที่ 4/2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 756.63 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.3 YoY 
และลดลงร้อยละ 3.6 QoQ ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีและค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ ำหน่ำย (“EBITDA”) (ไม่นับ
รวมรำยได้อ่ืนและผลของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 533.49  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 23.8 YoY 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 QoQ  และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 364.00 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 37.2 YoY และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 QoQ  ขณ ะที่ก ำไรสุทธิเท่ำกับ 326.79 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 36.7 YoY และลดลงร้อยละ 
10.4 QoQ  แต่หำกไม่นับรวมขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ก ำไรสุทธิ เท่ำกับ 545.96 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้เท่ำกับ 3,083.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 YoY โดยที่มี EBITDA (ไม่นับรวม
รำยได้อ่ืนและผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 2,263.00 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 20.1 YoY 
และก ำไรสุทธิ (ไม่นับรวมผลของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 1 ,627.67 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24.3 
YoY    

แผนภมูแิสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ 

 
 

แผนภมูแิสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ ำแนกตำมโครงกำรส ำหรบัป ี2558-2559 
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แผนภมูแิสดงโครงสรำ้งสนิทรพัย ์หนีส้นิ-ทนุ 

 

  

 

 

 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
เป็น 25,488.56 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
118.4 เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยกว่ำร้อยละ 55 
ของสินทรัพย์รวมเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ รองลงมำเป็นเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดร้อยละ 31.6  ของ
สินทรัพย์รวม  

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง
เป็น 0.89 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เทียบกับ 1.97 
เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 

 

3.2.3 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิส ำหรบัป ี2558 และ 2559 

 

3.2.3.1 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยรวม 

 
หมำยเหตุ: 
1/ EBITDA และก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีไ่ม่นบัรวมรำยได้อื่น และก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
2/ ก ำไรสุทธิไมน่บัรวมก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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แผนภมูแิสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ ำแนกตำมภมูภิำค 

 

แผนภมูแิสดงก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ 

 

ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 756.63 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.3 
YoY และร้อยละ 3.6 QoQ ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำก (1) โครงกำรภำยในประเทศ ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่ลดน้อยลงตำม
ค่ำควำมเข้มแสง (Irradiance) ที่ลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 และรำคำค่ำไฟฟ้ำพื้นฐำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
จำก 3.54 บำท-Kwh ในไตรมำสที่ 4 ปี 2558 เป็น 3.06 บำท-Kwh ในไตรมำสที่ 4 ปี 2559 จึงท ำให้รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลง และ (2) สภำพอำกำศของประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มเข้ำฤดูหนำวในช่วงไตรมำสที่ 4  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 3,083.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 YoY ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และชดเชยรำยได้ที่ลดลงของกิจกำรในประเทศไทยจำกปริมำณ
กำรผลิตและอัตรำค่ำไฟพื้นฐำนที่ปรับลดลง รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่มำจำกประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มี
สัดส่วนเท่ำกับ 8 ต่อ 92 ตำมล ำดับ   

เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำ  กลุ่มบริษัทฯ เข้ำซื้อกิจกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกกลุ่มบริษัท 
SunEdison โดย ณ สิ้นปี 2559 โครงกำรดังกล่ำวประกอบด้วยโครงกำรที่ด ำเนินกิจกำรแล้ว 5 โครงกำร (ขนำดก ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์) และโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำอีก 9 โครงกำร (ขนำดก ำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 174 เมกะวัตต์) ซึ่งท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งใน Portfolio เพิ่มขึ้นอีก 200 เมกะวัตต์ เป็นก ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 418 เมกะวัตต์ ตำมเงื่อนไขของสัญญำกำรเข้ำซื้อกิจกำรท ำให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี 2559 เป็นต้นไป โดยในปี 2559 มีรำยได้เท่ำกับ 253.31 
ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี กำรรับรู้รำยได้ดังกล่ำวเกิดจำกกำรทยอยเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในแต่ละโครงกำร ดังนั้นบำง
โครงกำรจึงยังไม่รับรู้รำยได้เต็มปี เช่น โครงกำร Nikaho ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 13.2 เมกะวัตต์) เปิดด ำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม 2559    

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำมำจำกกิจกำรในประเทศไทยเป็นหลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 91.8 ของรำยได้
จำกกำรขำยไฟฟ้ำรวม โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำในประเทศไทยเท่ำกับ 2,830 ล้ำนบำท 
หรือลดลงร้อยละ 6.4 YoY ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกค่ำควำมเข้มแสง (Irradiance) ภำยในประเทศที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2558 ท ำให้ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำได้ 254,397 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง หรือลดลงร้อยละ 3.4 YoY นอกจำกนี้อัตรำค่ำ
ไฟฟ้ำพื้นฐำนท่ีลดลงเหลือ  3.14 บำท-Kwh เม่ือเทียบกับ 3.48 บำท-Kwh ในปี 2558 เป็นอีกสำเหตุหน่ึงที่ท ำให้รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดน้อยลง  

ในไตรมำสที่ 4/2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 513.39 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.2 YoY และลดลงร้อยละ 10.7 
QoQ ซึ่งเป็นผลมำจำกต้นทุนของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นต่อหน่วยค่อนข้ำงสูงเม่ือเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกำรใน
ประเทศไทย ส ำหรับ EBITDA (ไม่นับรวมรำยได้อ่ืนและผลของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 533.49 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 23.8 YoY และร้อยละ 10.8 QoQ เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ีสูงขึ้นจำกกำรขยำย
กิจกำร ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรที่สูงขึ้น ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น IPO และค่ำเดินทำง 
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เป็นต้น โดยท่ีค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนปกติ (One Time Cost) ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ยังสะท้อนในก ำไรสุทธิ (ไม่นับรวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน) ของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำกับ 545.96 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 YoY และร้อยละ 44.7 QoQ  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 2,261.65 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.8 YoY เป็นผลมำจำกต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่
สูงขึ้นจำกกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นและค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนเพิ่มที่สูงขึ้นจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของโครงกำรต่ำงๆ 
ที่ได้มำจำกกำรเข้ำซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัท SunEdison ขณะที่รำยได้ลดลงเนื่องจำกปัจจัยภำยนอก เช่น สภำพอำกำศ
และอัตรำค่ำไฟฟ้ำ EBITDA (ไม่นับรวมรำยได้อ่ืนและผลของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 2 ,263.00 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20.1 YoY เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่สูงขึ้นจำกกำรขยำยกิจกำร และสะท้อนใน
ก ำไรสุทธ ิ(ไม่นับรวมผลของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ) เท่ำกับ 1,627.67 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24.3 YoY  

 

3.2.3.1.1 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยจ์ ำแนกตำมโครงกำร 
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  ตำรำงแสดงปรมิำณกำรผลติไฟฟำ้เพือ่จ ำหนำ่ยจ ำแนกตำมโครงกำร 

 
หมำยเหต:ุ  
1/ รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำพื้นฐำน หมำยถึง รำยได้ที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดนั 11-33 กิโลโวลต์ ที ่กฟผ. ขำยใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสตูรกำรปรบัอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมัติขำยส่งเฉลี่ย (“อตัรำค่ำ Ft”) (รวมเรียก “อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน”) ซึ่งไมน่บัรวมอัตรำสว่นเพิ่ม (Adder) 8.00 
บำท-kWh 
2/ อตัรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำฐำนตำมอัตรำรบัซื้อในรปูแบบ Feed-in-Tariff โดยที่โครงกำรในประเทศไทยมีค่ำ FiT เท่ำกับ 5.66 บำท-kWh และโครงกำรในประเทศญี่ปุน่มีค่ำ FiT เท่ำกบั 
40 เยน-kWh 
 

3.2.3.1.2 รำยไดอ้ืน่ 

ในช่วงไตรมำสที่ 4/2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้อ่ืนเท่ำกับ 261.37 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8,669.2 YoY 
และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,824.9 QoQ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นจำกกลุ่ม 
SunEdison จ ำนวน 226.59 ล้ำนบำท และผลก ำไรดังกล่ำวท ำให้รำยได้อ่ืนเพิ่มขึ้นเป็น 296.45 ล้ำนบำท ในปี 2559 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดของรำยไดอ้ืน่ 

 

 

3.2.3.1.3 ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ย 

1) ต้นทุนกำรขำยและบรกิำร  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรเท่ำกับ 822.26 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 YoY
สำเหตุหลักมำจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น 5 โรง 
และ (2) ค่ำบริหำรโครงกำรในประเทศญี่ปุ่น เช่น ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำไฟฟ้ำ-น้ ำประปำ และค่ำภำษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
เป็นต้น 
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2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 600.17 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,220.8 
YoY สำเหตุหลักมำจำก (1) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรใน
ประเทศไทยจำกเดิมค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนรวมอยู่ใน BCP และบำงส่วนเพิ่มขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรภำยในประเทศ
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรในประเทศญี่ปุ่น และ (2) กำรเพิ่มขึ้นของค่ำที่ปรึกษำ
จ ำนวน 208.50 ล้ำนบำท ซึ่งบำงรำยกำรนับเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำซื้อกิจกำร ค่ำที่ปรึกษำอ่ืน ค่ำจัดตั้งบริษัท เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 183.96 ล้ำนบำท  โดยที่ส่วนใหญ่เป็น
ค่ำที่ปรึกษำในกำรเข้ำซื้อกิจกำรของ SunEdison 

3) ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้คงเหลือ เท่ำกับ 10,150.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1  เทียบกับ
สิ้นปี 2558 ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นเป็น 349.32 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเท่ำกับ
ร้อยละ 3.9 

4) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 86.34 ล้ำนบำทสำเหตุ
หลักมำจำกเงินลงทุนในกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นและเงินกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในรูปสกุลเยน ซึ่งในช่วงปลำยปี 2559 
เงินสกุลเยนอ่อนค่ำลง จึงท ำให้เกิดขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  

5) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

แผนภมูแิสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 

แผนภมูแิสดงอตัรำก ำไรตอ่หุน้ 

 
 

3.2.3.2 กำรวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 25,488.56 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.4 เทียบกับ
สิ้นปี 2558 มีสำเหตุหลักมำจำกสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นจำกบริษัทในกลุ่ม SunEdison 
กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ในประเทศญี่ปุ่น กำรลงทุนของ Huang Ming Japan และเงินสดที่ได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุน ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 11,971.85 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกเงินกู้ยืมส ำหรับลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น เงินกู้ยืมเพื่อช ำระคืนเงินกู้ให้แก่ BCP  
และเงินกู้เพื่อใช้ในพัฒนำโครงกำรในประเทศญี่ปุ่น และส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 13,516.71 ล้ำนบำท   หรือเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 243.9 เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนและก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจำก 1.97 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 เป็น 0.89 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 

ตำรำงแสดงสรปุงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

 
 

 

3.2.3.2.1 สนิทรพัย ์

1) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็น 9,181.55 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 541.6 
เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(ก) เงินสดที่เพิ่มขึ้นเป็น 7,361.16 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมในเดือนมีนำคม 2559 และกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป (“IPO”) ในเดือนกันยำยน 2559 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมดูหัวข้อ 3.3) โดยบำงส่วนกลุ่มบริษัทฯ ฝำกสถำบันกำรเงินประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์
พิเศษ 

(ข) ลูกหนี้กำรค้ำ ได้แก่ ผู้ผลิต/รับซื้อไฟฟ้ำ เป็นหลัก และลูกหน้ีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นเป็น 486.40 ล้ำนบำท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่น  

[ค] สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 232.26 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืนของ
บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 
 

(ล้านบาท) % เปล่ียนแปลง

สนิทรัพย์หมุนเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 974.62          7,361.16       655.3%
เงนิลงทนุระยะสัน้ -               700.00          n.a.
ลูกหนีก้ารคา้ 440.80          486.40          10.3%
ลูกหนีอ่ื้น 15.23            401.73          2537.2%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 0.31             232.26          75939.0%
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,430.96     9,181.55     541.6%

2558 2559
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2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 16,307.01 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
59.2 เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(ก) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเป็น 14,194.63 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน 
และอุปกรณ์ของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่น 3,982.70 ล้ำนบำท ขณะที่กิจกำรในประเทศไทยมีกำรลงทุนเพิ่มเติมเล็กน้อย
ส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฯ สหกรณ์กำรเกษตร (Solar Coop)  และณ สิ้นปี 2559 สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ในประเทศไทยต่อในประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วน เท่ำกับ 72:28 ตำมล ำดับ  

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,015.83 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำกมูลค่ำยุติธรรมของกิจกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้ำซื้อจำกกลุ่มบริษัท SunEdison ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม
ประมำณ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่องกำรรวมธุรกิจ) เท่ำกับ 1,789.64 ล้ำนบำท  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 
 

3.2.3.2.2 หนีส้นิ 

1) หน้ีสินหมุนเวียน 
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็น 2,530.04 ล้ำนบำท จำก 801.72 ล้ำนบำท ณ 

สิ้นปี 2558 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 215.6 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(ก) เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปีของกิจกำรในประเทศไทย จ ำนวน 977.92 
ล้ำนบำท ตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ และเงินกู้ของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่น 126.03 ล้ำนบำท 

(ข) ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 502.16 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นประมำณกำรค่ำตอบแทนส่วนที่เหลือส ำหรับ
กำรซ้ือกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นจำกกลุ่ม SunEdison ซึ่งคำดว่ำจะช ำระภำยในปี 2560 ตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยหุ้น 

(ค) เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำง 176.46 ล้ำนบำท มำจำกโครงกำร Nagi ประเทศญี่ปุ่น และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตร  

(ง) เงินปันผลค้ำงจ่ำย ซึ่งบริษัทฯ ประกำศจ่ำยเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท 
รวมท้ังสิ้น 298.49 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำวเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2560 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนีส้นิหมนุเวยีน 

 
 

2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ณ สิ้นปี2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 9,441.80 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.1 

เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(ก) เงินกู้ยืมระยะยำว 8,956.49 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ที่จัดหำมำเพื่อช ำระคืนให้แก่
บริษัทบำงจำกฯ และส ำหรับลงทุนในกิจกำรในญี่ปุ่น รวมถึงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของกิจกำรในประเทศญี่ปุ่น 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยำว 

 
หมำยเหตุ: สัดส่วนเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทต่อเงินเยน เท่ำกับ 59 : 41 ตำมล ำดับ (ข้อมูล ณ ส้ินปี 2559) 

(ข) หน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 450.89 ล้ำนบำท  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 

 
 

(ล้านบาท) % เปล่ียนแปลง

หนี้สนิหมุนเวียน
เจ้าหนีง้านก่อสร้าง -               176.46          n.a.
เจ้าหนีอ่ื้น 120.35          309.43          157.1%
เจ้าหนีเ้งนิประกันผลงาน 2.17             21.53            892.8%
เงนิปนัผลคา้งจ่าย -               298.49          n.a.
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -               89.77            n.a.
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 210.00          -               -100.0%
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีถึ่งก าหนดช าระในหนึง่ปี 145.48          1,103.96       658.9%
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันทีถึ่งก าหนดช าระในหนึง่ปี 300.20          -               -100.0%
หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถึ่งก าหนดช าระในหนึง่ปี 0.17             -               -100.0%
ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ -               502.16          n.a.
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 11.46            0.72             -93.7%
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 11.90            27.52            131.2%
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 801.72        2,530.04     215.6%
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3.2.3.2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 13,516.71 ล้ำนบำท จำก 3,929.99 ล้ำนบำท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 243.9 เทียบกับสิ้นปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) ทุนเรียกช ำระและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 12,770.90 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินท่ีมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน 
3,300 ล้ำนบำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อเดือนมีนำคม 2559 และกำรเสนอขำยหุ้น IPO จ ำนวน 590 ล้ำนหุ้น ใน
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 10.00 บำท มูลค่ำรวม 5 ,900.00 ล้ำนบำท เมื่อเดือนกันยำยน 2559 กำรเสนอขำยหุ้น IPO 
ดังกล่ำว ประกอบด้วย (ก) ทุนเรียกช ำระ 2,950.00 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้ทุนเรียกช ำระเพิ่มขึ้นเป็น 9,950.00 ล้ำนบำท และ 
(ข) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นหลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มทุนบำงรำยกำร (เช่น ค่ำรับประกันและจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ค่ำที่
ปรึกษำ และค่ำจดทะเบียนเพิ่มทุน) เท่ำกับ 2,820.90 ล้ำนบำท  

(2) ก ำไรสะสม 655.72 ล้ำนบำทจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 95.54 ล้ำนบำท และส่วนท่ีเหลือเป็นก ำไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร  

(3) องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 48.91 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกส่วนต่ำงของกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินจำกเงินเยนเป็นเงินบำท 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
 

3.2.3.3 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นผลมำจำกผล
กำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นและเงินเพิ่มทุนตำมที่กล่ำวในข้อ 3.3 อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 6.65 เท่ำ ณ สิ้นปี 
2559 หรือมีระยะเวลำเรียกเก็บลูกหนี้ 54 วัน ขณะที่อัตรำหมุนเวียนของเจ้ำหนี้ เท่ำกับ 2.71 เท่ำ และมีระยะเวลำช ำระหนี้
133 วัน  

ณ สิ้นปี 2559 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนมีอัตรำที่ดีขึ้นเป็น 0.89 เท่ำ เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 
และกำรเพิ่มทุน แต่อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ยลดลงเป็น 7.02 เท่ำ เนื่องจำกดอกเบี้ยจ่ำยท่ีเพิ่มขึ้นตำมภำระ
เงินกู้ที่เพ่ิมขึ้นซ่ึงใช้ในกำรลงทุนในกิจกำร ขณะที่ EBITDA ลดลง 

 
 
 
 
 
 

(ล้านบาท) % เปล่ียนแปลง

สว่นของผู้ถือหุ้น
ทนุเรียกช าระ 3,700.00       9,950.00       168.9%
สว่นเกินมลูคา่หุน้ -               2,820.90       n.a.
สว่นเกินทนุจากการจัดโครงสร้างธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกัน 41.03            41.03            0.0%
ก าไรสะสม 188.97          655.72          247.0%
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ -               48.91            n.a.
รวมสว่นของบริษัท 3,929.99     13,516.56   243.9%
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -               0.15             n.a.
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 3,929.99     13,516.71   243.9%
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ตำรำงแสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
 

3.2.3.4 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 7,361.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
655.3 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลมำจำกเงินสดสุทธิที่ได้มำจำกผลกำรด ำเนินงำน และเงินสดได้มำจำกกำรจัดหำ
เงินกู้และกำรเพิ่มทุนในช่วงปี 2559 ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเข้ำซื้อกิจกำรใน
ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่ม SunEdison และลงทุนซ้ือที่ดินส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัทในกลุ่มท่ี
ประเทศญี่ปุ่น 

 
ตำรำงแสดงรำยละเอยีดกำรไดม้ำ (ใชไ้ป) ของเงนิสดในแตล่ะกจิกรรม 

 
 

 

 

 

 

(ล้านบาท)
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนนิงาน 2,879.77 1,961.05
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (5,794.24) (4,873.87)
เงนิสดไดม้า(ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ 5,204.32 9,364.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สทุธิ 2,289.84 6,452.16
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 1,748.25 974.62
เงนิสดของผูถื้อหุน้เดมิก่อนการจัดโครงสร้างธรุกิจ (3,061.90) 0.00
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงนิตราตา่งประเทศคงเหลือสิน้งวด (1.57) (65.62)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 974.62        7,361.16     
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3.2.4 ปจัจยัและอทิธพิลที่อำจมผีลกระทบตอ่กำรด ำเนนิงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต 

 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ประมำณกำร EBITDA เพ่ิมขึ้นจำกปี 2559 อย่ำงน้อยร้อยละ 20 โดยในประเทศญี่ปุ่น
จะเริ่มรับรู้รำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 14.38 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนมีนำคม 2560 และรับรู้รำยได้เต็มปีเป็นปีแรกจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nikaho 
ในจังหวะอะกิตะ ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 13.16 เมกะวัตต์  อีกทั้งรับรู้รำยได้เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ในประเทศ
ไทย ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 12.00 เมกะวัตต์ และรวมถึงโครงกำรใหม่ๆ ที่คำดว่ำจะมีกำรลงทุนในปี 2560 
เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ หรือโครงกำรอ่ืนๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ เช่นโครงกำรใน
ประเทศญี่ปุ่นและโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะใช้งบประมำณในกำรลงทุนกว่ำ 16,000 ล้ำนบำท  
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กำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคัญ   นอกจำกนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

(1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมท้ังกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำร
ใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช ก ำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

    รำยชือ่   ต ำแหนง่              ลำยมอืชือ่ 

 

1. นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช      รองประธำนกรรมกำร                  __________________________  

 

2. นำยบัญฑิต สะเพียรชัย     กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่                  __________________________ 

 

        ชือ่ผูร้บัมอบอ ำนำจ   ต ำแหนง่              ลำยมอืชือ่ 

 

นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่       

         สำยกำรเงินและบัญชี                  __________________________ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร 
1. นำยพชิยั ชณุหวชริ 
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 17 กรกฎำคม 2558) 
 อำยุ 68 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำปรัชญำดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ บริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
- ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร ภำครัฐรว่มเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 13 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 49/2549) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 143/2554) สมำคมส่งเสรมิสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 5) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
- 2544 - 2556  : กรรมกำร บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
- 2553 - 2555  :  ประธำนกรรมกำร บริษัทไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
- 2551 - 2555  :  ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด 
- 2552 - 2554  :  กรรมกำร บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 :  กรรมกำร บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
- 2548 - 2554  :  กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- 2543 - 2554  :  กรรมกำร บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด 
- 2541 - 2554  :  กรรมกำร บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2551 - 2552  :  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
- 2550 - 2552  :  กรรมกำร บริษัท ปตท. อะโรเมติกสแ์ละกำรกลั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
- 2548 - 2552  :  กรรมกำร บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
- 2543 - 2552  :  ประธำนกรรมกำร บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั 
- 2539 - 2552  :  กรรมกำร บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
- 2546 - 2551  :  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
- 2544 - 2550  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่กำรเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o กรรมกำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
o ที่ปรึกษำสมำคมธรรมศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
o กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
o กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
o นำยกสมำคมมวยสำกลแห่งประเทศไทย 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 400,000 หุ้น หรือ 0.0201% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
2. พลเรือเอก ศษิฐวชัร วงษส์วุรรณ 
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 ธันวำคม 2558) 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 อำยุ 70 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนำยเรือ 
- หลักสูตรโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ รุ่นที่ 43 กองทัพเรือ 
- หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ รุ่นที่ 26 กองทัพเรือ 
- หลักสูตรกำรซ่อมเครื่องยนต์ MTU ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรกำรซ่อมเครื่องยนต์ (Gas Turbine Engine Repairing Course) ประเทศอังกฤษ 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 2552) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- 2552 :  กรรมกำรกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
 :  ประธำนกรรมกำรกำรเคหะแห่งชำต ิ

- 2550  :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ 
- 2545  :  รองผู้บัญชำกำร กองเรือยุทธกำร กองทัพเรือ 
- 2541  :  เจ้ำกรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหบี กองทัพเรือ 
 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ไม่ม ี
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
o ผู้จดักำรกจิกำรไฟฟ้ำ สัตหีบ 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
3. นำยชยัวฒัน ์โควำวสิำรชั 
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 17 กรกฎำคม 2558) 
ประธำนกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 
 อำยุ 50 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (เกียรตินิยม) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP168/2556) สมำคมส่งเสริมสถำบักรรม

กำรบริษัทไทย 
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2556) สมำคมส่งเสริมสถำบักรรมกำร

บริษัทไทย 
- หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยำลัยป้องกนัรำชำอำณำจักร 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
- 2550 - 2557  :  ที่ปรึกษำ บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 
- 2545 - 2549  :  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท เทิร์น อะรำวด์ จ ำกดั 
- 2539 - 2545  :  กรรมกำร บริษัท SG Securities (Singapore) PTE.LTD. 
- 2543 - 2544  :  กรรมกำร ชมรมวำณิชธนกจิ สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ 
- 2536 - 2539  :  วำณิชธนำกร บริษัท หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จ ำกัด 
- 2530 - 2536  :  วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
o กรรมกำร บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o ประธำรกรรมกำร บริษัท บำงจำก รีเทล จ ำกัด 
o กรรมกำร Nido Petroleum Limited 
o กรรมกำร และอนุกรรมกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
o กรรมกำร สมำคมศิษย์เก่ำสวนกุหลำบ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
o อุปนำยก สมำคมศิษย์เก่ำสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
o กรรมกำรมูลนิธิประชำบดีธุรกิจเพื่อสังคม 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,000 หุ้น หรือ 0.0025% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
4. พลเอก คณติ สำพทิกัษ ์
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 อำยุ 64 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ รุ่นที่ 24 
- เตรียมทหำรรุ่นที่ 13 
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร รุ่น 49 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
- หลักสูตรหลักประจ ำชดุที่ 63 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
- หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- 2554  :  ประธำนคณะที่ปรึกษำกระทรวงกลำโหม 
 :  รำชองครักษ์พิเศษ 
 :  ตุลำกำรศำลทหำรสูงสุด 

- 2553  : ที่ปรึกษำพิเศษกองทัพบก 
- 2551  :  แม่ทัพภำคที่ 1 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ไม่ม ี
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o ประธำนกรรมกำร บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
o สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
o กรรมกำรอ ำนวยกำรรำชตฤณมยัสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
5. พลเอก อทุศิ สนุทร 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 ธันวำคม 2558) 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
 อำยุ 61 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์ (พัฒนำสังคม) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
- โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ รุ่นที่ 25 
- โรงเรียนเตรียมทหำร รุ่นที่ 14 
- หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรบก หลักสูตรหลักประจ ำ ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก สถำบันวิชำกำร

ทหำรบกชั้นสูง 
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกัน

ประเทศ 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- 2555 - 2557  :  หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยและสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำในกำรแก้ไขปัญหำ จชต. 
 :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 

- 2555 - 2557  :  แม่ทัพน้อยท่ี 1 
- 2553 - 2554  :  ผบ. ฉก. นรำธิวำส 
 :  รองแม่ทัพภำคที่ 1 

 :  นำยทหำรพิเศษประจ ำ กรมทหำรรำบท่ี 21 รักษำพระองค์ 
 :  ตุลำกำรศำลทหำรชั้นกลำงกรุงเทพ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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- 2552  :  ผู้บัญชำกำรกองพลทหำรรำบท่ี 9 
 :  ตุลำกำรศำลทหำร ศำลทหำรกรุงเทพ 

 :  ผบ.กกล.สุรสีห ์
- 2551  :  ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 11 
- 2549  :  ผู้บังคับกำรจังหวดัทหำรบกเพชรบุรี 

 :  นำยทหำรพิเศษประจ ำ กรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 
- 2544 - 2545  :  รอง เสธ.กกล.สุรสีห ์

 :  ผู้บังคับกำรจังหวดัทหำรบกกำญจนบุร ี
 :  รองเสนำธิกำร กองพลท่ี 1 รักษำพระองค์ 

- 2538  :  รองผู้บังคับกำรกรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 
 :  เสนำธิกำร กรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 

- 2536  :  หัวหน้ำแผนกแผนและปฏิบัตกิำร กองยุทธกำร กอ.รมน.ทภ.1 
- 2535  :  ผู้บังคับกองพันทหำรรำบท่ี 2 กรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 
- 2526 - 2527  :  ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ฉก.102 กกล.บูรพำ 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ไม่ม ี
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
o เลขำนุกำรและกรรมำธิกำรพลังงำน สภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ 
o กรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ 
o รองประธำนอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมทำงบก ในคณะกรรมำธิกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ 
 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
6. นำงวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 ธันวำคม 2558) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 อำยุ 63 ป ี
 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
- ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี กำรบัญชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2549 สมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 13/2544) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยกำรเงินและบัญชี บริษัท สหวริิยำสตีลอินดัสตรี จ ำกดั (มหำชน) 
- Chief Financial Officer บริษัท แกรมม่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
- Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยำมเหล็กรีดเย็นครบวงจร จ ำกัด (มหำชน) 
- Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
- Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จ ำกัด 
- Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ วอทช์ จ ำกัด 
- ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จ ำกัด 
- Senior Auditor บริษัท ส ำนักงำน เอส จี วี ณ ถลำง จ ำกัด 
- กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน) 
- ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท ท่ำเรือประจวบ จ ำกัด 
- ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
- รองประธำนในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรวำงระบบบัญชี 
- เหรัญญิก สภำวชิำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนบัญชีบริหำร 
- อนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- วิทยำกรในหลักสตูรของคณะกรรมกำรบัญชีบริหำรและคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงระบบ สภำวิชำชีพบัญชีใน

พระบรมรำชูปถัมภ์ 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
o กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o กรรมกำร บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
o กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) 
o กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหไทยเทอร์มินอล จ ำกัด 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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o กรรมำกำรตรวจสอบ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
o ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพด้ำนบัญชีกำรเงินประจ ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรประปำนครหลวง 
o เลขำธิกำร สภำวิชำชีพบัญชใีนพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 2,500 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
7. นำยธรรมยศ ศรชีว่ย 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 ธันวำคม 2558) 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร กรรมกำรบริหำรและจดักำรกำรลงทุน 
 อำยุ 58 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ วิทยำลัยป้องกัน

รำชอำณำจักร 
- นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 56 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน (กพ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพล

เรือน 
- หลักสูตรเสนำธิกำรทหำร รุ่นที่ 47 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศกองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 
- นักบริหำรพลังงำนระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงำน 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 2559) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- 2557 - 2559  :  อธิบดี กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
- 2550 - 2557  :  รองอธิบดี กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
- 2548 - 2550  :  ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักก ำกับและอนุรักษ์พลังงำน 
- 2546 - 2548  :  กลุ่มก ำกับกำรอนุรักษ์พลังงำน 2 ส ำนักก ำกับและอนุรักษ์พลังงำน 
- 2543 - 2546  :  ผู้อ ำนวยกำรส่วน (วิศวกร 8) ส ำนักก ำกับและอนุรักษ์พลังงำน 
- 2542  :  วิศวกรรมไฟฟ้ำ 8 วช ส ำนักก ำกับและอนุรักษ์พลังงำน 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o กรรมกำร บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o รองปลัดกระทรวงพลังงำน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่ม ี
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
8. นำยธรีะพงษ ์นลิวรสกลุ 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) (วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร 4 กุมภำพันธ์ 2559) 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 อำยุ 47 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำโท Management (Finance), Northwestern University, USA 
- ปริญญำตรี วิศกรรมศำสตร์ (อุตสำหกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 2559) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- 2553 - 2557  :  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสหัวหน้ำฝ่ำยกำรลงทุนทำงเลือก กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
- 2553 - 2556  :  กรรมกำร บริษัทสหไทย สตีลไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) 
- 2554 - 2555  :  กรรมกำร บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนภัทร จ ำกัด 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o กรรมกำร บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จ ำกัด (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o ผู้ช่วยเลขำธิกำร งำนบริหำรเงินลงทุนไพรเวทมำร์เก็ต กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
o กรรมกำร บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ ำกัด 
o กรรมกำรจดักำรกำรลงทุน กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 
o กรรมกำร บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
9. ศ.ดร. สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 ธันวำคม 2558) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 อำยุ 44 ป ี



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 
- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม) Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), USA 
- ปริญญำโท นโยบำยและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม) The University of Winconsin-Madison, USA 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- หลักสูตรนักบริหำรงบประมำณระดับสูง ส ำนักงบประมำณ (นงส. 1) 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวทิยำกำรพลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน. 5) 
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส ำหรบัผู้บริหำรระดับสูง จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัย (รุ่น 3) 
- หลักสตูรนักบรหิำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน สถำบันธุรกจิและอุตสำหกรรม (วธอ. 1) 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท. 13) 
- หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย (นบม. 10) 
- หลักสูตรกลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (RE-CU 43) 
- หลักสูตรผู้น ำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตย วิทยำลัยกำรเมืองและกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ (ปนป. 1) 
- หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ สถำบันคลังสมองของชำติ (รุ่น 9) 
- หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กรมหำชน (PDI 3) 
- หลักสูตร Executive Development program สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11) 
- หลักสูตรกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
- หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำคณะ สถำบันคลังสมองของชำต ิ
- หลักสูตรสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (Director Certification Program, DCP 105) 
- หลักสูตรกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Program, ACP) 
- หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Monitoring Fraud Risk Management, MFM) 
- หลักสูตรกำรเงินและบัญชี (Financial Statement for Directors, FSD) 
- หลักสูตรกำรวดัผลระบบกำรตรวจสอบภำยในองค์กร (Monitoring the Internal Audit Function, MIA) 
- หลักสูตรกำรพัฒนำและบรรลุผลยุทธศำสตร์ (Successful Formulation & Execution of Strategy, SFE) 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
- 2558 - ปัจจุบัน  :  อธิกำรบดี สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- 2557 - 2559  :  นำยกวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 
- 2554 - 2557  :  กรรมกำรนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
- 2552 - 2557  :  คณบดี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- 2555 - 2556  :  ประธำนกรรมกำร กำรเคหะแห่งชำต ิ
- 2553 - 2554  :  กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรระบบขนส่งทำงรถไฟ  

  Airport Rail Link 
- 2552 - 2554  :  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ โรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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- 2551  :  กรรมกำรและโฆษกคณะกรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (2 วำระ) 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทยอ่ยในล ำดับเดียวกัน 
o ไม่ม ี

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
o ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) 

- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o ประธำนมูลนิธิอำคำรเขียวไทย 
o กรรมกำร มูลนิธิสัมมำชีพ 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
10.  นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 17 กรกฎำคม 2558) 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
 อำยุ 52 ป ี
 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม 

- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2547) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2548) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย 
- หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 10 สถำบันพระปกเกล้ำ 
- ปริญญำบัตร หลักสตูรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน วปอ.2555 
- ประกำศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
- 2556 - 2558  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2555 - 2556  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์องค์กร 

  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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- 2551 - 2555  :  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 
  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

- 2547 - 2551  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ ด้ำนกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร 
  บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

- 2540 - 2547  :  ผู้จดักำรฝ่ำยแผนและพัฒนำธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควดิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- 2537 - 2540  :  ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด 
- 2531 - 2537  :  ผู้จดักำรสว่นกำรพำณิชย์ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,596 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำร 
1.  นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 17 กรกฎำคม 2558) 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และรักษำกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
 อำยุ 52 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2547) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2548) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 
- หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 10 สถำบันพระปกเกล้ำ 
- ปริญญำบัตร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน วปอ.2555 
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
- 2556 - 2558  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2555 - 2556  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์องค์กร 

  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2551 - 2555  :  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 

  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2547 - 2551  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ ด้ำนกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร 

  บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
- 2540 - 2547  :  ผู้จดักำรฝ่ำยแผนและพัฒนำธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควดิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
- 2537 - 2540  :  ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด 
- 2531 - 2537  :  ผู้จดักำรสว่นกำรพำณิชย์ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
o ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,596 หุ้น หรือ 0.0001% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
2. นำยวชัรพงศ ์ใสสกุ 
รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 
 อำยุ 51 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2555) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP 13/2558) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

- 2558 - 2559  :  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร และพัฒนำธุรกิจใหม่ 
  บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

- 2558  :  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส สำยงำนพัฒนำธุรกิจ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2556 - 2558  :  ผู้อ ำนวยกำร สำยงำนคลังและขนส่ง บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- 2554 - 2556  :  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o กรรมกำร บริษัท BCPG JAPAN CORPORATION 
o กรรมกำร บริษัท บีซีพีจี ไบโอพำวเวอร์ 1 จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท บีซีพีจี ไบโอพำวเวอร์ 2 จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 2 หุ้น หรือ 0.0000% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
3. นำงสำวเรวด ีพรพฒันก์ลุ 
รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เลขำนุกำรบริษัท 
 อำยุ 57 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

- 2556 – 2558  :  ผู้อ ำนวยกำรธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
  กรรมกำรผูจ้ัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 

- 2550 - 2556  :  ผู้อ ำนวยกำรสำยบัญชแีละภำษี สำยงำนด้ำนบัญชีและภำษ ี
  บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

- 2547 - 2550  :  ผู้จดักำรอำวุโสส่วนบัญชี และรกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรบัญชีและภำษี 
  บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
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 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o กรรมกำร บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd. 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกดั 
o กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 
o กรรมกำร มูลนิธิสื่อสร้ำงสรรค์ 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 850 หุ้น หรือ 0.0000% โดยไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
4. นำงสำวสตัยำ มหตัถนำพำณชิ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
 อำยุ 51 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำโท International Business and Information Management System, Widener University 
Pennsylvania, USA 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 

- Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

- 2549 – 2559  :  กรรมกำรบริหำร บริษัทอวำนกำร์ด คอปปิตอล จ ำกัด 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
o ไม่ม ี

- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o กรรมกำร บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 
o กรรมกำร BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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o กรรมกำร Greenergy Holdings Pte. Ltd. 
o กรรมกำร Greenergy Power Pte. Ltd. 

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 
5. นำยสมชำย เกษมลน้นภำ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 
 อำยุ 52 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำโท Electrical Engineering (Computer Network and Telecommunication), University of 
Washington, USA 

- ปริญญำตรี Electrical Engineering (Computer Engineering and Telecommunication), University of 
Washington, Seattle, USA 

 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 
- Management Training Program, Nokia Networker (1996), International Institute for Management 

Development, Switzerland 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

- 2556 - 2559  :  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 
  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

- 2556 - 2557  :  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจพลังงำนทดแทน 
  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

- 2552 - 2556  :  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ 
  บริษัท ทรูมูฟ จ ำกัด 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
o ไม่ม ี

- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
o ไม่ม ี

 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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6. นำยภำวนั สยำมชยั 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 
ด ำรงต ำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation 
 อำยุ 47 ปี 
 กำรศึกษำ 

- ปริญญำเอก วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ สถำบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 กำรฝึกอบรม / สัมมนำ 
- ไม่มี 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
- 2548 - 2558  :  กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนปฏิบัติกำร บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

o ไม่ม ี
- กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

o กรรมกำร บริษัท BCPG Japan Corporation 
 สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีท้ังทำงตรงและทำงอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 
 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
 ประวัติกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ไม่มี 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-1 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-2 
 

1. กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง  
1.1. กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง 

บริษัท / กรรมกำร นำยพิชัย  
ชุณหวชิร 

พลเรือเอก 
ศิษฐวัชร  
วงษ์สุวรรณ 

นำยชัยวัฒน์  
โควำวิสำรัช 

นำยธรรมยศ  
ศรีช่วย 

พลเอกอุทิศ 
สุนทร 

ศำสตรำจำรย์  
ดร. สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสด์ิ 

นำงวิไล  
ฉัททันต์รัศมี 

นำยธีระพงษ์ 
นิลวรสกุล 

พลเอกคณิต  
สำพิทักษ์ 

นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

บมจ. บีซีพีจี  X, / V, / V, /, // / / / / / / /, //, /// 
บริษทัยอ่ย           
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (บุรีรัมย์)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (บุรีรัมย์ 1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (ชัยภูมิ 1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (นครรำชสีมำ)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (ปรำจีนบุรี)          X 
บริษทัทีเ่กีย่วขอ้ง           
บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม X, /  /, //, ///       /// 
บจก. บำงจำกกรีนเนท           
บจก. บำงจำกไบโอฟูเอล          / 
บจก. บำงจำกรีเทล   X, /        
Nido Petroleum Limited   /        
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950   /        
บมจ. ไทยออยล์    /       
บมจ. อำร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์     /      
บมจ. พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค      /     
บจก. เคเอ็มไอที ลำดกระบัง      X     
บจก. เจเอสเอสอำร์ แมชชีนเนอรี่      /     
บจก. เอ เอ อีเลคทริ ไล      /     
บมจ. แมคทริค      /     
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป       /    
บมจ. ซันไทยอุตสำหกรรมถุงมือยำง       /    
บจก. ฮอร์ต้ันอินเตอร์เนชั่นแนล       /    
บจก. จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ต้ี        /   
บมจ. รอยัล ปอร์ซเลน        /   
บจก. ไทยพรอสเพอริต้ี แอ็ดไวซอรี่        /   

หมำยเหตุ :  X = ประธำนกรรมกำร  V = รองประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร  // = กรรมกำรบริหำร  /// = ผู้บริหำร 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-3 
 

1.2. กำรด ำรงต ำแหนง่ของผูบ้รหิำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัท / กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นำยวัชรพงศ์  
ใสสุก 

นำงสำวเรวดี  
พรพัฒน์กุล 

นำงสำวสัตยำ  
มหัตถนำพำณิช 

นำยภำวัน 
สยำมชัย 

นำยสมชำย 
เกษมล้นนภำ 

นำยก้องเกียรติ  
กำญจนพันธุ์ 

นำยนพพร  
สุภำพผล 

บมจ. บีซีพีจี  /, //, /// /// /// /// /// /// /// /// 

บริษทัยอ่ย         

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี X  /      

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (บุรีรัมย์) X  /      

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (บุรีรัมย์ 
1) 

X  /      

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี (ชัยภูมิ 
1) 

X  /  
  

  

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี 
(นครรำชสีมำ) 

X  /  
  

  

บจก. บำงจำกโซลำร์เอ็นเนอร์ย่ี 
(ปรำจีนบุรี) 

X  /      

BCPG Investment Holdings Pte. 
Ltd. 

   / 
  

  

Greenergy Holdings Pte. Ltd.    /     

Greenergy Power Pte. Ltd.    /     

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.  X /      

BCPG Japan Corporation  /       

บริษทัทีเ่กีย่วขอ้ง         

บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม ///        

บจก. บำงจำกไบโอฟูเอล /        

BCP Innovation Pte. Ltd.  /       



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-4 
 

บริษัท / กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นำยวัชรพงศ์  
ใสสุก 

นำงสำวเรวดี  
พรพัฒน์กุล 

นำงสำวสัตยำ  
มหัตถนำพำณิช 

นำยภำวัน 
สยำมชัย 

นำยสมชำย 
เกษมล้นนภำ 

นำยก้องเกียรติ  
กำญจนพันธุ์ 

นำยนพพร  
สุภำพผล 

บจก. อวำนกำร์ด แคปปิตอล    /     

หมำยเหตุ :  X = ประธำนกรรมกำร  V = รองประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร  // = กรรมกำรบริหำร  /// = ผู้บริหำร 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 2 

 

 เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  

ชือ่ – สกลุ / ต ำแหนง่  อำย ุ(ป)ี 
คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนกำรถอื
หุน้ในบรษิทัฯ 
(รอ้ยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หนว่ยงำน /บรษิทั  ประเภทธรุกจิ 

นำยประสิทธิ์  
สกุลเกสรีวรรณ 
 

42 บัญชีมหำบัณฑิต (กำรบัญชีบริหำร) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
พระนคร 
 
Preventive Internal Control 
Training and Workshop 
 
IIA’s Endorsed Internal Auditing 
Program 
 
2nd Internal Audit Forum 

- ไม่มี - - ไม่มี - พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
ก.ค. 2558 –  
ต.ค.2558 
 
 
 
2556 – ก.ค. 2558 
 
 
 
 
2554 – 2556 
 

ผู้จัดกำรส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
และรักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบ 
 
ผู้จัดกำรแผนก
เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท 
 
 
ผู้จัดกำร ประจ ำส ำนัก
กรรมกำร
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 
บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน  ำ
ภำคตะวันออก จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน  ำ
ภำคตะวันออก จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน  ำ
ภำคตะวันออก จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผลิ ตแล ะ จ ำ หน่ ำ ย ไฟฟ้ ำ จ ำกพลั ง ง ำ น
หมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน 
 
พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบท่อส่งน  ำสำย
หลัก ในพื นที่ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก 
 
 
 
พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบท่อส่งน  ำสำย
หลัก ในพื นที่ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก 
 
 
 
พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบท่อส่งน  ำสำย
หลัก ในพื นที่ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 

 

 
- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2 

 

 
- ไมม่ ี- 
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