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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 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ โครงกำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น ผ่ำนกำรเข้ำซ้ือธุรกิจ และ/หรือพัฒนำโครงกำรใหม่ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศในทวีปเอเชีย 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 ได้ซื้อหุ้นของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) และลงนำม
ในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (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 ได้รับคัดเลือกให้ เข้ำร่วม โครงกำรฯ โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 12.0 เมกะวัตต์ โครงกำรตั้งอยู่ที่อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ขนำด 2 เมกะ
วัตต์) และที่อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง (ขนำด 5 เมกะวัตต์) ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ เม่ือเดือนธันวำคม 2559 ส ำหรับโครงกำรท่ีอ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ขนำด 5.0 เมกะวัตต์) 
ได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2560  

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  โดยมีโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 164.0 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ
ก ำลังกำรผลิตขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 125.4 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 289.4 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งรวมประมำณ 392.1 เมกะวัตต์)  

                                      

1 นิติบุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559 บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใต้หมวดพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 10,000.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 5.00 บำท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 9,950.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,990.00 ล้ำน
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน 9,961.5 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ในระหว่ำงปีมีกำรใช้สิทธิ ESOP  ท ำให้มีหุ้นสำมัญเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 1,992.3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหลักทรัพย์
ตำมรำคำตลำดรวมเท่ำกับ 47,416.8 ล้ำนบำท 

1.1.2.2 พฒันำกำรทีส่ ำคญัของกลุม่บรษิทัฯ  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ตัง้แต่ปี 2554 โดยมี
รำยละเอียดพัฒนำกำรท่ีส 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 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้ำ 1-4 

 

เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

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

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 ำบลบำงกระสั้ น 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 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ 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  
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เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

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  

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  
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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 

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 โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่ต 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  
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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  

 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
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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  

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 ล้ำนบำท 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 ยังคงสัดส่วน
กำรถือหุ้น ร้อยละ 99.9 ใน BSE ภำยหลังกำรลดทุน  
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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 

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  

 เมื่อวันที่ 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 
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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 

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
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 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  

                                      

2 บุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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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 ได้รับคัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 
12 เมกะวัตต์  

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 

                                      

3 นิติบุคคลดังกล่ำวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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ไตรมำสที่ 1 ปี 2560  จ ำหน่ำยทรัพย์สินของโครงกำร Suimei ที่ประเทศญ่ีปุ่น ในรำคำ 1,600 ล้ำนเยน หรือประมำณ 495 
ล้ำนบำท กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร Suimei คิดเป็นร้อนละ 1.9 ของทรัพย์สินรวม 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
จ ำนวน 5.0 เมกะวัตต์เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi ที่ประเทศญ่ีปุ่น  ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 10.5 เมกะ
วัตต์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ Nagi PV เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยโครงกำรดังกล่ำวตั้งอยู่ที่โอ
คำยำมำ ประเทศญ่ีปุ่น 

 ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศ
ฟิลิปปินส์กับบริษัท CAIF III Pte. Ltd. 

ไตรมำสที่ 2 ปี 2560  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 วันที่ 4 เมษำยน 2560 มีมติดังนี้  

 อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงกำร BCPG ESOP WARRANT) จ ำนวนไม่เกิน 
10,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิจ ำนวนไม่เกิน 10,000,000 
หุ้น (ประมำณร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยเป็นโครงกำร 5 ปี 
ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่ก ำหนด 

 อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 10,000,000 หุ้น 
ในส่วนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นกำรทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) แต่ยัง
ออกจ ำหน่ำยไม่หมด โดยน ำมำจัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงกำร BCPG ESOP WARRANT) 
แทน 

 อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่
ของบริษัทฯ จำกเดิมก ำหนดไว้ว่ำ “ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ”  เป็น 
“ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหำนคร” 

 บริษัทฯ ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้น CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น BCPG Wind Holdings Cooperatief U.A.) ร้อยละ 
100 ของทุนเรียกช ำระ โดย CapAsia ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของทุนเรียกช ำระ ใน PetroWind Energy 
Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ที่เมือง Nabas ประเทศฟิลิปปินส์  ขนำด
ก ำลังกำรผลิตที่เปิดด ำเนินกำรแล้ว 36.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 20.0 เมกะ
วัตต์) และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอีก 14.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 5.6 เมกะ
วัตต์)   กำรลงทุนในโครงกำรนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 26.49 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 921.57 ล้ำนบำท 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มิถุนำยน 2560 มีดังนี้ 

 อนุมัติกำรเข้ำซื้อหุ้นในบริษัท สตำร์ เอ็นเนอร์ยี่  กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (Star Energy Group Holding 
Pte. Ltd.) เพื่อร่วมลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ โดยบริษัทฯ นั้น จะเข้ำซื้อ 
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 หุ้นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ในบริษัท สตำร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (Star Energy Group 
Holdings Pte. Ltd.) โดยก ำหนดมูลค่ำซื้อจ่ำยไม่เกิน 357.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ท ำให้บริษัทฯ มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในล ำดับขั้นสุดท้ำยร้อยละ 20 ในโครงกำร Wayang Windu และร้อยละ 17.3 ใน
โครงกำร Salak และ Darajat 

ไตรมำสที่ 3 ปี 2560  บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นจ ำนวน 280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของทุนเรียกช ำระใน Star Energy 
Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) ประเทศสิงคโปร์ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 355.69 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ หรือประมำณ 11,956.43 ล้ำนบำท SEGHPL เป็นบริษัทที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม Star Energy 
ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 3 โครงกำร ตั้งในเขต West Java ประเทศ
อินโดนีเซีย ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่เปิดด ำเนินกำรแล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วน
กำรลงทุนเทียบเท่ำ 157.5 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 120.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วน
กำรลงทุนเทียบเท่ำ 24.0 เมกะวัตต์) 

 ลงนำมสัญญำร่วมลงทุนให้สิทธิขำยไฟฟ้ำตำมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและอผศ. จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำด 8.94 เมกะวัตต์  

ไตรมำสที่ 4 ปี 2560  ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ในโครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
และกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนบนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
(Smart Green Energy Community) อำทิเช่น บ้ำนพักอำศัย อำคำรชุดพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ 
โรงแรม โรงงำน ศูนย์กำรค้ำ และโครงกำรอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ  

 ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท พำวเวอร์เล็ดเจอร์ (Power Ledger) จำกประเทศ
ออสเตรเลียในกำรน ำเทคโนโลยี Blockchain มำเป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรซื้อขำยไฟฟ้ำผ่ำน
อินเตอร์เน็ตแบบ Peer-to-Peer เป็นรำยแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ไตรมำสที่ 1 ปี 2561  ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับ
หน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรขององค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึกเขตสุพรรณบุรีและองค์กำรทหำรผ่ำนศึกเขตลพบุรีก ำลังติดตั้งตำมสัญญำรวม 8.94 เม
กะวัตต์ อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำที่ 4.12 บำท/หน่วย เป็นระยะเวลำ 25 ปี 

 ลงนำมบันทึกข้อตกลงกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับพันธมิตรอีก 5 
หน่วยงำน เพื่อพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยบริษัทฯ จะน ำ
นวัตกรรมระดับโลกมำใช้ในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจพลังงำนแบบใหม่ (New Energy Economy) 
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน นอกเหนือจำกกำรติดตั้งโซลำร์รูฟท๊อปและกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำผ่ำนอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ กนอ. คำดว่ำโครงกำรจะเปิดด ำเนินกำรได้ในปี 2563 

 ลงนำมบันทึกข้อตกลงกับ BCP เพื่อที่จะติดตั้งโซลำร์รูฟท็อปบนหลังคำสถำนีบริกำรน้ ำมันและอำคำร
ร้ำนค้ำภำยในสถำนีบริกำรน้ ำมันบำงจำก รวมทั้งพัฒนำน ำนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงำนที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อช่วยให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรได้
ภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2561 นี้ 

 ลงนำมบันทึกข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน รวมทั้งบริหำรจัดกำรพลังงำนของประเทศไทยภำยใต้นโยบำย PEA 4.0  โดยเป้ำหมำย 
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เดอืน ป ี กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

 โดยเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเบื้องต้นอยู่ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง ภูเก็ต 
นครรำชสีมำ และอุบลรำชธำนี เป็นต้น 

 

1.1.3 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ   

 
หมำยเหตุ : 

(1) BCPG เป็นผู้สนับสนุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร ระยะ 2 (โซลำร์ฟำร์ม) โดยลงนำมในสัญญำร่วมลงทุนกับ อผศ.จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้งและตำม
สัญญำรวม 8.94 เมกะวัตต์ 

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

(3) EPC หมำยถึง กลุ่มบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ด ำเนินกำรและซ่อมบ ำรุง (O&M) 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
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(4) AM หมำยถึง บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น ในฐำนะบริษัทบริหำร
ทรัพย์สิน (Asset Management Company)  

(5) ลงทุน (Investment) หมำยถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค 

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  

ไทย 1,800.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ไทย 755.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

ไทย 765.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

ไทย 705.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  

ไทย 684.10 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ระยะที่ 3 ที่อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี และ
ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร 

ไทย 1,400.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่ำงประเทศ 

สิงคโปร ์ 1.00 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

100.0 

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

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่ำงประเทศ 

สิงคโปร ์ 1.00 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

100.0 
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ล ำดบั ชื่อบรษิทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุจดทะเบยีน 
ช ำระแลว้  

สดัสว่นกำร 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

9 BCPG Japan 
Corporation 
(“BCPGJ”)  
 

ด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร บริหำรจัดกำร 
ก่อสร้ำงและด ำเนินกำร รวมถึงบริหำรเงินลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 249.50 ล้ำนเยน 
 

100.0 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

สิงคโปร ์ 2.00 ดอลลำร์
สิงคโปร์  

 

100.0 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

สิงคโปร ์ 2.0 ดอลลำร์ 
สิงคโปร์  

 

100.0 

12 Tarumizu Solar 
Solutions Godo 
Kaisha (”TSS”) 

บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในฐำนะบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset 
Management Company) ของ Tarumizu 

ญ่ีปุ่น 1.00 ล้ำนเยน 51.0(2) 

13 Nakatsugawa PV 
Godo Kaisha 
(“Nakatsugawa”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิ
มะ ประเทศญ่ีปุ่น  

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

(3) 

14 Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

15 Takamori PV Godo 
Kaisha (“Takamori”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่คุมำโม
โตะ ประเทศญ่ีปุ่น  

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

(3) 

16 Nojiri PV Godo 
Kaisha (“Nojiri”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มิยำซำ
กิ ประเทศญ่ีปุ่น  

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

(3) 

17 Godo Kaisha Aten  ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

18 Nikaho PV Godo 
Kaisha (“Nikaho PV”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อำกิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น  

ญ่ีปุ่น 21.00 ล้ำนเยน 100.0 

19 Gotenba 2 PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น  

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

20 Godo Kaisha Horus    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

21 Yabuki PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

22 Komagane PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 
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ล ำดบั ชื่อบรษิทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุจดทะเบยีน 
ช ำระแลว้  

สดัสว่นกำร 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

23 Godo Kaisha Helios   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

24 Godo Kaisha Lugh   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

25 Godo Kaisha Phoenix  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

26 Gotenba 1 PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

27 Komagane Land 
Lease Godo Kaisha  

ถือที่ดินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

28 Nagi PV Godo Kaisha 
(“Nagi”)  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

29 Godo Kaisha Natosi   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

30 Godo Kaisha 
Amaterasu 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

31 Godo Kaisha Mithra   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

32 Godo Kaisha Sol   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

33 Godo Kaisha Saule    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

34 Godo Kaisha 
Shamash  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

35 Godo Kaisha Pusan   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

36 Godo Kaisha Apolo    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

37 Godo Kaisha Surya   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

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

ถือที่ดินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

39 Godo Kaisha Rangi   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

40 Godo Kaisha 
Dazbog  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 
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ล ำดบั ชื่อบรษิทั ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุจดทะเบยีน 
ช ำระแลว้  

สดัสว่นกำร 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

41 Godo Kaisha 
Narang  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

42 Godo Kaisha Malina   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

43 Godo Kaisha Legba   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

44 J2 Investor Godo 
Kaisha  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค 

ญ่ีปุ่น 1.00 เยน 100.0 

45 J1 Investor Godo 
Kaisha (“J1”)  

ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ญ่ีปุ่น 107.00 ล้ำนเยน 100.0 

46 BCPG Engineering 
Company (“BCPGE”) 

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

ญ่ีปุ่น 40.00 ล้ำนเยน 100.0 

47 Godo Kaisha Tarumi 
Takatoge 
(“Tarumizu”)  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 4 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น  

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

(3) 

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

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ชิบะ 
ประเทศญ่ีปุ่น โดยโครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำ 

ญ่ีปุ่น 0.10 ล้ำนเยน 100.0 

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

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ไทย 15.00 ล้ำนบำท 99.9 

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

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ไทย 5.00 ล้ำนบำท 99.9 

51 BCPG Wind 
Cooperatief U.A. 

เพื่อกำรลงทุน เนเธอร์แลนด์ 14.16  
ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

100.0 

52 PetroWind Energy 
Inc.  

ด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลม ฟิลิปปินส์  1,900.00  
ล้ำนเปโซ 

40.0 

53 Star Energy Group 
Holdings Pte., Ltd. 

เพื่อกำรลงทุน สิงคโปร ์ 840.01  
ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

33.33 

หมำยเหตุ :      
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้นนับรวมกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
(2) หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ 
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจ ำนวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
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1.1.4 ควำมสมัพันธก์บักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  

 
ที่มำ : www.bangchak.co.th ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และบริษัทฯ   

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) หรือ BCP ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 70.3 ของทุนเรียกช ำระ โดยที่กลุ่มบริษัทฯ และ BCP มีขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจและทรัพยำกรหลักใน
กำรด ำเนินธุรกิจที่แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (หรือ 
“พลังงำนสีเขียว”) เชิงพำณิชย์ในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซ
ชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ และ 
BCP ยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจและส่งเสริมภำพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท BCP (ซึ่ง
หมำยรวมถึงภำพลักษณ์ของบริษัทฯ) ซึ่งเปิดเผยรำยละเอียดในหัวข้อเรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน 
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1-2 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  
1.2.1 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิตและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมท้ังสิ้น 138.9  
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 190.9 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 130.0 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 182.0 เมกะวัตต์) ซึ่งประกอบไปด้วย  

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 38 
เมกะวัตต์ และมีอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน (Base Tariff + Ft) 

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ 
BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำรวม 80 เมกะวัตต์ และมีอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน (Base Tariff + Ft) 

- ผู้สนับสนุนในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร โดยด ำเนินกำรผ่ำน BSE-PRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.9 จ ำนวน 3 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำและก ำลังกำรติดตั้งรวม 12.0 เม
กะวัตต์ มีอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ Feed in Tariff (FiT) 5.66 บำทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh) 

 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ได้แก่ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ระยะ 2 (โซลำร์ฟำร์ม) ซึ่งให้กำร
สนับสนุนโครงกำรฯ กับ อผศ. จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำและ
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 8.9 เมกะวัตต์ และคำดว่ำจะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้
ภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2561 มีอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ FiT 4.12 บำท-kWh  

(2) ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 15 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวม1 ประมำณ 150.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 190.3 เมกะวัตต์) อำยุโครงกำร 20 ปี 
อัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ FiT 32-40 เยน-kWh โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรที่เปิดด ำเนินกำร จ ำนวน 7 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 
34.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 45.0 เมกะวัตต์)  

 โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 116.5 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 147.3 เมกะวัตต์) 
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ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำงรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ร้อยละ 91.3 ของรำยได้รวม โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

รำยกำร 
ส ำหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2558 (1) 2559 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

1. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       

- รำยได้ตำมอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 912.95 30.0 804.63 23.8 770.59 21.2 

- รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 2,111.27 69.5 2,022.92 59.9 1,972.85 54.2 

- รำยได้ตำมอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT - - 255.36 7.6 579.04 15.9 

รวมรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ 3,024.23 99.5 3,083.91 91.2 3,322.48 91.3 
2. รำยได้จำกกำรลงทุน(2) 13.68 0.5 26.76 0.8 40.94 1.1 
2. ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ - - 226.59 6.7 - - 
4.  รำยได้อ่ืน(3) 0.34 - 43.10 1.3 276.50 7.6 
รวมรำยได ้ 3,038.24 100.0 3,380.37 100.0 3,639.92 100.0 
หมำยเหตุ :   
(1) ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
(2) รำยได้จำกกำรลงทุน ได้แก่ รำยได้ดอกเบี้ยรับ 
(3) รำยได้อ่ืน เช่น ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ ก ำไรจำกกำรช ำระค่ำซื้อกิจกำรงวดสุดท้ำยให้แก่กลุ่ม
บริษัท SunEdison เบี้ยปรับค่ำสง่งำนล่ำช้ำ และก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ เป็นต้น 
  

1.2.2 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิำร  

กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรลงทุนและพัฒนำโครงกำรในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของ BCP ทั้งนี้ ณ 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดย
มีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้นประมำณ 
164.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 235.9 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 130.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 190.9 เมกะ
วัตต์) และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมประมำณ 34 เมกะวตัต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 45.0 เมกะวัตต์) 

1.2.2.1 โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทั้งสิ้น 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 ตำมโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก โดยสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำตำม (1) และ (2) ดังกล่ำวเป็นสัญญำประเภท Non-Firmมีอำยุสัญญำ 5 ปี และต่ออำยุได้ครั้งละ 5 ปี 
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ซึ่งได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.00 บำทต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง (บำท-kWh) เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะ
ต่ออำยุสัญญำเม่ือครบก ำหนด 5 ปี จนสิ้นอำยุโครงกำรดังกล่ำว ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอำยุโครงกำร 25 ปี  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟภ. ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร (“โครงกำรฯ”) จ ำนวนท้ังสิ้น 
3 สัญญำ รวมท้ังสิ้น 12.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะเวลำ 25 ปี ในรำคำ 5.66 บำท-kWh และได้ท ำ
กำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ครบแล้วทั้ง 3 สัญญำ ประกอบด้วยโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตรวิเศษชัย
ชำญ จ ำกัด จังหวัดอ่ำงทอง ก ำลังกำรผลิต 5.0 เมกะวัตต์ และโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร บำงปะอิน จ ำกัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิต 2.0 เมกะวัตต์ และโครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร พระนครศรีอยุธยำ 
จ ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิต 5.0 เมกะวัตต์      

ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ลงนำมร่วมลงทุนให้สิทธิขำยไฟตำมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตรกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.) จ ำนวน 2 โครงกำรฯ จ ำนวน 8.94 เมกะวัตต์ ได้แก่ (1) โครงกำรฯ อ ำเภอพระพุทธ
บำท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตลพบุรี ก ำลังกำรผลิตติดตั้งตำมสัญญำ 5 เมกะ
วัตต์ (2) โครงกำรอ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ร่วมกับส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตสุพรรณบุรี ก ำลัง
กำรผลิตตำมสัญญำประมำณ 3.94 เมกะวัตต์  โดยทั้งสองโครงกำรฯ นี้เป็นผู้มีสิทธิในกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อไฟ โดย
จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) โดยกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โครงกำรดังกล่ำวได้ และแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2 ในปี 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ สำมำรถรับรู้รำยได้ด้วยอัตรำกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำที่ 4.12 บำท-kWh เป็นระยะเวลำ 25 ปี 
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(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) และ
ประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสร้ำงเซลล์แสงอำทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะท ำหน้ำที่สร้ำงสนำมไฟฟ้ำภำยในเซลล์
เพ่ือแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่ำนสำรกึ่งตัวน ำชนิดเอ็น (n-type) ไปที่ขั้วลบ และท ำให้โฮลไหลผ่ำนสำรกึ่งตัวน ำ
ชนิดพี (p-type) ไปที่ขั้วบวก ท ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้ำทั้งสอง จำกนั้นไฟฟ้ำ
กระแสตรงดังกล่ำวจะถูกส่งผ่ำนสำยไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งท ำหน้ำที่รวมกระแสไฟฟ้ำ  

 ไฟฟ้ำกระแสตรงจำก DC Combiner Box จะผ่ำนไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ  

 ไฟฟ้ำกระแสสลับดังกล่ำวจะถูกส่งผ่ำนไปยังหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 
22 กิโลโวลท์ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่ท ำกำรจ่ำยไฟเข้ำระบบสำยส่งของ กฟภ. หรือ 115 กิโลโวลท์ ส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำที่ท ำกำรจ่ำยไฟเข้ำระบบสำยส่งของ กฟผ.  

 กระแสไฟฟ้ำจะถูกส่งผำ่นอุปกรณ์ตดัตอนสำยป้อนไฟฟ้ำแรงสูง (Ring Main Unit)  อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟำ้ 
(Switch Gear) ซึ่งท ำหน้ำที่ตัดต่อกำรเชื่อมขำยไฟฟ้ำในระบบ  

 จำกนั้นกระแสไฟฟ้ำจะถูกส่งเข้ำมิเตอร์วัดจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำ และผ่ำนไปยังระบบสำยส่งไฟฟ้ำของ กฟภ. 
หรือ กฟผ. ตำมจุดรับซื้อไฟฟ้ำที่ก ำหนดต่อไป 

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงสุดในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำเพื่อให้มั่นใจว่ำ
โรงไฟฟ้ำในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ประจ ำโครงกำรแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจ ำโครงกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำน
ระบบคอมพิวเตอร์ 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 กับ กฟภ. ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกจ ำนวน 14 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 

แผนภำพแสดงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ รวมค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติขำยส่งเฉล่ียในปี  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 
Feed-in Tariff (FiT) เท่ำกับ 5.66 บำทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ปี และได้เปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ครบแล้วทั้ง 3 โครงกำร ตั้งแต่ไตรมำสที ่1 ป ี2560 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-28 
 

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) 

BSE-PRI 
(BPI) 

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 

59-1211-1-
00-1-0 

ผู้ได้รับบัตรส่งเสริม BCPG BSE BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI 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 5.0 

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

 

(ก.ค. 2563) 

 

(มี.ค. 2564) 

 

(เม.ย. 2564) 

 

(มี.ค. 2565) 

 

(เม.ย. 2565) 

 

(เม.ย. 2565) 

 

(เม.ย. 2565) 

 

(เม.ย. 2565) 

 

(ธ.ค. 2567) 

 

(ธ.ค. 2567) 

 

(มี.ค. 2568) 

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

 

(ก.ค. 2568) 

 

(มี.ค. 2569) 

 

(เม.ย. 2569) 

 

(มี.ค. 2570) 

 

(เม.ย. 2570) 

 

(เม.ย. 2570) 

 

(เม.ย. 2570) 

 

(เม.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) 

BSE-PRI 
(BPI) 

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) 

 

(มี.ค. 2566) 

 

(เม.ย. 2566) 

 

(มี.ค. 2567) 

 

(เม.ย. 2567) 

 

(เม.ย. 2567) 

 

(เม.ย. 2567) 

 

(เม.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) 

BSE-PRI 
(BPI) 

นอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำ
เสื่อมรำคำปกติ 

7. ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงดำ้ว
ซ่ึงเป็นช่ำงฝมีือหรือ
ผู้ช ำนำญกำรได้ตำมจ ำนวนและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

           

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



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-31 
 

1.2.2.2 โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 7 
โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 34.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 45.0 เมกะวัตต์) 
ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement : PPA) ทั้งสิ้น 7 สัญญำ มีอำยุสัญญำ 20 ปีนับจำก
วันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก โดยท่ี 

 5 โครงกำรแรก (ได้แก่ Takamori  Nakatsugawa  Nojiri Tarumizu และ Nikaho) มีขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 19.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 26.6 เมกะวัตต์)และอัตรำรับ
ซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ท่ี 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) 

 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi ที่เปิดด ำเนินกำรเมื่อไตรมำสที่ 1 ปี 2560 
ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 10.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 14.0 เมกะวัตต์)
โดยมีอัตรำรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ท่ี 36 เยน-kWh  และ 

 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Gotemba ตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka ได้เชื่อมต่อ
เข้ำกับระบบสำยส่งและเปิดด ำเนินกำรเมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2560 ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 
4.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 4.4 เมกะวัตต์) มีอำยุสัญญำ 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำ
เชิงพำณิชย์ครั้งแรกและมีอัตรำรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 32 เยน-kWh 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำอีก 116.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำร
ผลิตติดตั้ง รวม 147.3 เมกะวัตต์) โดยมีอัตรำกำรรับซื้อแบบ Fit ที่ 32-36 เยน-kWh 
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(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ 

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

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 
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กลุ่มบริษัทฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ท้ังหมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเป็นระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำรมำที่ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น 
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 7 โครงกำร ภำยใต้สัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) ระหว่ำงบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) 
โดยมีระยะเวลำสัญญำ 20 ปี  

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 7 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 
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ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  โดยได้ท ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำทั้งสิ้น 7 สัญญำ แบ่งเป็น  

(ก) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Kyushu Electric Power Company จ ำนวน 4 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 10.7 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก 

(ข) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Tohoku Electric Power Company จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก อัตรำรับซื้อดังกล่ำวเป็นอัตรำรับซื้อที่
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำก METI 

(ค) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Chugoku Electric Power Company จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 10.5 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันที่อ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก 

(ง) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ Tokyo Electric Power Company จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปีนับจำกวันท่ีอ่ำนมิเตอร์ขำยไฟฟ้ำครั้งแรก 

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 

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของโครงกำรท่ียื่นค ำขอในแต่ละปี 

ระยะเวลำท่ียื่นค ำขอ Feed-in Tariff (FiT) 
เยนต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 

1 กรกฏำคม 2555 – 31 มีนำคม 2556 40 

1 เมษำยน 2555 – 31 มีนำคม 2557 36 

1 เมษำยน 2557 – 31 มีนำคม 2558 32 

1 เมษำยน 2558 – 30 มิถุนำยน 2558 29 

1 กรกฏำคม 2558 – 30 มีนำคม 2559 27 

1 เมษำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560 24 

1 เมษำยน 2560 – 31 มีนำคม 2561 21 (< 2 MW) หรือวิธีประมูลรำคำ (>2 MW) 
ที่มำ : Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่  7  กรกฏำคม 2558 , METI และ  Inside Japan’s Long-term 
Energy Policy, IEEJ: กันยำยน 2558 

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

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่
เทียบเคียงกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกรูปแบบกำรเข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตำมโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค  

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้แยกตำมโครงกำร 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ตำมข้อมูลทำงกำรเงินรวม ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558, 
2559 และ2560 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2558 (1) 2559 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ระย
ะท
ี่ 1 

BCPG       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 245.44 8.1 204.46 6.6 194.13 5.8 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 567.27 18.8 513.59 16.7 497.63 15.0 

ระย
ะท
ี่ 2 

BSE       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 269.05 8.9 240.17 7.8 235.34 7.1 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 620.48 20.5 602.49 19.5 600.49 18.1 

ระย
ะท
ี่ 3 

BSE-BRM       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 66.65 2.2 61.50 2.0 58.87 1.8 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 154.46 5.1 155.04 5.0 150.61 4.5 
BSE-BRM 1       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 66.08 2.2 59.46 1.9 56.17 1.7 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 153.25 5.1 148.82 4.9 143.49 4.3 
BSE-CPM 1       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 68.37 2.3 61.37 2.0 57.81 1.7 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 158.21 5.2 154.98 5.0 147.94 4.5 
BSE-NMA       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 65.96 2.2 59.00 1.9 56.60 1.7 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 152.87 5.1 148.56 4.8 144.95 4.4 
BSE-PRI       
รำยได้จำกอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำพื้นฐำน 131.40 4.3 118.67 3.8 111.68 3.4 
รำยได้ส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 304.73 10.1 299.44 9.7 287.74 8.7 
รำยได้ตำมอัตรำกำรรับซื้อในรูปแบบ FiT - - 2.05 0.1 97.56 2.9 

รวมโครงกำรโรงไฟฟำ้ในประเทศไทย 3,024.23 100.0 2,830.60 91.8 2,841.00 85.5 
Natkatsugawa - - 12.59 0.4 12.59 0.4 
Takamori - - 17.87 0.6 17.35 0.5 
Nojiri - - 17.32 0.6 16.31 0.5 
Tarumizu - - 130.31 4.2 125.51 3.8 
Nikaho - - 75.22 2.4 143.96 4.3 
Nagi - - - - 165.76 5.0 

รวมโครงกำรโรงไฟฟำ้ในประเทศญีปุ่น่ - - 253.31 8.2 481.48 14.5 
รวม 3,024.23 100.0 3,083.91 100.0 3,322.48 100.0 

หมำยเหต:ุ (1) ข้อมูลจำกงบกำรเงินเสมือน 
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1.2.2.3 กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้ผำ่นบรษิทัรว่ม โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลมในประเทศฟลิปิปินส ์ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 กำรลงทุน
ในโครงกำรนี้ใช้เงินทั้งสิ้น 26.49 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 921.57 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย
โดยซื้อหุ้น CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
BCPG Wind Holdings Cooperatief U.A.) ร้อยละ 100 ของทุนเรียกช ำระ โดย CapAsia ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของ
ทุนเรียกช ำระ ใน PetroWind Energy Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ที่เมือง Nabas 
ประเทศฟิลิปปินส์  ขนำดก ำลังกำรผลิตที่เปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ 10 มิถุนำยน 2558 มีขนำดก ำลังกำรผลิต 36.0 เมกะ
วัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 20.0 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอีก 14.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณ
ตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 5.6 เมกะวัตต์) โครงกำรดังกล่ำวมีอัตรำค่ำไฟแบบ FiT ที่ 7.40 เปโซ-kWh เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวสำมำรถขำยไฟได้ในรำคำตลำด  

ส ำหรับในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมเท่ำกับ 1.06 ล้ำน
บำท (ซึ่งเป็นก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนธันวำคม 2560)      

 
 

1.2.2.4 กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้ผำ่นบรษิทัรว่ม โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพประเทศอินโดนเีซยี  

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 
2560 บริษัทฯ ได้เงินลงทุนทั้งสิ้น 355.69 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 11,956.43 ล้ำนบำท โดยกำรซื้อหุ้นจ ำนวน 
280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของทุนเรียกช ำระใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง SEGHPL เป็นบริษัทที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม Star Energy ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำม
ร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 3 โครงกำร ตั้งในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่เปิดด ำเนินกำร
แล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 157.5 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 120.0 
เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดส่วนกำรลงทุนเทียบเท่ำ 24.0 เมกะวัตต์) โครงกำรดังกล่ำวมีอัตรำกำรรับซื้อไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 
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0.06 – 0.09 เหรียญสหรัฐ-kWh จะถูกค ำนวณเป็นรำยเดือน ซึ่งแปรผันตำมดัชนีเงินเฟ้อต่ำงๆ ได้แก่ อัตรำแลกเปล่ียน 
ดัชนีรำคำผู้บริโภค และดัชนีน้ ำมัน เป็นต้น  ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรเป็นดังนี้ 

ชื่อโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 

ที่ตั้ง Pangaiengan Regency Sukabumi Regency Garat Regency และ 
Bandung regency 

สัดส่วนกำรถือหุ้นทำงอ้อม ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 17.3 ร้อยละ 17.3 

ผู้รับซื้อไฟฟ้ำ 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำ 
ไอน้ ำ: 
 (เพื่อให้ PLN ผลิตไฟฟ้ำ) 
ไฟฟำ้: 

(1) โครงกำรที่เปิดด ำเนินกำร 
(2) โครงกำรระหว่ำงพัฒนำ 

 
 
- 
 

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

 
 

ยูนิต 1-3: 180 เมกะวัตต์ 
 

ยูนิต 4-6: 197 เมกะวัตต์ 
- 

 
 

ยูนิต 1: 55 เมกะวัตต์ 
 

ยูนิต 2-3: 216 เมกะวัตต์ 
- 

ก ำลงักำรผลติรวม 347.0 เมกะวตัต ์ 377.0 เมกะวตัต ์ 271.0 เมกะวตัต ์
ก ำลงักำรผลติตำมสดัสว่นลงทนุ 
ไอน้ ำ: 
ไฟฟำ้: 

(3) โครงกำรที่เปิดด ำเนินกำร 
(4) โครงกำรระหว่ำงพัฒนำ 

 
- 
 

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

 
ยูนิต 1-3: 31.1 เมกะวัตต ์

 
ยูนิต 4-6: 34.1 เมกะวัตต ์

- 

 
ยูนิต 1: 9.5 เมกะวัตต ์

 
ยูนิต 2-3: 37.4 เมกะวัตต ์

- 
ก ำลงักำรผลติรวม 69.4 เมกะวตัต ์ 65.2 เมกะวตัต ์ 46.9 เมกะวตัต ์

หมำยเหตุ  

(1) กลุ่ม Star Energy เข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำ Salak และ โครงกำร Darajat จำก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560 
(2) หมำยถึง กำรไฟฟ้ำอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจเพียงแห่งเดียวที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
(3) อยู่ระหว่ำงกำรขุดหลุมส ำรวจเพื่อพิจำรณำยืนยันควำมเป็นไปได้ 

ในปี 2560 ส่วนแบ่งก ำไรจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ เท่ำกับ 332.59 ล้ำนบำท และก ำไรเบ็ดเสร็จ
รวมเท่ำกับ 312.58 ล้ำนบำท (ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงเดือนกรกฎำคม ถึง ธันวำคม 2560) 
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1.2.3 กำรตลำดและกำรแขง่ขนั  

1.2.3.1 กำรตลำด  

1.2.3.1.1 กลยทุธก์ำรแขง่ขนัและระบบผลติไฟฟำ้ 

ก ำลังผลติในระบบไฟฟ้ำในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
(2) ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ ่(Independent Power Producer (IPP)) (3) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก (Small 
Power Producer (SPP)) (4) ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer (VSPP)) และ (5) 
ไฟฟ้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดย ณ เดือนมกรำคม 2561 มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำในระบบไฟฟ้ำจำกผู้ผลติไฟฟ้ำทั้งหมด 
รวมท้ังสิ้น 42,209.25 เมกะวตัต ์มีรำยละเอียดดังนี้ 

แผนภำพแสดงก ำลังผลติในระบบไฟฟ้ำแยกตำมประเภทผู้ผลติไฟฟ้ำ ณ เดือนมกรำคม 2561 

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

1) กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นผู้ผลติไฟฟ้ำรำยใหญท่ี่สุดในประเทศไทย ณ เดือนมกรำคม 2561 มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 
16,376 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของก ำลังกำรผลติรวมทั้งระบบ โดยแบ่งตำมประเภทเชื้อเพลิงได้ดังนี ้

แผนภำพแสดงก ำลังผลติแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. ณ เดือนมกรำคม 2561 

 
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.t 
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2) ผูผ้ลติไฟฟำ้เอกชนรำยใหญ ่(Independent Power Producer (IPP)) 

ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ คือ ผู้ผลติเอกชนท่ีใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่ขำย
เข้ำระบบไม่ต่ ำกว่ำ 90 เมกะวตัต์ ทั้งน้ี ณ เดือนมกรำคม 2561 มีโรงไฟฟ้ำ IPP ทั้งสิ้น 12 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 14,949 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 ของก ำลังกำรผลิตรวมทั้งระบบ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้

โครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ ำกัด 930 ก๊ำซธรรมชำติหรือน้ ำมันเตำ 

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ รำชบุรี จ ำกัด 700 ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 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 14,949  
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

3) ผูผ้ลติไฟฟำ้เอกชนรำยเลก็ (Small Power Producer (SPP)) 

ผู้ผลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก คือ ผู้ผลติเอกชนท่ีมีก ำลังผลิตไฟฟำ้ที่ขำยเข้ำระบบตั้งแต่ 10-90  เมกะวัตต์ ท้ังนี้ ณ เดือน
มกรำคม 2561 มีโรงไฟฟ้ำ SPP ทั้งสิ้น 128 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 7,626 เมกะวัตต์ หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.1 ของก ำลังกำรผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประเภท Firm 5,910 เมกะวัตต์ 
และก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประเภท Non-Firm 1,716 เมกะวัตต ์
 
ทั้งน้ี ณ เดือนมกรำคม 2561 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีก ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำตำมสัญญำท้ังสิ้น 436 เมกะวตัต์ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

เจำ้ของโครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำ (เมกะวตัต)์ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 30 

บริษัท พัฒนำพลังงำนธรรมชำติ จ ำกดั 55 

บริษัท เสริมสร้ำงพลังงำน จ ำกัด 40 
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เจำ้ของโครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำ้ตำมสญัญำ (เมกะวตัต)์ 

บริษัท อีเอ โซล่ำ นครสวรรค์ จ ำกัด 90 

บริษัท อีเอ โซล่ำ ล ำปำง จ ำกัด 90 

บริษัท เอสพีพี ซิค จ ำกัด 41 

บริษัท อีเอ โซล่ำ พิษณุโลก จ ำกดั 90 

รวม 436 

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

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

ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก คือ ผู้ผลิตเอกชนท่ีมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่ขำยเข้ำระบบต่ ำกว่ำ 10 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี ณ เดือน
มกรำคม 61 มีผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกร้อยละ 9.2 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ  

ทั้งน้ี ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำกที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีจ ำนวน 
361 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำท้ังสิ้น 1,327 เมกะวัตต์6 

5) ไฟฟำ้น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ 

นอกจำกกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำในประเทศ 4 กลุ่มข้ำงตน้แล้ว ณ เดือนมกรำคม 2561 กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำในประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และมำเลเซีย ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำรวม 3,877 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 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 สปป.ลำว 1,473 ถ่ำนหินลิกไนต์ 

สำยส่งเชื่อมโยงไทย-มำเลเซยี ระยะที ่2 มำเลเซีย 300 - 

รวม  3,877  

   ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

 

 

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

http://www.erc.or.th/
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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 

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 ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำแยกตำมประเภทลูกค้ำของ กฟผ. ณ เดือนมกรำคม 2561 

 
ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.egat.co.th/
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1.2.3.1.2 ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ในประเทศไทย 

แผนภำพแสดงควำมต้องกำรใชไ้ฟฟ้ำของระบบและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2549-2559 

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

จำกข้อมูลของ กฟผ. พบว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่ำงปี 2549 – 2559 ควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำของระบบเพิ่มขึ้นจำก 21,064 เมกะวัตต์ เป็น 29,619 เมกะวัตต์ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.5 
ในขณะที่มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจำก 7,188.80 พันล้ำนบำท เป็น 9,823.10 พันล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.2 

แผนภำพแสดงสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำตำมประเภทผู้ใช้ในปี 2552-2557 

 
ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลพลังงำน กระทรวงพลังงำน, www.energy.go.th 

http://www.energy.go.th/
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ในปี 2554-2559 ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด โดยในปี 2559 ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำคิดเป็นร้อยละ 42.2 ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด ในขณะที่ภำคครัวเรือน ภำคธุรกิจ กิจกำรขนำดเล็ก และ
อ่ืนๆ มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ร้อยละ 19.2 ร้อยละ 11.3 และร้อยละ 3.4 ตำมล ำดับ 

1.2.3.1.3 แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้ในประเทศไทย 

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

แผนภำพแสดงประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสดุและก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำตำมสัญญำปี 2558-2579 

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

แผน PDP 2015 ได้มีกำรจัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทย ภำยใต้สมมติฐำนแนวโน้มกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจระยะยำวระหว่ำงปี 2557-2579 ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี ตำมประมำณกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และอัตรำกำรเพิ่มประชำกรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี รวมถึงพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน (EEDP) และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) ได้อัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ยของควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรวมสุทธิของประเทศที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ระหว่ำงปี 2557-2579 โดย
คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในอนำคตจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง จำก 27,633 เมกะวัตต์ในปี 2557 เป็น 49,655 
เมกะวัตต์ในปี 2579 

โดยแผน PDP 2015 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรก ำลังผลิตไฟฟ้ำและก ำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงให้มีก 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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แผนภำพแสดงสัดส่วนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่แยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ 

 
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 จำกสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
จำกร้อยละ 9.9 ของก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมในปี 2557 

1.2.3.1.4 แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศไทย 

แผนภำพแสดงปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียนปี 2550-2557 

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

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
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 

แผนภำพแสดงสัดส่วนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำจำกพลงังำนหมุนเวียนปี 2557  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยในปี 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 ปี 2557 
(เมะวตัต)์ (1) 

เป้ำหมำยป ี2579 
(เมกะวตัต)์ (2) 

ก ำลงักำรผลติที่
เพิม่ขึน้ 

(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 ปี 2557 
(เมะวตัต)์ (1) 

เป้ำหมำยป ี2579 
(เมกะวตัต)์ (2) 

ก ำลงักำรผลติที่
เพิม่ขึน้ 

(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 

1.2.3.1.5 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 
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อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรแข่งขันดงักล่ำว จึงได้มีกำรติดตำมปัจจยัส ำคัญที่อำจส่งผลตอ่กำรแขง่ขันใน
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  

ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว อำจถือได้ว่ำไม่มีกำร
แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ 
กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งภำยใต้สัญญำดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดปริมำณและรำคำรับซื้อไว้อย่ำงแน่นอน 

 

ระบบผลติไฟฟำ้และอตุสำหกรรมในประเทศญีปุ่น่ 

(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  
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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
กิจกำรไฟฟ้ำเอกชนทั้ง 10 รำย มีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดเพื่อพัฒนำเสถียรภำพของกำรจัดหำไฟฟ้ำให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้ำทั่วประเทศ 

แผนภำพแสดงผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนจ ำนวน 10 รำย แยกตำมพ้ืนท่ีให้บริกำร 

 

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  

นอกจำกนี ้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  
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(2) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่น่ 

เหตุกำรณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจำกเหตุแผ่นดินไหวและสึนำมิครั้งใหญ่ในปี  2554 ส่งผลให้
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่เหลืออีก 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่นต้องปิดด ำเนินกำรเพื่อทดสอบควำมปลอดภัย กำรปิดโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ท ำให้สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้อัตรำค่ำไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก เน่ืองจำกกำรน ำเข้ำเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

อัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยส ำหรับภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมระหว่ำงปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 25.2 
และร้อยละ 38.2 ตำมล ำดับ7 ในขณะเดียวกัน อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงด้ำนพลังงำน (Energy Self-Sufficiency 
Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่ำงมำก ทั้งนี้ อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงด้ำนพลังงำน (Energy Self-
Sufficiency Rate) เป็นอัตรำส่วนระหว่ำงปริมำณพลังงำนพื้นฐำนที่ผลิตได้ในประเทศและกำรบริโภคพลังงำนพื้นฐำน
ของประเทศในปีที่ค ำนวณ8 โดยอัตรำดังกล่ำวลดลงจำกร้อยละ 19.9 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 25559 
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)   

 

 

 

 

 

                                      
7 FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources 
and Energy 
8 National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr 
9 FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources 
and Energy 
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แผนภำพแสดงก ำลงักำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมนุเวยีนในปี 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 
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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 

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
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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 

1 เมษำยน 2560 – 31 มีนำคม 2561 21 (<2MW) หรือวิธีประมูล
รำคำ (>2MW) 

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 

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
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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  

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) โดยสัญญำกำรลงทุนทีเคนั้นอยู่ภำยใต้ประมวลกฎหมำย
พำณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มำตรำ 535 ทั้งนี้ โดยทั่วไปโครงสร้ำงกำรลงทุนดังกล่ำว
มีผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญดังนี้ 
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แผนภำพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องของกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภำยใต้โครงสร้ำงกำร
ลงทุนแบบจีเค-ทีเค 

 
(ก) ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) : เป็นบริษัทที่มักจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ำกัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภำยใต้ 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act) ที่ เรียกว่ำบริษัทจีเค ผู้ด ำเนินกิจกำร 
(Operator) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และมีสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยใน โรงไฟฟ้ำ
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 
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(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
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 

6 โครงกำรที่ 6 Nagi - - สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 4 

Chubu Electric 
Power 

Company 

IHI Plant 
Construction 

Co., Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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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) 

7 โครงกำรที่ 7 Gotemba J2 - - Tokyo Electric 
Power 

Company 

Japan Energy 
Bank Co., Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนัในประเทศฟลิปิปนิส ์ 

(1) โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศฟิลิปปินส์ 
โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำในประเทศฟิลิปปินส์มีควำมคล้ำยคลึงกับโครงสร้ำงของประเทศไทย แต่มกีำรแปร
รูปรัฐวิสำหกจิ 

 

- กระทรวงพลังงำน (The Department of Energy: DOE) เป็นผู้ออกนโยบำยด้ำนพลังงำน กรมควบคุม
พลังงำน (The Energy Regulatory Commission: ERC) เป็นหน่วยงำนอิสสระ กำรไฟฟ้ำ (The 
National Electrification Agency: NEA) รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับประชำชน 

- ส ำนักงำนส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำง
เสรีและเป็นธรรม (the Philippines competition commission: PCC) 

- The Power Sector Assets & liabilities Management Corporation (PSALM) เริ่มด ำเนินกิจกำร
ในปี 2544 ดูแลด้ำนกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจของ National Power Corporation’s (NPC) ทรัพย์สินใน
ด้ำนกำรผลิต สำยส่ง และกำรบริหำรหน้ี รวมถึงรำยได้ในอนำคตที่จะได้รับจำกผู้ผลิต (IPPs) 
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- ในส่วนของตลำดซื้อขำยไฟ (The Philippines Electricity Market Corporation: PEMC) หลังจำกที่
ได้มีกำรเปิด Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ในปี 2549 ผู้ผลิตและ PSALM ท ำกำร
ขำยไฟในตลำดซื้อขำยทันที (Spot Market) และมีกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำผ่ำนสัญญำจัดหำไฟระหว่ำงผู้จัดหำ
และผู้จ ำหน่ำย 

- ในด้ ำนระบบส่ง  (Transmission) The National Grid Corporation of the Philippines (NGCP)  
ทำงสมำคมมีสมำชิกเป็น China State Grid (ถือหุ้นคิดเป็น 40%) ซึ่งได้รับสัญญำ 50 ปีในกำรดูแลระบบ
สำยส่งในป ี2551 

- กิจกำรระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (Distribution Utilities: DUs) ซึ่งรวมถึง Private Investor Owned 
Utilities (PIOUs) และ Electric Cooperatives (ECs) ได้รับอนุญำตให้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ในเขตที่
ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกที่มีกำรเปิดเสรีในกำรแข่งขันแล้ว ผู้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำรำยย่อยสำมำรถจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับผู้บริโภคเช่นกัน 
 

(2) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศฟลิปิปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีควำมน่ำสนใจในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกตลำดในประเทศท่ีมี
จ ำนวนประชำกรเกือบ 100 ล้ำนคน และมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นล ำดับที่ 5 ในกลุ่มอำเซียน (รองจำกอินโดนีเซีย 
ไทย มำเลเซีย และสิงคโปร์) ชำวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดีและมีค่ำจ้ำงแรงงำนไม่สูงมำก
นัก อีกทั้งยังมีทรัพยำกรธรรมชำติและสินแร่อยู่เป็นจ ำนวนมำก รวมถึงสัตว์น้ ำและพืชผลกำรเกษตรต่ำง ๆ จึงเป็น
ประเทศที่มีนักลงทุนให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนั้นแล้ว ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค่ำไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมอยู่ที่ ประมำณ 5.84 เปโซ ต่อ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง ถือว่ำอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ค่ำไฟฟ้ำในภำคพำณิชย์ ฟิลิปปินส์มีอัตรำค่ำ
ไฟฟ้ำสูงที่สุดอยู่ที่ 7.49 เปโซ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง และค่ำไฟฟ้ำภำคครัวเรือนอยู่ที่  8.90  เปโซ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง 
หรือตกประมำณเกือบ 7 บำท ต่อหน่วย ขณะที่ค่ำไฟฟ้ำภำคครัวเรือนของไทยเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 3 บำทกว่ำ 
เวียดนำมอยู่ท่ี 1.87 และอินโดนีเซียอยู่ท่ี 2.31 บำท ต่อหน่วย โดยเฉลี่ย สำเหตุหนึ่งที่ท ำให้อัตรำค่ำไฟฟ้ำในประเทศ
ฟิลิปปินส์ยังอยู่ในระดับสูงน้ัน เน่ืองจำกขำดกำรอุดหนุนของรัฐบำล และสภำพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกำะ  

ณ สิ้นปี 2559 ประเทศฟิลิปปินส์มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งอยู่ท่ีประมำณ 18,000 เมกะวัตต์ และมีควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ำสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยโรงไฟฟ้ำฐำนในประเทศจะมำจำกเชื้อเพลิงถ่ำนหินเป็นหลัก และได้มี
กำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนพลังงำนหมุนเวียน โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยก ำลังกำรผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียนรวมให้
ได้ 15,000 เมกะวัตต์ ภำยในปี 2573 

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนัในประเทศอนิโดนเีซยี  

(1) โครงสรำ้งกจิกำรไฟฟำ้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan 
Listrik Negara” or “PLN") คือ กำรไฟฟ้ำอินโดนีเซีย หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจเพียงแห่งเดียวของ
อินโดนีเซียซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซีย PLN ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำ 
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หรือ Off-taker เพียงรำยเดียวที่ซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยอ่ืนซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งและจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
 

แผนภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซีย  

 

 

 

กำรด ำเนินงำนธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียจะเกี่ยวข้องกับ 2 สัญญำ
หลัก และ 2 หน่วยงำนส ำคัญ ได้แก่ (1) สัญญำร่วมด ำเนินงำน (“JOC”): ให้สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) 
ในกำรพัฒนำทรัพยำกร พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในพื้นท่ีที่มีแหล่งพลังงำน  (2) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ("ESC"): 
ให้สิทธิกำรขำยไฟฟ้ำให้ PT 

Perusahaan Listrik Negara ("PLN") ทั้ ง นี้ หน่ วยง ำนหลักที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ไ ด้ แก่  ( 1 )  Pertamina 
Geothermal Energy (“PGE”): หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจด้ำนน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติโดยมีรัฐบำลอินโดนีเซียเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ที่ได้สิทธิในกำรส ำรวจและใช้ประโยชน์พื้นที่ในแหล่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ (2) PLN: 
บริษัทในเครือของรัฐในประเทศอินโดนีเซียที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดส่ง จ่ำยไฟฟ้ำและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ
ประชำชน 
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ที่มำ: Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) by PT PLN (Persero) 2015 – 2024  
กำรประมวลผลโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

สัญญำร่วมด ำเนินงำน (JOC) เป็นข้อตกลงทำงกฎหมำยระหว่ำงผู้รับเหมำ (บริษัทเอกซน เซ่น บริษัทย่อย
ของ SEGHPL) และ PGE ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบำล โดย PGE มีหน้ำที่บริหำรกำรด ำเนินงำน ในขณะที่ผู้รับเหมำมีหน้ำที่
รับผิดชอบ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในพื้นท่ีแหล่งพลังงำน และจัดส่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
หรอืไฟฟ้ำ 

โดยทั่วไป JOC จะครอบคลุมกำรด ำเนินงำนเป็นระยะเวลำ 42 ปี ซึ่งรวมระยะเวลำกำรผลิต 30 ปี หรือ วัน
หมดอำยุของ สัญญำร่วมด ำเนินงำน (JOC) จะตรงกับวันครบอำยุของกำรผลิตส ำหรับกำรส่งมอบพลังงำนควำม
ร้อนใต้พิภพ ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรผลิตส ำหรับกำรส่งมอบพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพของแต่ละยูนิตจะเท่ำกับ 30 ปี
นับจำกวันเริ่มต้นกำรผลิตเชิงพำณิชย์ของยูนิตสุดท้ำย อนึ่ง สัญญำร่วมด ำเนินงำน (JOC) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ของ Build-Own-Operate หรอื Build-Own-Transfer โดยมีอัตรำส่วนกำรถือหุ้น 90-10 โดยมีอัตรำส่วนกำร
ถือหุ้น 90 – 10 โดยปัจจุบัน PGE ไม่มีหุ้นส่วนในโครงกำรใดๆ แต่มีบทบำทหลักในกำร เก็บค่ำชดเชยในฐำนะ
เจ้ำของทรัพยำกร  ทั้งนี้กำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจะอยู่บนพื้นฐำนของสัญญำซื้อขำยพลังงำน (Energy Sales 
Contract: ESC) ซึ่งโดยปกติ จะอยู่ในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ และมีกำรก ำหนดให้ PLN ซื้อไฟฟ้ำตำมรูปแบบ 
Take-or-Pay เป็นระยะเวลำ 30 ปีขึ้นไป 

สัญญำซื้อขำยพลังงำน (ESC) เป็นข้อตกลงระหว่ำงผู้รับเหมำและผู้จัดหำไอน้ ำและหรือไฟฟ้ำจำกแหล่ง
พลังงำน ควำมร้อนใต้พิภพ โดยมี PGE ในฐำนะผู้ขำย (ท้ังนี้ในทำงปฏิบัติ ผู้รับเหมำเอกซนจะอยู่ในฐำนะตัวแทนของ
ผู้ขำย) และ PLN ในฐำนะผู้ชื้อพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ โดยทั่วไป ภำยใต้ข้อตกลงนี้  ระยะเวลำกำรผลิตส ำหรับ
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กำรส่งมอบพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพจำกแต่ละยูนิตของโรงไฟฟ้ำจะเท่ำกับ 30 ปีนับจำกวันเริ่มต้นกำรผลิตเชิง
พำณิชย์ของยูนิต สุดท้ำย และสัญญำซื้อขำยพลังงำน (ESC) จะตรงกับวันครบอำยุของกำรผลิตส ำหรับกำรสง่มอบ
พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 

(2) แนวโนม้อตุสำหกรรมผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศอินโดนเีซยี 

ควำมต้องกำรไฟฟ้ำจำกภำคครัวเรือนคำดว่ำจะได้รับแรงหนุนจำกกำรริเริ่มของรัฐบำลอินโดนีเซีย ในกำร
เพิ่มจ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ (Electrification Ratio) และปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำค เช่น จ ำนวนประชำกร 
250 ล้ำนคนและกำรเติบโตของจ ำนวนครัวเรือน ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมมีแรงขับเคลื่อนโดยภำค
กำรผลิตซึ่งมีอำหำรและเครื่องดื่มเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่น่ำสนใจส ำหรับนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ เนื่องมำจำกจ ำนวนประชำกรของประเทศอินโดนีเซีย และกำรขยำยตัวของชนชั้นกลำง  ทั้งนี้ควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนของภำคพำณิชย์ เป็นผลมำจำกภำคธุรกิจค้ำปลีกและภำคบริกำรของอินโดนีเซียที่มีกำรฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโดยกำรลงทุนและกำรใช้จ่ำยภำครัฐและอัตรำเงินเฟ้อที่ลดลง นอกจำกนี้ผู้ค้ำปลีกและผู้ให้บริกำรคำด
ว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของกำรบริโภคจำกภำคเอกชนอีกด้วย 

อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมขนำดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชำกรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของ AEC PLUS 
เป็นรองเพียงประเทศจีน และเม่ือเทียบกับกลุ่มอำเซียน มีขนำดประชำกรและขนำดเศรษฐกิจ ใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 40 
จึงเป็นทั้งตลำดบริโภคและตลำดแรงงำนต้นทุนต่ ำ นอกจำกนี้เสถียรภำพทำงกำรเมือง รวมทั้งกำรปรับปรุง
กฎระเบียบและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศ จะเสริมให้อินโดนีเซียมีควำมน่ำสนใจส ำหรับนักลงทุน และมีกำร
เติบโตทำง เศรษฐกิจโดดเด่นกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำค ทั้งนี้อินโดนีเซียรักษำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจรำวร้อยละ 
6 ต่อปีมำอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีศักยภำพเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรเงินกำรคลัง เพื่อรับมือกับวิกฤต
เศรษฐกิจโลกได้อีก มูลค่ำกำรค้ำกับต่ำงประเทศแม้อยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอำเซียน แต่แกน
หลัก ของเศรษฐกิจยังพึ่งพิงกำรบริโภคในประเทศกว่ำร้อยละ 60 ดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกในแต่ละครั้ง จึงไม่
กระทบเศรษฐกิจอินโดนีเซียมำกนัก   ส ำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกำะกว่ำ 17,000 เกำะ จึงมีควำม
หลำกหลำยทำงภูมิประเทศและทรัพยำกร โดยเฉพำะสินค้ำโภคภัณฑ์ที่สร้ำงรำยได้และดึงดูดนักลงทุน ได้แก่ ถ่ำน
หิน น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และแร่ธำตุต่ำงๆ 

 
ประเทศอินโดนีเซียมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งอยู่ที่ประมำณ 59,656 เมกะวัตต์ สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 290 เท

รำวัตต์ (ล้ำนล้ำนวัตต์) และมีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงถึง 247 เทรำวัตต์  และคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นโดยประมำณร้อย
ละ 8.5 ต่อปี และตั้งเป้ำหมำยจะเพ่ิมอัตรำครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้ำใช้จำกร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 95 ภำยในปี 2562 รัฐบำล
อินโดนีเซียมีแผนจะขยำยก ำลังกำรผลิตเพิ่มอีกจ ำนวน 35,000 เมกะวัตต์ ในช่วงระหว่ำงปี 2558 ถึง 2562 เพื่อ
รับมือกับควำมขำดแคลนพลังงำนในอนำคต โดยมีสถำนภำพกำรรับซื้ อ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2559 แบ่งเป็น
โรงไฟฟ้ำที่เดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 4,564 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1,922 เม
กะวัตต์  และโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำจ ำนวน 1,025 เมกะวัตต์  

รัฐบำลอินโดนีเซียมีแผนที่จะกระจำยกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ลดสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติสืบ
เนื่องจำกปริมำณก๊ำซธรรมชำติส ำรองที่ลดลง ในขณะเดียวกันก็มีแผนเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน โดยมุ่งเน้นพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพเป็นหลัก เน่ืองด้วยอินโดนีเซียเป็นหน่ึงในประเทศที่มีแหล่งพลังงำน
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ควำมร้อนใต้พิภพที่มีศักยภำพใหญ่ที่สุดในโลก และมีศักยภำพในกำรใช้พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพประมำณ 29.4 
กิกะ1วัตต์ (GW) แต่ถูกใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 4.9 หรือ 1.4 กิกะวัตต์ (GW) เท่ำนั้น  ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมี
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพอยู่ที่ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นอันดับที่สำมของโลกตำมหลัง
สหรัฐอเมริกำและฟิลิปปินส์ ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซียคำดว่ำจะเติบโตอย่ำงมำกซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรที่รัฐบำลเน้นกำรเพิ่มอัตรำครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ (Electrification Ratio) และกำรสนับสนุนกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
 

แผนภำพ: กำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันและท่ีเป็นไปได้ใน
อนำคต 

 
 

 

ที่มำ: Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) by PT PLN (Persero) 2015 – 2024 
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ก ำลังกำรผลิตติดตั้งของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพ: 1.4 GW 

แผนกำรติดตั้งก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพของประเทศอินโดนีเซียจำกปี พ.ศ. 2558 – 2567  

 
ที่มำ: PLN RUPTL (แผนธุรกิจจัดหำไฟฟ้ำ) ปี พ.ศ. 2558-25671 EBTKE Statistics ปี 2558, Economist intelligence Unit, 
Frost and Sullivan Estimates, IMF estimates 
หมำยเหต:ุ [1] คิดจำก 9% ของประมำณกำรก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะใช้ในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งจะอยู่ที่ประมำณ 108 กิกะวัตต ์
 
รัฐบำลอินโดนีเซียมีแผนที่จะขยำยก ำลังกำรผลิตติดตั้งไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพให้อยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์
ภำยใน พ.ศ. 2563 อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลยังคงเผชิญควำมท้ำทำยในกำรเพิ่มกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ เน่ืองจำกปัจจุบัน อัตรำค่ำรับซื้อไฟฟ้ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนยังไม่น่ำสนใจพอที่จะดึงดูด
นักลงทุนรำยใหม่ ดังนั้น สัดส่วนของกำรขยำยตัวของก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย จะถูกทดแทนด้วยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน 

นโยบำยกำรรเิริม่ของรฐับำล กรอบกำรก ำกบัดแูล และปจัจยัที่เปน็อปุสรรค  

พระรำชบัญญัติสำธำรณรัฐ หมำยเลข 9513 เป็นพระรำชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อล่งเสริมกำรพัฒนำ 
กำรใช้ ประโยชน์และกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ของแหล่งพลังงำนหมุนเวียนโดยกำรเสนอแรงจูงใจที่ส ำคัญให้แก่
ผู้ผลิต 

■ ยกเว้นภำษีรำยได้ 7 ป ีส ำหรับกำรลงทุนใหม่หรือเพ่ิมเติม 
■ อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 จำกโดยท่ัวไปประมำณร้อยละ 30 
■ ระยะเวลำปลอดภำษี 10 ปี ในกำรน ำเข้ำเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุในกำรผลิต 
■ อัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมร้อยละศูนย์ 
■ เครดิตภำษีร้อยละ 100 ส ำหรับทุนค่ำอุปกรณ์และบริกำรในประเทศ 
■ อนุญำตให้ใช้วิธีคิดค่ำเลื่อมรำคำและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยในวิธีอัตรำเร่ง 
■ ชดเชยควำมเลียหำยเป็นเวลำ 5 ปี และสำมำรถขยำยเวลำได้ถึง 10 ปี ภำยใต้ภำคปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่

ก ำหนด 

52% 66%

21% 10%
9% 1%
6% 7%
4% 7%4% 9%

ปี 2558 ปี 2567
ถ่ำนหิน ก๊ำซ น้ ำมัน HSD น้ ำ LNG พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ

ก ำลังกำรผลิตติดตั้งของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน
ใต้พิภพ: 9.74[1] GW 
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■ จัดตั้งศูนย์อบรมด้ำนไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพภำยใต้กำรประสำนงำนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำน
พลงังำน ทดแทน 

■ ให้กำรสนับสนุนเพื่อลดควำมเสี่ยงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำที่ค่อนข้ำงสูงส ำหรับกำรพัฒนำ
ระบบ ไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพผ่ำนโครงกำรกองทุนส ำรองพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ (The 
Geothermal Fund Facility หรือ “GFF”) 

 
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

■ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed-in-Tariff) ของประเทศอินโดนีเซียไม่สูงพอที่จะดึงดูดนักลงทุน 
■ บริษัทรัฐวิสำหกิจ PLN ถือเป็นผู้ผูกขำดในกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น ผู้ผลิต

ไฟฟ้ำอิสระ ("IPP") จึงต้องขำยไฟฟ้ำให้แก่ PLN 
■ กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคที่ไม่ดีพอควรจึงเป็นข้อจ ำกัดกำรลงทุนในแหล่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใน

อินโดนีเซีย โดยเฉพำะในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นท่ีห่ำงไกล 

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Feed-in-Tariff) 

 เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในกำรลงทุนและกำรเพ่ิมควำมเป็นไปได้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใตพ้ภิพ 
คณะกรรมำธิกำรด้ำนพลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำน ("EBTKE") ได้เสนออัตรำรับซ้ือไฟ Feed-
in-Tariff ส ำหรับกำรพัฒนำใหม่ที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 
 

แผนภำพ: เพดำนของอัตรำรับโอนไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพปีตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2568 ตำมปีที่ 
COD และรำยภูมิภำค  

 

 

 

                                                                                                                                              □ Region I □ Region Il □ Region III 
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ที่มำ: PLN RUPTL 2015 – 2024, Economist Intelligence Unit, Freedonia 
หมำยเหต:ุ Region I ได้แก่ Sumatra, Java, Bali 
 Region II ได้แก่ Sulawesi, West Natuna, East Natuna, Halmhera, Moluccas, Papua, Borneo  
 Region III ได้แก่ พื้นที่ Region I และ II ที่มีระบบกำรส่งไฟฟ้ำเป็นของพื้นที่นั้นๆ โดยใช้น้ ำมันในกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นหลัก 

ภำยใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 17/2017 ("MEMR") เพดำนอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำซึ่งเป็นท่ีรู้จักว่ำเป็นอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
สูงสุดที่ผู้ประมูลจะได้รับอนุญำตให้ยื่นเสนอเพื่อขอใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพนั้นมีเพดำน
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับจำกภูมิภำคที่ 1 ไปจนถึงภูมิภำคที่ 3 ตำมควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสำยส่งไฟฟ้ำ 
(Transmission Line) ทั้งนี้เกำะต่ำง ๆ ในชนบทหรือภูมิภำคที่มีสำยส่งไฟฟ้ำที่ห่ำงไกลจะมีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำสูง
ที่สุด ในขณะที่เกำะท่ีมีกำรเข้ำถึงสำยส่งไฟฟ้ำที่ง่ำย จะมีอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำต่ ำสุด อย่ำงไรก็ตำม จะไม่มีกำรเพิ่มอัตรำ
รับซื้อไฟจนกว่ำจะถึงวันท่ีเปิดเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ("COD") 

EBTKE และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้หำรือเกี่ยวกับมำตรกำรใหม่ในระบบอัตรำรับซื้อไฟ ซึ่งอำจมี 
ลักษณะดังต่อไปนี้ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพจะถูกก ำหนดโดยกฎกระทรวงแผนตำมภำพที่ 
2-19 ดังนั้น ขั้นตอนกำรก ำหนดรำคำที่ต้องช ำระโดย PLN อำจเปลี่ยนไปจำกปัจจุบันท่ีขึ้นอยู่กับกำรเสนอรำคำของ
นักพัฒนำ โครงกำร (Developer) ในรูปแบบเงินสกุลเหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

แผนภำพ: อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำที่เป็นไปได้ภำยใต้ระบบที่พัฒนำใหม ่

 

ที่มำ: รำยงำนของ MEMR และ EBTKE  รำยงำนของ Hogan Lovells Lee&Lee และรำยงำน Baker&McKenzie 
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1.2.4 งำนทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ 

-ไม่ม-ี 
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1-3 ปัจจยัควำมเสี่ยง  

1.3.1 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ  

 

1.3.1.1 ควำมเสีย่งจำกปจัจยัทีท่ ำใหโ้รงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยผ์ลติพลงังำนไฟฟำ้ไดน้อ้ยกวำ่ทีค่ำดกำรณไ์ว้ 

1.3.1.1.1 ควำมเสีย่งจำกแสงอำทติยม์คีวำมเขม้ของแสงนอ้ยกวำ่ปกตแิละกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องพึ่งพิงแสงอำทิตย์ในกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นหลัก หำกแสงอำทิตย์มีควำมเข้มแสงน้อย
กว่ำปกติ หรือในบำงปีประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีสภำพอำกำศแปรปรวน  อำจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ  ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้เต็มที่ ซึ่งอำจส่งผลถึงรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของกลุ่ม
บริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่แสงอำทิตย์มีควำมเข้มของแสงน้อยกว่ำปกติและกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศเช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม 

อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงท ำให้มีควำมเข้มของแสงสูง นอกจำกนี้ ในขั้นตอน
กำรจัดหำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่ม บริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ได้
ท ำกำรศึกษำควำมเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่โดยใช้ข้อมูลควำมเข้มของแสงย้อนหลัง  10 ปี ขององค์กำรบริหำรกำร
บินและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ  หรือองค์กรนำซ่ำ ส ำหรับกำรเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลควำมเข้มแสงอำทิตย์ขององค์กรนำซ่ำ และองค์กำร
พลังงำนใหม่และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แน่ใจว่ำบริเวณที่สร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมเข้มแสงอยู่ในระดับสูง  

1.3.1.1.2 ควำมเสีย่งจำกแผงเซลลแ์สงอำทติยเ์สือ่มสภำพเรว็กวำ่ทีค่ำดกำรณ ์ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์มกีำรเสื่อมสภำพเร็วกว่ำปกติ อำจส่งผลต่อปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ โดยอำจท ำให้ผลิตไฟฟ้ำได้
น้อยลง และจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ตำม โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มี
ประกันคุณภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 120 – 144 เดือน นับจำกวันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แต่ละแห่ง นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่งใน
ประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว มีกำรรับประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy 
Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงกำร  

ทั้งนี้ หำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วโครงกำรใด ผลิตไฟฟ้ำได้ใน
ปริมำณต่ ำกว่ำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จต้องชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่รับประกันและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริงให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำ  

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับประกันเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) จำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลำ 2 ปี 
โดยหำกโครงกำรดังกล่ำวมีประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟ้ำ (Performance Ratio) ต่ ำกว่ำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำง
แบบเบ็ดเสร็จรับประกัน ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องชดเชยให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่
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ก ำหนดในสัญญำ นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝีมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ  10 ปี และประกัน
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้เป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรับประกันอุปกรณ์โดยท่ัวไปส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

1.3.1.1.3 ควำมเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิำพและเสถยีรภำพของกระบวนกำรผลติไฟฟำ้  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพและเสถียรภำพของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยหลำย
ปัจจัย เช่น ประสิทธิภำพและอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ กำรสูญเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ลดลงจำกสภำพอำกำศ
ร้อน กำรท่ีโรงไฟฟ้ำต้องหยุดกำรผลิตไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกปัจจัยภำยใน เช่น ปัญหำด้ำนเทคนิคในกระบวนกำรผลิต
ไฟฟ้ำ หรือปัจจัยภำยนอก เช่น ระบบสำยส่งของกำรไฟฟ้ำไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบ ำรุง หรือปริมำณไฟท่ีส่งเข้ำ
สู่ระบบสำยส่งเกินควำมต้องกำรท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งไฟเข้ำระบบสำยส่งได้ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในโดย (1) จัดให้มีกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
เพื่อให้สำมำรถระบุและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและด ำเนินกำรให้โรงไฟฟ้ำกลับมำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้
ตำมปกติ (2) จัดให้มีกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยให้ซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ  (Inverter) เพิ่มเติมส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีควำมต่อเน่ือง
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ   

1.3.1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor)  

กลุ่มบริษัทฯ พัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จใน
กำรออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแต่ละโรง ซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญในด้ำนต่ำงๆ 
และควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงควำมแข็งแกร่งของฐำนะทำงกำรเงินของผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ เน่ืองจำก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ให้กำรรับประกันผลงำน เช่น ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถ
ผลิตได้ (Energy Output Warranty) หำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุขัดข้องในกำรด ำเนินงำนที่ส่งผล
ต่อฐำนะ และ/หรือสภำพคล่องทำงกำรเงิน อันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข และ/หรือ ภำระหน้ำที่ตำม
สัญญำ เช่น กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้ำได้ใน
ปริมำณต่ ำกว่ำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่
สำมำรถเรียกร้องให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลงำน
ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำซึ่งจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เข้มงวด โดยพิจำรณำจำก
ข้อมูลทำงเทคนิคของผู้รับเหมำแต่ละรำยเป็นหลัก  ได้แก่ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี  
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตกำรรับประกันผลงำนและกำรบริกำร รวมท้ังฐำนะทำงกำร
เงินของผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ หลังจำกนั้น จึงพิจำรณำควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม  

อีกทั้ง ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถ
เรียกร้องค่ำชดเชยได้จำกทั้งผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ/
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หรือผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต่ำงประเทศ (Offshore EPC Contractor) เนื่องจำกผู้รับเหมำทั้งสองฝ่ำยมี
ควำมรับผิดแบบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ตำมสัญญำ นอกจำกนี้ สัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บำงแห่งยังก ำหนดให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำม
สัญญำ โดยกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถเรียกร้องและหักค่ำชดเชยจำกหลักประกันดังกล่ำวหำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำได้  

1.3.1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัอปุกรณห์ลกัในกำรผลติไฟฟำ้มรีะยะเวลำคุ้มครองน้อยกวำ่อำยุโครงกำร  

อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ปัจจุบันประกันเริ่มทยอยหมดอำยุรับประกัน ท ำให้
บริษัทฯ เริ่มมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นบำงส่วนส ำหรับกำรท ำประกันเพิ่มในส่วนนี้  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 
 

ส ำหรับโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับกำรรับประกันอุปกรณ์หลักใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ 2 ประเภท คือ  

(1) กำรรับประกันผลงำนโดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงกำร โดยโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วได้รับประกันจำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ
เกี่ยวกับอุปกรณ์หลักดังนี้  

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 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ซ่อมแซมควำมเสียหำย และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และ/หรือช ำระเงินชดเชยควำมเสียหำยดังกล่ำว  
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(2) กำรรับประกันอุปกรณ์โดยผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝีมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เป็นระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้เป็นระยะเวลำ 25 ปี จำกผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ และประกันระยะยำวส ำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter)  

อย่ำงไรก็ตำม หำกกลุ่มบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะต่ออำยุระยะเวลำกำรรับประกันดังกล่ำวเพื่อให้
มีระยะเวลำคุ้มครองตำมอำยุโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ประมำณ 20-25 ปี กลุ่มบริษัทฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติมจำกกำรซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) และหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ (Transformer) เพิ่มเติม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจำรณำควำมคุ้มค่ำในกำรซื้อประกันอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เปรียบเทียบกับกำรซ่อมแซมด้วยตนเอง และกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสม 

1.3.1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรดแูลบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่ขึน้ 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของ
แต่ละโครงกำรเป็นผู้ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว 
โดยสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มีอำยุสัญญำครำวละ 2 ปี ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำม
เสี่ยงหำกค่ำบริกำรในกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเมื่อมีกำรต่ออำยุสัญญำ  

ส ำหรับกำรดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ 
ว่ำจ้ำง BCPGE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้ให้บริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ดังกล่ำว สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำวมีอำยุสัญญำ 20 ปี โดย BCPGE 
ได้ท ำสัญญำจ้ำงงำนช่วง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก สัญญำจ้ำงงำนช่วงดังกล่ำวเป็นสัญญำระยะสั้น เพื่อ
ให้บริกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี ควำมเสี่ยงหำก
ค่ำบริกำรตำมสัญญำจ้ำงงำนช่วงเพิ่มขึ้นเมื่อมีกำรต่ออำยุสัญญำ   

อย่ำงไรก็ตำม หำกกลุ่มบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรต่อสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ กลุ่มบริษัทฯ อำจพิจำรณำ (1) เปิดประมูลว่ำจ้ำงบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือคัดเลือกผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์รำยท่ีมีข้อเสนอที่ดีที่สุด 
หรือ (2) ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำด้วยพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ เอง เน่ืองจำกพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้รับจ้ำงซ่อมบ ำรุงภำยใต้สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) อย่ำง
ใกล้ชิด กลุ่มบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่ำทีมงำนของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

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 ผลิตได้ทั้งหมดตำมสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ ดังนั้น หำก กฟผ. และ/หรือ กฟภ. และ/หรือ Kyushu Electric Power Company และ/หรือ Tohoku 
Electric Power Company บอกเลิกสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว อำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
ฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น  4 ประเภทตำมคู่สัญญำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
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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 ปีนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 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 

 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้
เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล โดยมำตรฐำนของโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ได้แก่ มำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007 มำตรฐำน 
ISO 9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และข้อก ำหนดอ่ืนๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. ส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ 
Kyushu Electric Power Company และ Tohoku Electric Power Company ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมสัญญำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

นอกจำกนี้ ส ำหรับโครงกำรในประเทศไทย รัฐบำลยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. จะไม่บอกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกลุ่มบริษัทฯ 
ส ำหรับโครงกำรในประเทศญี่ปุ่นนั้น หำกกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ได้ กลุ่มบริษัทฯ มีโอกำสที่จะขำยไฟให้กับผู้ประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำเอกชนต่อไปได้ภำยหลังครบก ำหนดอำยุสัญญำ 20 ปี โดยเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหม่10 
ทั้งน้ี เงื่อนไขดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

                                      
10 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวำคม 2554 และ
กันยำยน 2555 
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นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยแสวงหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
ในต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ 
Tohoku Electric Power Company อีกด้วย 

1.3.1.6 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัภยัของกลุม่บรษิทัฯ อำจมคีวำมคุม้ครองไมเ่พยีงพอ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยท ำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดควำมเสี่ยงอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ 
ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ (1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่อง
ทั้งหมด อำทิ ควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกสงครำมและภัยก่อกำรร้ำย หรือในกรณีที่มูลค่ำควำมเสียหำยมำกกว่ำ
จ ำนวนเงินประกันภัย     (2) บริษัทประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ (3) กลุ่ม
บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ในรำคำที่เหมำะสมหำกรำคำของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น และ 
(4) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งควำมเสี่ยงท้ังหมดดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำร
เงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรทั่วไปในอุตสำหกรรม 
โดยจะจัดให้มีประกันภัยควำมคุ้มครองสูงที่สุดภำยใต้เบี้ยประกันที่เหมำะสม 

 

1.3.2 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศไทย  

 

1.3.2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหนว่ยงำนรำชกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวียน โดยท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. และ กฟภ. หำกภำครัฐ
และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
อำจส่งผลกระทบต่อสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ  

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 118 เมกะ
วัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 170 เมกะวัตต์) ได้รับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงกำร
ทั้งหมดจะได้รับกำรสนับสนุนเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลจำกงบ
กำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว มีรำยได้จำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อ
ไฟฟ้ำ (Adder) คิดเป็นประมำณร้อยละ 65.6 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ โรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทย 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 
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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 

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 กบินทร์บุรี 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 มีแผนขยำยกำรเติบโตของธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ หำก
รัฐบำลและหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและข้อก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืนๆ เช่น แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และมำตรกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  อำจส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกำรก ำหนดแนวทำงและแผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่เพิ่งประกำศใช้ ภำครัฐยังคงมีนโยบำย
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนจำกร้อยละ 9.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 20.1 ในปี 2579  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ท ำหน้ำที่ศึกษำ 
ติดตำมข่ำวนโยบำยของภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงไว้ล่ว งหน้ำ และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบกำรจัดท ำแผนธุรกิจในอนำคตของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำ
ควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำวอีกด้วย  

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 
ผลกำรด 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  

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

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม โดยกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดมี
ควำมคุ้มครองครอบคลุมถึงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินท่ีเอำประกันภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงประกันภยั
ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก  

1.3.2.3 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขของใบอนญุำตตำ่งๆ ไดอ้ยำ่งครบถว้น  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลใบอนุญำต
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เช่น กระทรวงอุตสำหกรรม คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นต้น หำกกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ครบถ้วน เนื่องจำกเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอ่ืนๆ อำจส่งผลให้หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลอำจ
พิจำรณำระงับหรือยกเลิกใบอนุญำต และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยแพ่ง กฎหมำยอำญำ และ
กฎหมำยปกครอง ต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำร
เงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงำนคอยติดตำมดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่ำกำรประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย และกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต หรือปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในที่มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

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   
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลำ ซึ่งอำจ
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ท ำให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดด ำเนินงำน หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรต่อผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้น 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
พยำยำมลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดย (1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด และ (2) จัดให้มีทีมงำนท ำ
หน้ำที่ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยภำยนอก หำกพบว่ำมีประเด็นทำงกฎหมำยท่ีซับซ้อนเกี่ยวข้อง 

1.3.2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นของหน่วยงำนรัฐส่วนกลำงและหน่วยงำนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำว
ครอบคลุมถึงเรื่องกำรควบคุมมลพิษ กำรก ำจัดและจัดกำรขยะและของเสีย สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
และกำรจัดกำรวัตถุที่เป็นอันตรำย หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวข้องอย่ำง
ครบถ้วนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ชื่อเสียง และ/หรือก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยต่อกลุ่มบริษัท
ฯ ได้ 

ทั้งน้ี ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้ (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด และมีระบบติดตำมเมื่อเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ และ (2) ทีมงำนส่วนกลำงด ำเนินกำรติดตำมและ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด  

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

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 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 ำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่งมีกำรออกเอกสำรสิทธิตั้งแต่ประมำณปี 2538 เป็นต้นมำ (2) ผ่ำนกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือมำแล้วหลำยครั้ง 
และ (3) น.ส. 3ก บำงส่วนเคยมีกำรจดทะเบียนนิติกรรมส ำหรับธุรกรรมที่ธนำคำรพำณิชย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ ซึ่ง
แสดงได้ว่ำสิทธิในที่ดินดังกล่ำวได้เคยมีกำรยอมรับได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับเดียวกันกับกำร
ตรวจสอบโดยผู้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

ซึ่งในขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกระบวนกำรออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ของที่ดินดังกล่ำว ณ 
ส ำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถสืบค้นที่มำของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวได้ ดังนั้น หำกในอนำคตปรำกฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่
มีผลกระทบในทำงลบท ำให้ BSE-BRM 1 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกที่ดินแปลงดังกล่ำวได้ เหตุกำรณ์ข้ำงต้นอำจ
ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษัทฯ (1) สูญเสียรำยได้และก ำไรสุทธิ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่กลุ่ม
บริษัทฯ พิจำรณำย้ำยท่ีตั้งโครงกำรของ BSE-BRM 1 และ (2) มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันสิทธิในท่ีดินรวมไปถึงกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล  

อย่ำงไรก็ดี จำกข้อพิจำรณำและบทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยพบว่ำ (1) แม้ว่ำจะมีควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรสืบค้นท่ีมำ
ของเอกสำรต้นฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช้ประกอบในกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก แต่ก็มิได้
หมำยควำมว่ำ เอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกล่ำวจะมีกำรออกโดยมิชอบตำมกฎหมำย และ (2) ข้อมูลรวมถึงเอกสำร
เท่ำที่สำมำรถตรวจสอบได้นั้นมิได้กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของ น.ส.3ก ฉบับดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  
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1.3.2.7 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที่ 1 หยดุชะงกั เนื่องจำก
บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถใชป้ระโยชนบ์นทีด่นิโครงกำรระยะที่ 1 

บริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ำที่ดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะท่ี 1 ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำม
สัญญำ 38 เมกะวัตต์  จำก BCP สัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำระยะยำว 22 ปี จำกวันที่ท ำสัญญำ ตำมอำยุคงเหลือ
ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยที่ดินโครงกำรระยะที่  1 ตั้งอยู่ ในพื้นที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งมีกำรประกำศก ำหนดให้เป็นบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร หรือตั้ง
โรงงำนบำงชนิด หรือประเภท ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้พื้นท่ีดังกล่ำวเพื่อก่อสร้ำงและเป็นที่ตั้ง
อำคำรและโรงงำนของศูนย์ผลิตและวิจัยพลังงำนทดแทนของ BCP หรือบริษัทร่วมทุนของ BCP ได้รับกำรยกเว้นไว้
เป็นกำรเฉพำะให้สำมำรถกระท ำได้   

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถใช้ที่ดินดังกล่ำวเพื่อกำรตั้งอำคำรและโรงงำนได้หำกบริษัทฯ ไม่เข้ำข่ำย
เป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตำมเงื่อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีดังกล่ำวอำจส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีข้อจ ำกัดกำรใช้ที่ดินโครงกำรระยะที่ 1  รวมไปถึงอำจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ สูญเสียรำยได้และก ำไรสุทธิ 
และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถใช้ที่ดินโครงกำรระย ะที่ 1  ได้อันเนื่องมำจำก
ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำย้ำยที่ตั้งโครงกำรระยะที่ 1 
อย่ำงไรก็ดี ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของ BCP มีอนุมัติก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่จะเสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BCPG ภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO)  ซึ่งท ำให้ BCPG มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP รวมถึง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมัติแนวทำงกำรถือหุ้นของ 
BCP ในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ คงสถำนะเป็นบริษัทร่วมทุนของ BCP ตลอดระยะเวลำที่ BCPG ยังคงด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนพื้นที่ดังกล่ำว เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถใช้พื้นที่ดังกล่ำวในกำรประกอบ
ธุรกิจได้ตำมเงื่อนไขข้อยกเว้นของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ตำมสัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำงบริษัทฯ และ BCP 
ก ำหนดว่ำในกรณีที่กำรเช่ำที่ดินตำมสัญญำนี้ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำ และผลประโยชน์ที่คู่สัญญำตก
ลงกันไว้แต่แรก คู่สัญญำจะท ำควำมตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขเพื่อให้กำรเช่ำที่ดินตำมข้อสัญญำมีผลสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำย BCP จึงมีควำมผูกพันตำมสัญญำที่จะด ำเนินกำรเพื่อให้กำรเช่ำที่ดินเพื่อ
เป็นท่ีตั้งโครงกำรระยะที่ 1 ตำมสัญญำน้ีเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 

1.3.3 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศญีปุ่น่  

 

1.3.3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ไมเ่ปน็ไปตำมแผนทีว่ำงไว้ 

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น กำร
ด ำเนินกำรเพื่อขอใบอนุญำตที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกั บโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid 
Connection) กำรจัดหำที่ดินส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร และควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนทั้งในรูป
ของกำรเพิ่มทุนและกำรกู้ยืมเงิน เป็นต้น หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ตำมแผนกำรลงทุนท่ีวำง
ไว้  กลุ่ม  บริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงจำก (1) วันเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรต้องล่ำช้ำออกไป หรือ
ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่ม ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแตกต่ำงจำกที่คำดกำรณ์ และ (2) 
ไม่ได้ลงทุนในบำงโครงกำรท ำให้แผนกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ แตกต่ำงจำกที่คำดกำรณ์ไว้ 
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นอกจำกนี ้หำกโครงกำรดังกล่ำวเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยท่ีท ำให้ผล
ประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ เช่น 
สภำวะอำกำศ ค่ำควำมเข้มแสง เป็นต้น ซึ่งอำจท ำให้ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่ ำกว่ำที่ประมำณกำร รวมถึง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยท่ีส ำคัญข้ำงต้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ที่เชื่อถือได้  

(2) ค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโดยกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร (Sensitivity Analysis) ที่
ครอบคลุมกรณีเลวร้ำยท่ีสุด (Worst Case Scenario) เพ่ือศึกษำถึงผลกระทบทำงกำรเงินและผลตอบแทนใน
กรณีเลวร้ำยที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ อำจได้รับ นอกจำกนี้ ในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ กลุ่มบริษัทฯ 
ได้ค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยส่วนเพ่ิมได้เพียงพอ
หำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

(3) ศึกษำข้อมูล (Due Diligence) และควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ เช่น  

(3.1) ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (ก) ประเมินค่ำควำมเข้มแสงอำทิตย์โดยกำรอ้ำงอิงจำกข้อมูลสถิติ 
(ข) ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) (ค) ให้ค ำแนะน ำด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำโครงกำร และ (ง) ติดตำมขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร/ ก่อสร้ำงโครงกำร ให้
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ 

(3.2) ที่ปรึกษำกฎหมำย เพื่อให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกฎหมำยและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน ตรวจสอบ
เอกสำรสิทธิที่ดิน เอกสำรสัญญำโครงกำร และใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเจรจำสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นส ำคัญ 

(3.3) ที่ปรึกษำเฉพำะทำงอ่ืนๆ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และท่ีปรึกษำทำงบัญชีและภำษี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกลุ่ม
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่สมเหตุสมผล และมีกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจำกกำรศึกษำข้ำงต้นจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรและที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรเข้ำลงทุน รวมถึงกำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.3.3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโครงสร้ำงกำรลงทุน
แบบจีเค-ทีเค ซึ่งเป็นโครงสร้ำงเพ่ือบริหำรจัดกำรภำษีส ำหรับนักลงทุนท่ีลงทุนในประเทศญี่ปุ่น  

ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนหรือด ำเนิน
กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกว่ำนักลงทุนทีเค โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิได้รับส่วน
แบ่งก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบธุรกิจ โดยผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จะท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรงำนภำยใต้เงื่อนไขที่
ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค ระหว่ำงผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) กลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตรทำงธุรกิจของแต่ละ
โครงกำร (ถ้ำมี) นอกจำกนี้ ผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) อำจเข้ำท ำ (1) สัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset 
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Management Agreement) กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) ให้ท ำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และ (2) สัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) กับผู้บริหำร
จัดกำรและบ ำรุงรักษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ให้บริกำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) และผู้บริหำรจัดกำรและ
บ ำรุงรักษำ หำกบริษัทดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำ   

อย่ำงไรก็ดี ในกำรลงทุนภำยใต้โครงสร้ำงแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนของผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำกำรลงทุนทีเค ตรำบเท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้
จัดให้มีแนวทำงกำรก ำกับดูแล เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร  กำรด ำเนินงำน และกำร
บริหำรงำนของโครงกำรดังกล่ำว โดย  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประวัติกำรด ำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้ และมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญใน
กำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ถ้ำมี) 

(2) ท ำสัญญำกำรลงทุนทีเคระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจของแต่ละโครงกำร (ถ้ำมี) และผู้ด ำเนิน
กิจกำร (Operator) เพื่อก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและอ ำนำจกำรตัดสินใจของผู้ด ำเนินกิจกำร 
(Operator) อย่ำงชัดเจนและครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อป้องกัน
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

นอกจำกนี้ หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคด ำเนินกำรใดๆ ที่ถือว่ำมีอิทธิพลต่อกำรบริหำรงำนหรือด ำเนิน
กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำจมีควำมเป็นไปได้ที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะกระทบต่อลักษณะของควำม
เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน (Silent Investor) ภำยใต้โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งอำจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทำงภำษี) ที่ควรจะได้รับภำยใต้
โครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค 

ทั้งน้ี ปัจจุบันส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จ่ำยให้กับนัก
ลงทุนทีเค จะต้องเสียภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 20.42 อย่ำงไรก็ดี หำกกลุ่มบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคถูก
จัดประเภทใหม่ (re-characterization) เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) เงินปันผลจำก
กำรประกอบธุรกิจซึ่งผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) จ่ำยให้กับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทั่วไปจะต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตรำร้อยละ 35.011 นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอำจต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ 10.0-15.0 และจ่ำยอัตรำ
ดอกเบี้ยบนภำษีส่วนเพิ่มที่ต้องช ำระ โดยกำรตรวจสอบภำษีในกรณีทั่วไปมีระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี  

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงโครงสร้ำงกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ สัญญำกำรลงทุนทีเค ( TK 
Agreement) และสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ำท ำ
รำยกำรตำมที่ระบุไว้ในสัญญำท้ังสอง โดยบริษัท โมริ ฮะมะดะ แอนด์ มัตสุโมโตะ12  ซึ่งเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยประเทศ
ญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ภำยใต้ข้อสมมติฐำนและข้อจ ำกัดบำงประกำร กำรตีควำมว่ำโครงสร้ำงกำร
ลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโครงสร้ำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของ

                                      
11 TK Investments in PV Facilities, KPMG Tax Corporation, Transaction Advisory Group 
12 บริษัท โมริ ฮะมะดะ และมัตสุโมะโตะ จ ำกัด เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีสำขำในทวีป
เ อ เ ชี ย  เ ช่ น  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ป ร ะ เ ท ศ จี น  ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์  ป ร ะ เ ท ศพม่ ำ  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย  ข้ อ มู ล จ ำ ก 
www.legalbusinessonline.com และ www.mhmjapan.com/en/firm/ 

http://www.legalbusinessonline.com/
http://www.mhmjapan.com/en/firm/
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กลุ่มบริษัทฯ เป็นสัญญำของนักลงทุนที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในกิจกำร (Silent Partnership) ภำยใต้ประมวล
กฎหมำยพำณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) นั้นสมเหตุสมผล   

นอกจำกนี้ จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกำร
วิเครำะห์ทำงด้ำนภำษี โดยบริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำฮี13 ซึ่งเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยของกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็น
ว่ำสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ดังกล่ำว ไม่ขัดต่อกฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น และ
ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวมีผลทำงกฎหมำยและสำมำรถบังคับใช้ได้ 

1.3.3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไมค่รบถว้น 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งครบถ้วน อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตประเทศญี่ปุ่นอำจมีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตีควำม 
หรือบังคับใช้กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แตกต่ำงไปจำกฉบับท่ีมีผลบังคับ
ใช้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่งอำจ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่ำว หรือได้รับ
บทลงโทษในทำงแพ่งหรือทำงอำญำ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือสั่งปิดโรงไฟฟ้ำชั่วครำวหรือถำวร 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงำนท ำหน้ำที่ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน  

1.3.3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีที่ตั้งอยู่ในหลำยภูมิภำคในประเทศญี่ปุ่น หำกเกิดภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ำยแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คำดไม่ถึง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด กำรขัดข้องของระบบ
ไฟฟ้ำ พำยุหิมะ อัคคีภัย หรือกำรก่อวินำศกรรมในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ 
อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุ่ม  บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม  

1.3.3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีรำยไดจ้ำกกำรจ ำกดัปรมิำณกำรรบัซือ้ไฟฟำ้ (Curtailment) 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้ำลงนำมในสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำกับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนตำมพื้นที่ท่ีโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำมีอำยุสัญญำ 
20 ปี ภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำดังกล่ำว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องขำยไฟฟ้ำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำเอกชน แต่ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเอกชนมีภำระผูกพันที่จะต้องซ้ือไฟฟ้ำทั้งหมดที่แต่ละโครงกำรผลิตได้   

อย่ำงไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources 
and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถึงกำรจ ำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ (Curtailment) โดยบริษัทผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำมีสิทธิท่ีจะสำมำรถสั่งให้กลุ่มบริษัทฯ ลด

                                      
13 บริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำอี เป็นบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญ่อันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีสำขำอยู่ในทวีปเอเชีย เช่น 
ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศพม่ำ และประเทศเวียดนำม ข้อมูลจำก www.legalbusinessonline.com และ 
www.jurists.co.jp/en/ 

https://www.jurists.co.jp/en/
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ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ขำยได้เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี หรือ 360 ชั่วโมงต่อปี (แล้วแต่
กรณี) โดยไม่ต้องชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียรำยได้หำกถูก
จ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 

1.3.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถหำวศิวกรไฟฟำ้ (Chief Electrical Engineer) เพือ่ดแูลกำรด ำเนนิงำน
โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ของกลุม่บรษิทัฯ 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุ่น ก ำหนดให้
ผู้ประกอบกำร ต้องจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ (Operation and Maintenance) โดยระดับ
ใบอนุญำตของวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) จะแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับขนำดของโรงไฟฟ้ำ ดังนั้น 
กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำของวันเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร หรืออำจมีค่ำใช้จ่ำยส่วน
เพ่ิม หำกไม่สำมำรถหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) ก่อนเริ่ม
พัฒนำโครงกำร และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทจัดหำงำนเพื่อจัดหำวิศวกรไฟฟ้ำ (Chief Electrical Engineer) 
ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ต้องกำร 

 

1.3.4 ควำมเสีย่งดำ้นกำรบรหิำรจดักำร  

 

1.3.4.1 ควำมเสีย่งจำกกำรถกูผูถ้อืหุน้รำยใหญค่วบคุมเสยีงของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวำคม 2560 BCP ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 70.3 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแล้วทั้งหมด  
นอกจำกนี้ BCP ยังมีกรรมกำรที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ รวมถึง
สำมำรถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือกำรขออนุมัตใิน
เรื่องอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง (กรรมกำรอิสระ 6 
ท่ำน จำกกรรมกำรทั้งหมด 10 ท่ำน) โดยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ให้
มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นรำยย่อย และผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืนๆ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนั้นแล้ว บริษัทฯ 
ยังจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกทั้งได้มีแนวปฏิบัติที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทั้งบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมัติในกำรท ำ
รำยกำรน้ันๆ  
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1.3.4.2 ควำมเสีย่งจำกควำมตอ่เนือ่งในกำรบรหิำรและด ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ระยะเวลำประมำณ 4 ปี อำยุสัญญำสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2562 โดย BCP จะส่งผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่
บริษัทฯ เป็นผู้ก ำหนด โดยบุคคลที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 
Description) ที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน  

หำก BCP ไม่ต่อสัญญำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับทิศทำงและกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพื่อลดกำรพึ่งพิงบุคลำกร
จำก BCP  

 

1.3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในประเทศฟลิปิปินส ์

 

1.3.5.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ 

บริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ มีลูกค้ำเพียงรำยเดียว ได้แก่  Philippine Electricity Market Corporation  ซึ่ง
เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำที่บริษัทย่อยผลิตได้ทั้งหมดตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ทั้งนี้บริษัทได้ท ำสัญญำซื้อขำยไฟเป็น
ระยะเวลำ 20 ปี หลังจำกเปิดด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ดังนั้น หำกลูกค้ำเพียงรำยเดียวดังกล่ำวบอกเลิกสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้  ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นควำม
เสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นกำรท่ัวไป 

1.3.5.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัท
ดังกล่ำวมีรำยได้เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ  ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรบันทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทุนและกำรรับปันผลจำกบริษัทย่อยดังกล่ำว  หำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้นจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปัน
ผลจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมนั้นจะลดลงเมื่อแปลงค่ำจำกสกุลเงินต่ำงประเทศเป็นเงินบำท ซึ่งจะท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมอีกด้วย  

1.3.5.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในประเทศฟิลิปปินส์ 

ผลประกอบกำรและส่วนแบ่งรำยได้ของบริษัทร่วมอำจไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น 
กำรคำดกำรณ์ควำมแรงของลมไม่เป็นไปตำมเป้ำของปี อย่ำงเช่น ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2560 นั้นควำมแรงลม
อยู่ในระดับต่ ำกว่ำปกติ เป็นผลจำกพำยุไม่เข้ำตำมปกติ หรือ เกิดภัยธรรมชำติ เช่น พำยุที่มีระดับลมแรงเกินกว่ำ
โรงไฟฟ้ำจะด ำเนินกำรได้ รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย ที่จะส่งผลกระทบกับ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทร่วมในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ร้อยละ 40 และมี
กรรมกำรบริหำรอยู่ 2 ต ำแหน่ง และคณะท ำงำนท่ีดูแลกำรบริหำรงำนและกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิด 
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1.3.5.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำโครงกำร 

บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยก ำลังกำรผลติ 14 
เมกะวัตต์ และได้เริ่มด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 6 เมกะวัตต์ อย่ำงไรก็ตำม
รำยได้จำกโครงกำรในส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีประเมินตอนเข้ำลงทุน   

1.3.5.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมจ ำเป็นใน
กำรส ำรองเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงข้อก ำหนดทำงกฎหมำย  

ส ำหรับบริษัทร่วมในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ทำงโครงกำรมีเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ โดย จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับเงินปันผลจำกโครงกำร หำกมีผลประกอบกำรและสภำพคล่องไม่
เพียงพอที่จะจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัทร่วมนั้นได้ดูแลอย่ำงใกล้ชิด
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมแผนธุรกิจ 

 

1.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในประเทศอินโดนเีซยี 

 

1.3.6.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียส่งผลให้กลุ่ม  บริษัทฯ มีรำยได้เป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ  

ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวนอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยหำกเงินบำทมี
แนวโน้มแข็งค่ำขึ้นจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพนั้นจะ
ลดลงเมื่อแปลงค่ำเป็นเงินบำท ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม หำก
ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จะช ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยบำงส่วนที่มีค่ำใช้จ่ำยเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
ถูกลง 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมอีกด้วย  

1.3.6.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมจ ำเป็นใน
กำรส ำรองเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงข้อก ำหนดทำงกฎหมำย  

ส ำหรับบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซียนั้น ทำงโครงกำรมีเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ โดยจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับเงินปันผลจำกโครงกำร หำกมีผลประกอบกำรและสภำพคล่องไม่
เพียงพอที่จะจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัทร่วมนั้นได้ดูแลอย่ำงใกล้ชิด
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
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1.3.6.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพต้องหยุดชะงัก 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพทั้ง 3 แห่ง ที่บริษัทฯ เข้ำลงทุนตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย หำกเกิดภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ำยแรงที่ไม่คำดถึง เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินทลำย พำยุ อัคคีภัย หรือ กำรขัดข้องของ
ระบบไฟฟ้ำในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้ำตั้งอยู่ อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่งต้องหยุดชะงัก หรือเกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้ำ  ทั้งนี้ กำรหยุดชะงักของโรงไฟฟ้ำอำจจะส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผล
กำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ  อย่ำงไรก็ดี โรงไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยใน
ระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรมซ่ึงได้รวมถึงกำรประกันภัยทรัพย์สิน (Property All Risks) 
และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)  โดยหำกสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยจำก
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อำทิ เช่น อุบัติเหตุในกระบวนกำรท ำงำนหรือภัยธรรมชำติ บริษัทประกันจะจ่ำยค่ำชดเชยให้กับ
โรงไฟฟ้ำตำมค่ำใช้จ่ำยที่โรงไฟฟ้ำใช้ในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหำย ทั้งนี้ มูลค่ำกำรชดเชยของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์แต่ละประเภทขึ้นกับวงเงินประกันที่ระบุในกรมธรรม์ นอกจำกนี้หำกโรงไฟฟ้ำมีกำรหยุดชะงักไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ โรงไฟฟ้ำจะได้รับเงินชดเชยตำมระยะเวลำที่หยุดกำรด ำเนินงำนจริง แต่ไม่เกิน 24 เดือน และจะเริ่ม
จ่ำยเงินชดเชยนับจำกวันที่โรงไฟฟ้ำหยุดท ำงำนมำแล้วเป็นระยะเวลำ 45 – 60 วัน ขึ้นอยู่กับสำเหตุที่ท ำให้โรงไฟฟ้ำ
ต้องหยุดชะงัก โดยวัตถุประสงค์ในกำรท ำประกันภัยแบบธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อให้ครอบคลุม ค่ำใช้จ่ำยคงที่ในกำร
ด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย และเงินต้นท่ีครบก ำหนดช ำระคืน 

1.3.6.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลูกค้ำรำยใหญ่ 

โรงไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง มีลูกค้ำเพียงรำยเดียว คือ PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara” or “PLN”) ซึ่ ง เป็นกำรไฟฟ้ ำ อินโดนี เซีย  หรือ  หน่ วยงำน
รัฐวิสำหกิจเพียงแห่งเดียวของอินโดนีเซียซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำนระบบไฟฟ้ำในประเทศอินโดนีเซียและจะ
เป็นผู้รับซื้อไอน้ ำและ/หรือไฟฟ้ำที่จะผลิตจำกโรงไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง ในอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำตำมสัญญำ เป็นระยะเวลำ 30 
ปี นับจำกวันเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของยูนิตที่เปิดท ำกำรในล ำดับสุดท้ำย ทั้งน้ี โครงกำรโรงไฟฟ้ำทุกแห่ง จะต้อง
ปฏิบัติตำมข้อตกลงของ PLN ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมสัญญำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งน้ี ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นกำรท่ัวไป  

1.3.6.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดด ำเนินกำรยูนิต 3 ของโรงไฟฟ้ำ Wayang Windu ล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้  

บริษัทย่อย Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. หรือ SEGHPL อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำยูนิตที่  3 ของ
โรงไฟฟ้ำ Wayang Windu ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่ 60 เมกะวัตต์ โดยมีแผนที่จะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ใน
เดือนมิถุนำยน 2563 แต่หำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของยูนิตดังกล่ำวมีควำมล่ำช้ำออกไป อำจส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้และก ำไรของ SEGHPL ซึ่งจะส่งผลต่อส่วนแบ่งก ำไรและ/หรือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะได้รับ  

ส ำหรับก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมของยูนิตที่ 3 ของโรงไฟฟ้ำ Wayang Windu นั้นคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของก ำลังกำร
ผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง ทั้งน้ี ยูนิตดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำซึ่งเป็นไปตำมแผน 

 

1.3.7 ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ  

 

1.3.7.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 

โดยทั่วไปในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ผู้ประกอบกำรมักมีกำรกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้
สินเชื่อโครงกำร (Project Finance) จำกสถำบันกำรเงิน โดยอัตรำส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลำกำรให้
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สินเชื่อ และอัตรำดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงกำรและเครดิตของผู้กู้แต่ละรำยเป็นส ำคัญ ในกรณีที่กลุ่มบริษัท
ฯ มีกำรกู้ยืมเงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว หำกอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวมี
กำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น 
17,028.39 ล้ำนบำท ส ำหรับสัดส่วนอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวและอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่น้ันอยู่ท่ี 21.5 ต่อ 78.5 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำน
ต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

1.3.7.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ณ ปัจจุบัน กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จึงท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุน
และเงินกู้ในสกุลเงินต่ำงๆ เช่น สกุลบำท เยน และเหรียญสหรัฐ เป็นต้น ควำมหลำกหลำยของสกุลเงินดังกล่ำวท ำให้
เกิดควำมผันผวนของค่ำเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจกระทบต่องบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว เช่น สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ตำม
ควำมเหมำะสมอีกด้วย  

1.3.7.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และถือหุ้นบริษัทร่วม
ในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย หำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเน่ืองจำกมีข้อจ ำกัด
บำงประกำร เช่น ข้อจ ำกัดตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ในกำรด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) รวมทั้งผลประกอบกำรและสภำพคล่องไม่เพียงพอที่จะ
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น อำจส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกเงินปันผลลดลง และส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ   

ส ำหรับบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว กำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร (TK Distribution) จะเป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ
กำรลงทุนทีเคระหว่ำงผู้ด ำเนินกิจกำร (Operator) และนักลงทุนทีเค  อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผู้มีอ ำนำจในบริษัทร่วม
นั้นได้ดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้กำรด ำเนิงำนและกำรจ่ำยปันผลเป็นไปตำมแผนธุรกิจ 

1.3.7.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เงื่อนไขภำยใต้
สัญญำสินเชื่อทำงกำรเงิน ควำมจ ำเป็นในกำรส ำรองเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 
หำกปัจจัยดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ในอัตรำต่ ำกว่ำที่
ก ำหนดในนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล หรือไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 
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อย่ำงไรก็ดี ตั้งแต่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุ่มบริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรและสภำพคล่องเพียงพอที่จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด  

1.3.7.6 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

ข้อมูลตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินทั้งเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ รวมถึงกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียน จ ำนวน 17,028.39  ล้ำนบำท  กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภำระที่ต้องช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่
เจ้ำหนี้ตำมที่ก ำหนด และปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมที่ได้ระบุในสัญญำกู้ยืมเงิน หำกกลุ่มบริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรไม่ดี หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่
สำมำรถช ำระหน้ีได้ตำมท่ีก ำหนด หรืออำจถูกเรียกให้ช ำระหน้ีคืนท้ังจ ำนวนทันที  

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนท่ีค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ มีหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) เพียง 1.05 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560 หรือ
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Total Liability to Equity) เท่ำกับ 1.23 เท่ำ ซึ่งถึงว่ำอยู่ในระดับต่ ำหำกเทียบกับข้อจ ำกัด
ทำงกำรเงิน (Debt Covenant) ที่ 3 เท่ำ  นอกจำกนี้ ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำวและมี
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกลุ่ม บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอส ำหรับ
ช ำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน รวมทั้งสำมำรถ
ขยำยกำรลงทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ 

 

1.3.8 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในโครงกำรใหม ่ 

 

1.3.8.1 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำเงนิลงทนุส ำหรบัใชใ้นกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนหมุนเวยีน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เงินลงทุนจะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ
และเงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น หำกกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและส่วนของทุนเพื่อมำใช้
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรลงทุนในอนำคตไม่เป็นไปตำมแผนกำรท่ีวำงไว้  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำโครงกำร และมีประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำรวม 164 เมกะวัตต์ และกลุ่ม
บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กำรประกวดรำคำ (Bidding) เพื่อ
เป็นทำงเลือกให้กลุ่มบริษัทฯ ได้เงินกู้ยืมท่ีมีเงื่อนไขดีที่สุด  

1.3.8.2 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำทีด่นิส ำหรบัใชใ้นกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวยีน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินในพื้นที่ตำมที่ก ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่มีขนำด
เพียงพอสอดคล้องกับแผนกำรลงทุน และ/หรือ ควำมเสี่ยงจำกต้นทุนกำรได้มำซึ่งที่ดินสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้กำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ล่ำช้ำ และโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ได้ทันตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำได้ 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดหำที่ดินโดยมอบหมำยให้ตัวแทนเป็นผู้ด ำเนินกำรรวบรวมที่ดินตำม
หลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ รักษำควำมสัมพันธ์กับตัวแทนรวบรวมที่ดินหลำยรำย ซึ่งมี
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ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำที่ดินในหลำยพื้นที่ท่ัวประเทศ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ จะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยกับเจ้ำของที่ดิน
โดยตรง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำรำคำที่ดินท่ีกลุ่มบริษัทฯ เข้ำท ำสัญญำเป็นรำคำที่เหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจ 

1.3.8.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีผ่ลตอบแทนจำกกำรลงทนุอำจไมเ่ปน็ไปตำมทีค่ำดกำรณ ์และ/หรอืกลุม่บรษิทัฯ อำจ
สญูเสยีโอกำสในกำรลงทนุ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้ำหมำยลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก่อนกำรเข้ำลงทุนโครงกำรใดๆ 
กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร รวมถึงประมำณกำรรำยได้ ก ำไร และผลตอบแทนของ
โครงกำรดังกล่ำวบนสมมติฐำนต่ำงๆ หำกปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำและประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป อำจท ำให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจำกกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ หรือสูญเสียโอกำสในกำรลงทุน ทั้งน้ี ควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีสำเหตุที่ส ำคัญ เช่น 

(1) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำพื้นที่พัฒนำโครงกำรเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียน หรือมีต้นทุนกำรได้มำซึ่งพื้นที่พัฒนำโครงกำรสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ เนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำรขอ
อนุญำตเชื่อมโยงกับโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Grid Connection) 

(2) เงินลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวสูงกว่ำที่คำดกำรณไ์ว้ เน่ืองจำกรำคำกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง
แบบเบ็ดเสร็จสูงกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ เป็นต้น 

(3) ผลประกอบกำรของโครงกำรไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำก 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได ้และ/หรือ จ ำหน่ำยได้ ต่ ำกว่ำทีป่ระมำณกำรไว้ 

- สมมติฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำควำมเข้มแสง แตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 

- ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว้ 
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และได้
ก ำหนดให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น หำกเป็นโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กลุ่มบริษัทฯจะตรวจสอบข้อมูลควำมเข้มของพลังงำนแสงอำทิตย์โดยใช้แหล่งข้อมูล
จำกองค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กำรนำซ่ำ เพื่อใช้ประกอบกำร
ก ำหนดที่ตั้งโครงกำร เป็นต้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคที่เชี่ยวชำญเพื่อควบคุมและ
ดูแลกำรพัฒนำโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำร
ต่ำงๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้ค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมหำกค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง   

นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่งใน
ปัจจุบัน มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลำ 25 ปี 
นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงกำร และกลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรท ำประกันอุปกรณ์ที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมควำม
เหมำะสม 

ในกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยคัดเลือก
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในลักษณะสัญญำจ้ำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) โดยจะ
พิจำรณำเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จที่เสนอข้อเสนอรำคำและเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนกำรลงทุนสูงที่สุด 
โดยเงื่อนไขดังกล่ำวรวมถึงกำรรับประกันคุณภำพงำนและปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ (Energy 
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Output Warranty) หรือกำรรับประกันอ่ืนใดที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกำรรับประกันที่กลุ่มบริษัทฯ  ได้รับใน
ปัจจุบัน หรือเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขกำรรับประกันใดๆ ที่บริษัทอ่ืนในอุตสำหกรรมพึงได้รับเป็นกำรท่ัวไป 

1.3.6.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีควำม
เสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟำ้
พลังงำนหมุนเวียนในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินที่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนเงินเฟ้อ ข้อจ ำกัดในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ และควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถจัดหำบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโครงกำรในต่ำงประเทศได้ทันตำมก ำหนด 

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกำรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนใน
หลำยประเทศเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงดังกล่ำว และมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศโดยจัดจ้ำงที่ปรึกษำในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร และมีนโยบำยในกำรสรรหำและ
พัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในต่ำงประเทศ 
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1-4 ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธรุกิจ  
1.4.1 ลกัษณะของทรพัยส์นิทีส่ ำคญั 
1.4.1.1 สนิทรพัยถ์ำวร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 สินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรด้อยค่ำต่ำงๆ ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เท่ำกับ 14,194.63 ล้ำนบำท และ 13,890.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดบั รำยกำร 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

1 ที่ดิน 741.80 689.49 เป็นเจ้ำของ และสิทธิ
กำรเช่ำ 

ติดภำระจ ำนอง
บำงส่วน 

2 อำคำร 
185.53 194.16 เป็นเจ้ำของ และสิทธิ

กำรเช่ำ 
ติดภำระจ ำนอง
บำงส่วน 

3 ส่วนปรับปรุงที่ดินและระบบ
สำธำรณูปโภค 

982.14 1,020.45 
เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ 10,524.91 11,145.46 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง 

5 เครื่องใช้ส ำนักงำน 75.62 73.33 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

6 ยำนพำหนะ 7.86 7.10 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

7 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 1,676.77 760.33 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 14,194.63 13,890.32  
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ทั้งน้ี รำยกำรสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมท่ีแสดงไว้ข้ำงต้นสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำม
ประเภทของสินทรัพย์และจ ำแนกตำมบริษัทได้ดงันี ้

1.4.1.1.1 ทีด่นิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย
มีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

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

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
(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 
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ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

ขนำดพืน้ที ่
(ไร-่งำน-
ตร.ว.) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำม
บญัชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 

254-3-47 53.52 53.52 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น  117-0-92 - - สิทธิกำรเช่ำ(1) ไม่มีภำระ
ผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น  934-4-293 128.48 65.46 เป็นเจ้ำของและ
สิทธิกำรเช่ำ 

ไม่มีภำระ
ผูกพัน 

HMJ ประเทศญ่ีปุ่น 274-2-9 244.98 255.69  เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระ
ผูกพัน 

รวม 741.80 689.49  

หมำยเหต:ุ (1) สิทธิกำรเช่ำที่ดินมีระยะเวลำ 20 ปีนับจำกวัน COD ยกเว้นสิทธิกำรเช่ำที่ดินบำงแปลงของโครงกำรที่ 4 มีระยะเวลำสิ้นสุด
เดือนธันวำคม 2576 

 

1.4.1.1.2 อำคำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของอำคำรตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทั 
ผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
(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 

16.29 15.90 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

61.16 
 

59.79 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ห้องควบคุม และ

เป็นเจ้ำของ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-92 

 

ชื่อบรษิทั 
ผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิ 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์
ในกำรถอืครอง 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

23.50 26.56 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 

26.10 26.44 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

9.40 8.99 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด 
จ.นครรำชสีมำ 

6.57 7.78 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 
 
อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.วิเศษชัยชำญ  
จ.อ่ำงทอง 
อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

38.70 31.56 
 
 

12.76 
 
 
 

เป็นเจ้ำของ 
 
 
เป็นเจ้ำของ 
 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

ไม่ติดภำระ 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น 2.08 1.21 

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ำ 

เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
(Tarumizu) 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น 1.73 3.17 เป็นเจ้ำของ - 

รวม 185.53 194.16   

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-93 

 

1.4.1.1.3 สว่นปรบัปรงุทีด่นิและสำธำรณปูโภค  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของส่วนปรับปรุงที่ดินและสำธำรณูปโภคตำมงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

211.08 222.28 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

286.15 272.72 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  
จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์ 

78.52 75.08 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 69.54 66.68 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ 

67.62 68.02 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.
นครรำชสีมำ 

66.32 63.79 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 
 
อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.วิเศษชัยชำญ  
จ.อ่ำงทอง 
อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

146.21 139.67 
 
 

53.13 
 
 
 

เป็นเจ้ำของ 
 

 
เป็นเจ้ำของ 

 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

ไม่ติดภำระ 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น 36.99 31.27 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-94 

 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น - 27.81 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 982.14 1,020.45  

 

1.4.1.1.4 เครื่องจกัร และอปุกรณ ์

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องจักร และอุปกรณต์ำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,845.50 2,701.25 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,378.01 2,266.42 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 502.61 479.27 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 505.38 481.98 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 485.91 463.03 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 500.55 477.14 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 
 
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 

1,288.22 948.24 
 
 

505.77 

เป็นเจ้ำของ 
 
 
เป็นเจ้ำของ 
 

ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

ไม่ติดภำระ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-95 

 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

BCPGI ประเทศญ่ีปุ่น  969.53 867.68 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น 1,049.19 1,954.68 เป็นเจ้ำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

รวม 10,524.90 11,145.46                               

 

1.4.1.1.5 เครื่องใชส้ ำนกังำน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องใช้ส ำนักงำนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 20.52 29.60 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 22.08 8.32 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 3.45 2.51 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 3.96 2.40 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 10.30 9.67 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 1.30 1.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 
อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

5.98 15.47 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น 8.03 4.34 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-96 

 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 59 
(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

รวม 75.62 73.33  

 

1.4.1.1.6 ยำนพำหนะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของยำนพำหนะตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 60 

(ล้ำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ 2.76 2.35 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE 2.87 2.22 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM 0.24 0.35 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 0.24 0.36 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 0.24 0.35 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA 0.24 0.36 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI 0.24 0.35 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BCPGI 1.03 0.76 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 7.86 7.10  

 

1.4.1.1.7 งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์ ทีต่ัง้ 

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

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

4.72 11.65 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

2.02 0.06 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
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ชื่อบรษิทัผูถ้ือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

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

มลูคำ่ตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 60 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

จ.ชัยภูมิ 
BSE-BRM อ.ประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย์ 
3.94 0.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 1.26 1.05 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 
0.02 0.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ด่ำนขุนทด  
จ.นครรำชสีมำ 

1.26 0.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปรำจีนบุรี 

142.60 0.39 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุ่น 1,541.71 732.77 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
HMJ ประเทศญ่ีปุ่น 6.24 14.35 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 
รวม 1,676.77 760.33 

 

 

1.4.1.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีดังนี ้

ชื่อบรษิทั รำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ล้ำนบำท) 

บริษัทฯ ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
ค่ำก่อสร้ำงระบบเช่ือมโยงไฟฟ้ำไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟผ. 
ซึ่งระบบเช่ือมโยงดังกล่ำวเป็นกรรมสทิธิ์ของ กฟผ. ตำม
เงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
สิทธิกำรใช้ที่ดิน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่ำงกำรพัฒนำ 

 
18.65 

17.82 
16.10 

 
 

22.08 
0.82 

BSE ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.32 0.00 

BSE-BRM ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-BRM1 ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-CPM1 ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 
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ชื่อบรษิทั รำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 59 

(ล้ำนบำท) 

มลูคำ่ตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ล้ำนบำท) 

BSE-NMA ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BSE-PRI ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 

BCPGI สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ และสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
แบบ Feed – in Tariff 

31.63 28.13 

BSEH ค่ำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ 
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ Feed – in Tariff  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่ำงกำรพัฒนำ 

0.04 
69.14 

1,706.27 
54.26 

3.36 
40.04 

1,558.86 
2.64 

HMJ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่ำงกำรพัฒนำ 135.52 202.42 

รวม 2,015.83 1,892.27 
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1.4.1.3 สญัญำประกนัภยั  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ทุกโครงกำร มีกำรท ำ
ประกันภัย โดยสำระส ำคัญของสัญญำประกันภัยสำมำรถสรุปได้ดังนี ้

ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ 

ผูเ้อำ
ประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั (ลำ้นบำท) 

ระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้  

ประกนัภยั
ควำมเสยีหำย
ตอ่ทรพัยส์นิ 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

ประกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตอ่
บคุคลภำยนอก อ ำเภอ จงัหวดั 

บริษัทฯ 38 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 2,250.00 340.00 80.00 
1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE 
16 บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 1,250.00 200.00 110.00 

1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

16 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 1,250.00 200.00 110.00 1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-BRM 8 ประโคนชัย บุรีรัมย์ 625.00 100.00 30.00 1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-BRM1 8 หนองกี่ บุรีรัมย์ 625.00 100.00 30.00 
1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-CPM1 8 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 625.00 100.00 30.00 
1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-NMA 8 ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 625.00 100.00 30.00 
1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-PRI 16 กบินทร์บุร ี ปรำจีนบุรี 1,250.00 195.00 60.00 
1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-PRI 
(WSC) 

5 วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 240.00 13.00 10.00 1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-PRI 
(AYA) 2 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 104.00 5.00 5.00 

1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 

BSE-PRI 
(BPI) 5 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 240.00 13.00 10.00 

1 เม.ย. 60 – 
31 ธ.ค. 60 
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ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ 

ผูเ้อำประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั (ลำ้นเยน) 

ระยะเวลำ
เอำ

ประกนัภยั 

ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำม
สญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 

 

ประกนัภยักำร
เสีย่งภยัทกุ
ชนดิส ำหรบั
ทรพัยส์นิที่
เคลือ่นทีไ่ด ้

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

ประกนัภยั
ควำม

รบัผดิชอบตอ่
บคุคลภำยนอก 

ควำมรบัผดิ
ตอ่

ข้อบกพรอ่ง
ของเซลล์
แสงอำทติย ์

Nakatsugawa 0.7 
คำโงะชิมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น 
223.08 37.14 500.00 

- 15 ส.ค. 
60 – 15 
ส.ค. 61 

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 1,000.00 776.72 

22 ธ.ค. 
60 – 22 
ธ.ค. 61 

Nikaho 8.8 
อำกิตะ

ประเทศญ่ีปุ่น 
3,563.63 562 1,000.00 - 

1 ส.ค. 60 
– 1 ส.ค. 
61 

Nagi 10.5 
โอคำยำม่ำ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

3,314.07 594 1,000.00 - 
31 มี.ค. 
60 – 31 
มี.ค. 61 
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1.4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม 
เพิ่มช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรลงทุนจะต้องมีควำม
สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุน 
ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
ของโครงกำรและพิจำรณำถึงศักยภำพ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
หรืออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อน ในกำรน้ี บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
ตัวแทน ที่มีคุณสมบัติ และประสบกำรณ์ เพื่อเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทนั้นๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ และ
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว 

ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-102 

 

1-5 ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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1-6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอื่น  

1.6.1 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย์ในประเทศไทย 

 

1.6.1.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ 

1.6.1.1.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบักำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 
1 จ ำนวน 1 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี้  

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 บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลง
เปลี่ยนคู่สัญญำกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 เพื่อโอนสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆ ตำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้กับบริษัทฯ) 

วันที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (“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. โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำก บริษัทฯ เว้นแต่เป็นกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ของ กฟผ. ตำมสัญญำ
ให้แก่บริษัทในเครือของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของหุ้น
ทั้งหมด 

2. ห้ำมบริษัทฯ โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำก กฟผ. 

กำรยกเลิกสัญญำ  หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ำยนั้นด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-104 

 

 

1.6.1.1.2 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้กบักำรไฟฟำ้สว่นภมูภิำค 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 1-3 และ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบตดิตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณก์ำรเกษตร 
รวมท้ังสิ้น 14 สัญญำ ดังนี้  

ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญำ วนัทีล่งนำม วนัที ่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 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-105 

 

ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ้
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญำ วนัทีล่งนำม วนัที ่COD 

อ ำเภอ จงัหวดั 

9 CWSC 

 

วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง BSE-PRI 5 PVF2-PEA-
048/2559 

26 ส.ค. 59 23 ธ.ค. 59 

10 CAYA พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ BSE-PRI 2 PVF2-PEA-
050/2559 

26 ส.ค. 59 23 ธ.ค. 59 

11 CBPI บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ BSE-PRI 5 PVF2-PEA-
044/2559 

26 ส.ค. 59 14 มี.ค. 60 

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

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำที่บริษัทผู้ผลติไฟฟ้ำแต่ละแห่งเข้ำท ำกับ กฟภ. มีดังนี ้

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 ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตยแ์บบตดิตั้งบนพื้นดิน
ส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 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  
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2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ำยหนึ่งท ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ำยนั้นด ำเนินกำรแก้ไข หำกไม่แก้ไขให้อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญำได้ 

 

1.6.1.2 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contract) 

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ี
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว้ซึ่งยงัมีผลบังคับใช้จ ำนวนท้ังหมด 10 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 โซ
ลำรต์รอน 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 ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต่ 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.  GD Solar (Jiangsu) 
Co., Ltd.  และ บรษิทั โซลำรต์รอน จ ำกดั (มหำชน) 

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

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE  บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 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 

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   

 

1.6.1.2.5 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็โครงกำรระยะที ่3 

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

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรระยะที่ 3 กับ 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 

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) 
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   
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(2) สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ บรษิทั 
กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรระยะที่ 3 กับ 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 

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) 
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.1.2.6 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ โครงกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ 
ส ำหรบัหนว่ยงำนรำชกำรและสหกรณก์ำรเกษตร 

(1)  สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จกับ JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร  กับ JA Solar Hong Kong Limited และ 
บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี้ 
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ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-PRI วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 7 ก.ย. 2559 

พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 

บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้ 

ผู้รับจ้ำง JA Solar Hong Kong Limited และ 
บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

กำรรับประกันผลงำน ผู้รับจ้ำงรับประกันงำนตำมสัญญำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ออกหนังสือรับมอบงำน 
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่  
1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD 
2. งำนเกี่ยวกับโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวัน COD 

3. งำนเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน 
COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำน
ไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได้ 
(Warranty Energy Output) 

ผู้รับจ้ำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำขั้นต่ ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวัน COD 
หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ต่อปีต่ ำกว่ำจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำที่ผู้รับจ้ำงรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะ
ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญำ  

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมต้องกำร (Termination for Convenience) 
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได้ โดยส่งค ำบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำให้แก่ผู้รับจ้ำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 
เป็นไปตำมเหตุแห่งกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.1.3 สญัญำเชำ่ทรพัยส์นิ  

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญำเชำ่ทรัพย์สินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจรวมจ ำนวนท้ังหมด 4 สัญญำ ดังนี้ 

1.6.1.3.1 สญัญำเชำ่ทีด่นิ 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ  

ผู้ให้เช่ำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

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

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะที่ 1 

วันที่ลงนำม 1 ธ.ค. 2558 

ระยะเวลำเช่ำ 22 ปี (1 ธ.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2580)  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-111 

 

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ - ปีที่ 1-5 : ค่ำเช่ำ 5,950,000 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 6-10 : ค่ำเช่ำ 6,545,000 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 11-15 : 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 โดยผู้เช่ำมิได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อสัญญำเช่ำ

ล่วงหน้ำตำมที่ก ำหนด 
2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผู้เช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ำ
สำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่งค ำบอกกล่ำวเป็น
ลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นกำรสิ้นสุดของ
สัญญำ โดยผู้ให้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผู้เช่ำ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถให้ผู้เช่ำเช่ำหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำ
ได้ต่อไป ผู้ให้เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่ง
ค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็น
กำรสิ้นสุดของสัญญำ โดยผู้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผู้ให้
เช่ำ 

4. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนั้นหรือวันที่ได้รับแจ้งเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ
และมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได้ 

5. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งล้มละลำย หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคู่สัญญำฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่ง ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญำที่
ล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดังกล่ำวได้  
ในกรณีที่มีกำรเวนคืนทรัพย์ที่เช่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนซึ่งเป็นสำระส ำคัญและส่งผลให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำได้ ให้ถือว่ำสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยไม่
มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งได้ 

 

1.6.1.3.2 สญัญำเชำ่พืน้ทีอ่ำคำร และหอ้งควบคุม 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ 

ผู้ให้เช่ำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เช่ำ ที่ดินจ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 32 ไร่ 3 งำน 70 ตำรำงวำ  
ตั้งอยู่ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วัตถุประสงค์ในกำร
เช่ำ 

เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 1 

วันที่ลงนำม 1 ต.ค. 2559 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-112 

 

ระยะเวลำเช่ำ
  

21 ป ี2 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2580) 

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ - ปีที่ 1-5 : ค่ำเช่ำ 428,025 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 6-10 : ค่ำเช่ำ 470,827.50 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 11-15 : ค่ำเช่ำ 517,910.25 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 16-20 : ค่ำเช่ำ 569,701.28 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 21 : ค่ำเช่ำ 626,671.40 บำท ต่อปี 

- ปีที่ 22 : ค่ำเช่ำ 104,445.23 บำท  
กำรสิ้นสุดของ
สัญญำ 

1. เมื่อสัญญำเช่ำครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ โดยผู้เช่ำมิได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อสัญญำเช่ำ
ล่วงหน้ำตำมที่ก ำหนด 

2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผู้เช่ำสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ     ผู้
เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่งค ำบอกกล่ำว
เป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นกำรสิ้นสุด
ของสัญญำ โดยผู้ให้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผู้เช่ำ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถให้ผู้เช่ำเช่ำหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำ
ได้ต่อไป ผู้ให้เช่ำสำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำได้ โดยกำรส่ง
ค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผล
เป็นกำรสิ้นสุดของสัญญำ โดยผู้เช่ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำขำดประโยชน์ใดๆ จำก
ผู้ให้เช่ำ 

4. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสัญญำนั้นหรือวันที่ได้รับแจ้งเป็น
ลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ
และมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได้ 

5. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งล้มละลำย หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคู่สัญญำ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญำที่
ล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดังกล่ำวได้  

6. ในกรณีที่มีกำรเวนคืนทรัพย์ที่เช่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนซึ่งเป็นสำระส ำคัญและส่งผลให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำได้ ให้ถือว่ำสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยไม่
มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งได้ 

 

1.6.1.3.3 สญัญำเชำ่พืน้ทีอ่ำคำรและหอ้งควบคุม 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ  

ผู้ให้เช่ำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เช่ำ พื้นที่อำคำรบำงส่วน  
ได้แก่ (1) พื้นที่ส ำนักงำน เนื้อที่ 223 ตำรำงเมตร (2) ห้องควบคุม เนื้อที่ 36 ตำรำงเมตร (3) ห้องวำง
ระบบไฟฟ้ำ เนื้อที่ 118 ตำรำงเมตร 
ตั้งอยู่ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-113 

 

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์  

ระยะเวลำเช่ำ  3 ปี (1 ธ.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2561)  

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 

ค่ำเช่ำ ก ำหนดช ำระเป็นรำยเดือน โดยมีอัตรำค่ำเช่ำดังนี้ 

- อัตรำค่ำเช่ำส ำนักงำน เดือนละ 53,520 บำท 

- อัตรำค่ำเช่ำห้องควบคม เดือนละ 8,640 บำท  

- อัตรำค่ำเช่ำห้องวำงระบบไฟฟ้ำ เดือนละ 14,160 บำท  
กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. เมื่อสัญญำเช่ำครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ โดยผู้เช่ำมิได้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ต่อสัญญำเช่ำ

ล่วงหน้ำตำมที่ก ำหนด 
2. กรณีที่ผู้เช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำงวดใดงวดหนึ่ง หรือผิดสัญญำหรือฝ่ำฝืนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผู้เช่ำ หรือผู้เช่ำตกเป็นบุคคลล้มละลำย ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิก
สัญญำโดยทันที และมีสิทธิเข้ำครอบครองสถำนที่เช่ำได้ 

3. กรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดภัยอื่นใด ซึ่งท ำควำมเสียหำยให้แก่สถำนที่เช่ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ซึ่งผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำเห็นว่ำไม่สำมำรถใช้ประกอบกิจกำรของผู้เช่ำได้ ให้ถือว่ำสัญญำ
สิ้นสุดลง  

 

1.6.1.3.4 สญัญำเชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน 

ผู้เช่ำ บริษัทฯ  

ผู้ให้เช่ำ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  

ทรัพย์สินที่เช่ำ พื้นที่อำคำรบำงส่วน 
ได้แก่ พื้นที่ชั้น 12 ของอำคำร เอ็ม ทำวเวอร์ เนื้อที่ 1,143 ตำรำงเมตร  
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร 

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ เพื่อใช้เป็นส ำนักงำน  

ระยะเวลำเช่ำ 12 ปี (1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2572)  

กำรต่ออำยุสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะต่ออำยุสัญญำ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันครบก ำหนดระยะเวลำเช่ำ  

ค่ำเช่ำ ก ำหนดช ำระเป็นรำยเดือน โดยค ำนวณจำกพื้นที่เช่ำ  

- ปีที่ 1 : ค่ำเช่ำ 227,685.60 บำท ต่อเดือน 

- ปีที่ 2 : ค่ำเช่ำ 228,142.80 บำท ต่อเดือน  

- ปีที่ 3 : ค่ำเช่ำ 228,600.00 บำท ต่อเดือน 

- ปีที่ 4-6 : ค่ำเช่ำ 251,460.00 บำท ต่อเดือน 

- ปีที่ 7-9 : ค่ำเช่ำ 276,606.00 บำท ต่อเดือน 

- ปีที่ 10-12 : ค่ำเช่ำ 304,266.60 บำท ต่อเดือน 
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กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. ผู้ให้เช่ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำทันที ในกรณี (1) ผู้เช่ำไม่ช ำระเงินที่ต้องช ำระภำยใต้สัญญำ 
(2) ผู้เช่ำท ำผิดสัญญำร้ำยแรงหรือฝ่ำฝืนข้อสัญญำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ให้เช่ำ 
ผู้เช่ำรำยอื่น หรือผู้ใช้อำคำร (3) ผู้เช่ำถูกฟ้องร้องในคดีล้มละลำย หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้น
พ้นตัว หรือได้รับกำรเรียกร้องให้ปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของผู้เช่ำใหม่ตำมกฎหมำยล้มละลำย  

2. กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอ่ืนใดท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำนที่เช่ำไม่ว่ำทั้งหมดหรือเป็น
บำงส่วน โดยผู้ให้เช่ำมีควำมเห็นว่ำผู้เช่ำจะไม่สำมำรถประกอบธุรกิจของผู้เช่ำในสถำนที่เช่ำได้  

3. กรณีที่หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจประกำศเวนคืนโครงกำรหรือที่ดินส่วนใดๆ 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนที่เช่ำ  

 

1.6.1.4 สญัญำเกีย่วกบับ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ 

1.6.1.4.1 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) กับ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด 
(มหำชน) 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ในประเทศไทย ส ำหรับ
โครงกำรระยะที่ 1 และโครงกำรระยะที่ 2 กับ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 3 สัญญำ โดยมี
สำระส ำคัญของสัญญำดังนี้ 

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 บริษัทฯ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 6 ม.ค. 2559 25 เดือน 

2 BSE บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 6 ม.ค. 2559 27 เดือน 

3 BSE บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ. บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 6 ม.ค. 2559 27 เดือน 

 
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  
ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ

บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 
ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำจ้ำงตำมปริมำณงำนที่เกิดขึ้นจริง เป็นรำยเดือน 

กำรเลิกสัญญำ ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำว
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ
เลิกสัญญำได้ทันที โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญำฝ่ำยที่กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.1.4.2 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) กับ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ในประเทศไทย ส ำหรับ
โครงกำรระยะที่ 3 กับ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวมจ ำนวน 5 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของ
สัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 
1 BSE-BRM บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 7 มิ.ย. 2560 2 ปี 
2 BSE-BRM1 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 7 มิ.ย. 2560 2 ปี 
3 BSE-CPM1 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 ก.พ. 2560 2 ปี 
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ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 
4 BSE-NMA บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 22 ก.พ. 2560 2 ปี 
5 BSE-PRI บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 7 มิ.ย. 2560 2 ปี 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมอัตรำต่อกิโลวัตต์ติดตั้ง โดยช ำระเป็นรำยเดือน  

กำรเลิกสัญญำ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและผู้ว่ำจ้ำงได้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขกำรผิดสัญญำนั้น
ให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขภำยใน 30 วัน หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำ
เป็นกำรเลิกสัญญำ  

 

1.6.1.4.3 สัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ กับ BCPGE 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่นกับ 
BCPGE รวมจ ำนวน 5 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 
1 
 

Nakatsugawa BCPGE(1) คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 26 ธ.ค. 2557 20 ปี 

2 Takamori BCPGE(1) คุมำโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น 24 มี.ค. 2558 20 ปี 
3 Nojiri BCPGE(1) มิยำซำกิ ประเทศญ่ีปุ่น 24 มี.ค. 2558 20 ปี 
4 Tarumizu BCPGE (1) คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 29 มิ.ย. 2558 20 ปี 
5 Nikaho BCPGE(1) อำกิตะ ประเทศญ่ีปุ่น 12 พ.ย. 2558 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 

5 ปี โดยอัตโนมัติ
จนกว่ำจะมีกำรยุติ

สัญญำ 
หมำยเหต ุ : (1) BCPGE เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงตกลงช ำระค่ำตอบแทนรำยปีส ำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปีละประมำณ 2.9 – 4.3 ล้ำนเยน และ
ส ำหรับโครงกำรที่ 4 ปีละประมำณ 28.0 ล้ำนเยน โดยจะช ำระเงินเป็นรำยไตรมำส  และช ำระค่ำตอบแทน
จำกกำรให้บริกำรเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจำกแผนกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ ในกรณีที่อัตรำ
ควำมพร้อมในกำรผลิตพลังงำน (Availability rate) เกินกว่ำอัตรำตำมที่ระบุในสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจะ
ช ำระส่วนแบ่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้ำงในปีถัดไป 

กำรเลิกสัญญำ 1. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงผู้รับจ้ำงแสดงควำมประสงค์ที่จะ
ยกเลิกสัญญำ 

2. ในกรณีทีผู่้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระหนี้ภำยในเวลำที่ก ำหนด และเมื่อผู้รับจ้ำงเรียกให้ช ำระหนี้ ผู้ว่ำจ้ำงยังคงไม่ช ำระ
หนี้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่เรียกให้ช ำระหนี้ ผู้รับจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันทีโดยแจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ว่ำจ้ำง 
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3. ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวภำยใน 
30 วัน หลังจำกได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญำฝ่ำยที่กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.1.4.4 สญัญำจำ้งบรกิำรตรวจสอบและซอ่มบ ำรงุอุปกรณ ์(Sunny Central Service Agreement) 

บริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบริกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์กับ SMA Solar Technology 
AG ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 1 รวมจ ำนวน 2 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 บริษัทฯ(1) SMA Solar Technology AG อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 2 เม.ย. 2555 10 ปี 

2 บริษัทฯ(1) SMA Solar Technology AG อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 2 ก.ค. 2555 10 ปี 

หมำยเหตุ :  (1) บริษัทฯ และ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิและหน้ำที่ เมื่อ
วันที่ 25 ก.ย. 2560 เพื่อโอนสิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมสัญญำให้กับบริษัทฯ 

 
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ รับประกันกำรท ำงำนของอุปกรณ์ วิเครำะห์ และซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง - ปีที่ 1-5 : ไม่มีค่ำบริกำร  

- ปีที่ 6-10 : 49,500 ยูโร ต่อป ี
กำรเลิกสัญญำ 1. กำรเลิกเลิกสัญญำต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  

2. ในกรณีที่อุปกรณ์ทั้งหมดหรืออุปกรณ์ที่ส ำคัญของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (มำกกว่ำ 80% 
ของก ำลังไฟที่ระบุของโรงงำนทั้งหมด) ไม่สำมำรถใช้งำนได้อีกต่อไป ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
โดยท ำเป็นหนังสือบอกกว่ำกำรเลิกสัญญำเป็นเวลำ 6 เดือนล่วงหน้ำก่อนสิ้นปี โดยผู้ว่ำจ้ำงต้องช ำระเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้ำงร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงส่วนที่เหลือ 

3. คู่สัญญำสำมำรถเลิกสัญญำได้โดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ในกรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ล้มละลำยหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 

1.6.1.5 สญัญำทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนนิงำนอืน่ๆ  

1.6.1.5.1 สญัญำจะซือ้จะขำยทีด่นิ  

 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดิน กับ นำยกฤษฎำ ไพเจริญ เพื่อกำรปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ ำของโครงกำรระยะที่ 3 จ ำนวน 1 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูจ้ะซือ้ ผูจ้ะขำย ทีต่ัง้ วนัทีล่งนำม 
1 BSE-PRI  นำยกฤษฎำ ไพเจริญ (1) อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 1 พ.ย. 2560 

หมำยเหต ุ:  (1) BSE-PRI ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2561  
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

รำยละเอียดที่ดิน  ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งำน 79 ตำรำงวำ  ตั้งอยู่ที่ ต.นำแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี  

กำรช ำระเงิน ไร่ละ 160,000 บำท 
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1.6.1.5.2 สัญญำจ้ำงงำนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ แบบติดตั้งบนหลังคำส ำนักงำน โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์สหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 30 กิโลวัตต์   

 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงงำนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำแบบติดตั้งบนหลังคำส ำนักงำน กับ 
บริษัท เอ็นเอส สยำม เอ็นจิเนียริ่ง ซอร์วิส จ ำกัด เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำแบบติดตั้งบนหลังคำส ำนักงำน ที่
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 30 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 สัญญำ 
โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี ้

ล ำดบั ผูว้ำ่จำ้ง ผูร้บัจำ้ง ทีต่ัง้ วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 
1 BSE-PRI บริษัท เอ็นเอส สยำม เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอร์วิส จ ำกัด 
อ.วิเศษชัยชำญ จ.อ่ำงทอง 20 ธ.ค. 2560 68 วัน 

 อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ แบบติดตั้งบนหลังคำส ำนักงำน ที่ โครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 30 กิโลวัตต์ 

ค่ำจ้ำง และกำรช ำระค่ำจ้ำง 1,432,200 บำท โดยช ำระตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน 

กำรเลิกสัญญำ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้  

 

1.6.1.6  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 ำคัญของสัญญำสรุปได้ดังนี้ 

 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 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตจ ำหน่ำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต ์



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-118 

 

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 ำระคืนเงินกู้ 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  

ผู้ให้กู้ 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 ำระคืนเงินกู้ 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 ำคัญของสัญญำ
สรุปไดด้ังนี ้

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 1-119 

 

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 ำระคืนเงินกู ้

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

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

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตำมระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู้และสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบำทที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอัตรำส่วนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกู้สกุลเงินเยนที่มีอำยุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอัตรำส่วนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกู้สกุลเงินบำทมีอำยุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  : FDR บวกอัตรำส่วนเพิ่มตำม
สัญญำ 

กำรช ำระคืนเงินกู้ - 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
ดอกเบี้ยทุก 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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1.6.1.4.3 สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ระยะยำว เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนในกำรซ้ือกิจกำรโครงกำรพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใน
ประเทศอินโดนีเซีย กับสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 2 แห่ง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แหง่ โดยสำระส ำคัญ
ของสัญญำสรุปไดด้ังนี ้

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศแห่งที่ 1 และ 2  ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งที่ 1  

วันลงนำมในสัญญำ 20 ก.ค. 60 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกำรซื้อกิจกำรโครงกำรพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องเบิกรับเงินกู้ทั้งหมดภำยในเดือน ธ.ค. 61 โดยแบ่งวงเงินออกเป็น  

1. วงเงิน A : 2,400,000,000 บำท 
2. วงเงิน B : 7,896,000,000 เยน 
3. วงเงิน C : 10,000,000 เหรียญสหรัฐ 
4. วงเงิน D: 2,740,000,000 บำท 
5. วงเงิน E : 1,128,000,000 เยน 
6. วงเงิน F : 60,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตำมะสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบำท  : THBFIX บวกอัตรำส่วนเพิ่มตำมสญัญำ 

- วงเงินกู้สกุลเงินเยน : TIBOR บวกอัตรำส่วนเพิ่มตำมสัญญำ 

- วงเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ  : USDLIBOR บวกอัตรำส่วนเพิ่มตำมสัญญำ 
กำรช ำระคืนเงินกู้ ช ำระคืนเงินต้นทั้งจ ำนวนในครำวเดียว เมื่อสิ้นสุดอำยุเงินกู้ในเดือน ก.ค. 66  โดยช ำระดอกเบี้ยทุก 

6 เดือน เริ่มช ำระดอกเบี้ยงวดแรกในเดือน  ธ.ค. 60 

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 ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อมูลโดยสังเขปและเพื่อควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำของนักลงทุนเท่ำนั้น ข้อมูลทั้งหมดจัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรฉบับแปลภำษำอังกฤษของสัญญำที่
เกี่ยวข้องจำกต้นฉบับซึ่งเป็นภำษำญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษำได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรท ำควำม
เข้ำใจถึงสำระส ำคัญของสัญญำ ตลอดจนพยำยำมอย่ำงเต็มที่ท่ีจะสื่อควำมหมำยที่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว 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 ำร้องต่อศำลเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร
โดยสมัครใจภำยใต้ส่วนที่ 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 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็น 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 7. คู่สัญญำตกลงรับผิดชดใช้คู่สัญญำอีกฝ่ำยจำกกำรที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งปฏิบัติ
ผิดค ำรับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

8. ผู้ขำยตกลงรับผิดชดใช้ต่อผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อถูกฟ้องร้องจำกกำรที่ผู้ขำยปฏิบัติผิดค ำ
รับรองหรือข้อก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

9. 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 
โดยมีสำระส ำคัญของสญัญำดังนี้ 

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 

โครงกำรที่ 5 Nikaho อำกิตะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

8,833 60,000 25 ก.ย. 2558 15 ก.ค. 59 
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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
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำพร้อมรำยละเอยีดตำมที่ระบุในสัญญำ 

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 
โดยมีสำระส ำคัญของสญัญำดังนี้ 

 

1.6.2.6 สญัญำรบัเหมำกอ่สรำ้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

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

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  

2. หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมสัญญำข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้โดยกำรส่งหนงัสือไปยงัคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
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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 มิยำซำกิ 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 ประกันคุณภำพวัสดุและฝีมือกำรผลิต
แผงเซลล์แสงอำทิตย์เป็นระยะเวลำ 10 ปี และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่สำมำรถผลิตได้
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 ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ที่เสียหำยดังกล่ำว 
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 โครงกำรที่ 4 : ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 
25 ปี โดยหำกพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้สูญเสียเกินกว่ำร้อยละ 3.0 ในปีแรก และร้อยละ 
0.7 ในปีที่เหลือ ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรับประกัน
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติมให้แก่
ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำที่สูญเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่
เสียหำยดังกล่ำว  

กำรเลิกสัญญำ คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ได้ระบุในสัญญำ 
รวมถึงในกรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิได้แก้ไขกำรผิดสัญญำ
ดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หลงัจำกได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำ  

 

1.6.2.7 สญัญำจำ้งบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติย ์(O&M Contract)  

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ BCPGE รวม
จ 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 

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 
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กำรเลิกสัญญำ 4. ผู้ว่ำจ้ำงยื่นหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงผู้รับจ้ำงแสดงควำม
ประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำ 

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

6. 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 

 

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 
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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 ดังนี ้

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 

 

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 
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วงเงินกู้รวม  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 

 

1.6.2.9.6 สญัญำเงนิกูส้ ำหรบัโครงกำรที ่6 

ผู้กู ้ Nagi 

ผู้ให้กู้ กลุ่มสถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 4 

วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่โอะกะยะมะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 10.5 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  ส.ค. 59 – ม.ีค. 77 

วงเงินกู้รวม  4,176 ล้ำนเยน 
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สว่นที่ 2  กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกจิกำร 
2-1 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้  
2.1.1 จ ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุเรยีกช ำระแลว้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10 ,000,000,000.00 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
2,000,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท และมีทุนเรียกช ำระแล้วทั้งสิ้น 9,961,521,535.00 บำท แบ่งออกเป็น
หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,992,304,307 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท โดยบริษัทฯ น ำจ ำนวนหุ้นที่เรียกช ำระแล้วเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใต้หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค 

2.1.2 ผูถ้อืหุน้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 12 ธันวำคม 2560(1) ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุด มีดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ จ ำนวนหุ้น สัดสว่นกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. BCP (2) 1,399,999,994 70.3 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 56,747,402 2.8 
3. นำยสมภพ ติงธนำธิกุล 18,000,000 0.9 
4. นำยภมร พลเทพ 14,000,000 0.7 
5. ส ำนักงำนประกันสังคม 12,354,234 0.6 
6. นำงสำวพิสชำ เหมวชิรวรำกร 12,000,000 0.6 

รวมผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ 1,513,101,630 75.9 
รวมจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 1,992,304,307 100.0 

หมำยเหตุ:  
 (1)  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งล่ำสุด 

(2)  BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ ำมันและธุรกิจจ ำหน่ำยน้ ำมัน ณ วันที่ 15 กันยำยน 
2560 (ซึ่งเป็นวันปดิสมุดทะเบียนล่ำสดุ) BCP มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ส ำนักงำนประกันสังคม 185,709,297 13.5 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 138,066,757 10.0 
3. กระทรวงกำรคลัง 137,442,767 10.0 
4. กองทุนรวม วำยุภักษ์หน่ึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 102,166,800 7.4 
5. กองทุนรวม วำยุภักษ์หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 102,166,800 7.4 
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยำวปันผล 37,598,000 2.7 
7. AIA TH-EQ4-P  30,000,069 2.2 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 25,767,176 1.9 
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 23,056,200 1.7 
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,767,700 1.4 

รวมผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่10 รำยแรก 800,741,566 58.1 
รวมจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 1,376,923,157 100.0 

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

เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 มีมติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ไม่เกินจ ำนวน 10.00 ล้ำนหน่วย เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(โครงกำร “ESOP”)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
ที่ออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกำรโอนตำมเงื่อนไขใน
ข้อก ำหนดสิทธิ 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขำย
หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตำมอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำย : 10,000,000 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ 

: 10,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 18 เมษำยน 2560 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่ละรำยสำมำรถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ได้ในรำคำดังต่อไปนี้  

(1) รำคำ 10 บำทต่อหุ้น ส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมกำร ผู้บริหำรหรือ
พนักงำนแต่ละรำยได้รับจัดสรรจำกบริษัทฯ  

(2) รำคำ 13.82 บำทต่อหุ้นส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวนร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดที่กรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือพนักงำนแต่ละรำยได้รับจัดสรรจำกบริษัทฯ  

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม พฤศจิกำยน
ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก 
คือ วันที่ 25 พฤษภำคม 2560 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย จะ
ตรงกับระยะเวลำ 5 วันท ำกำรก่อนวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 5 
ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ ให้เลื่อน
ก ำหนดวันใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
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สิทธิและประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำก
สิทธิและประโยชน์ตำมปกติของหุ้น
สำมัญ 

: -ไม่ม-ี 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนทั้งสิ้น 7.7 ล้ำนหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุน
เรียกช ำระ 

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 ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรท ำ
รำยกำร และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
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ขอ้มลูกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 

ปี 2559 – 2560 บริษัทฯ จ่ำยเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

 

วันที่ประกำศจ่ำยปันผล 

ปี 2559 ปี 2560 

ม.ค. – ธ.ค. 2559 ม.ค.-ม.ีค. 2560 เม.ย. – ม.ิย. 2560 ก.ค. – ก.ย. 2560 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.77 0.23 0.23 0.26 

เงินปันผลระหว่ำงกำล  
(บำทต่อหุ้น) 

0.60 0.15 0.15 0.15 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  
(ร้อยละ) 

77.9 65.2 65.2 57.7 
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2-2 โครงสรำ้งกำรจดักำร  
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และมีกำรบำงสำยบังคับบัญชำเป็นสำยงำนต่ำงๆ โดยสรุป
เป็นแผนภำพผังโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ดังนี ้

 
หมำยเหตุ:  

(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน” เป็น “คณะกรรมกำรกำรลงทุน” 

2.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทั 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ส ำหรับปี 2560 ไดด้ังนี ้

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ /  

จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุทัง้หมด  

คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทั 

1. นำยพิชัย  ชุณหวชิร (1) ประธำนกรรมกำร 12/13 - (1) 

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

12/13 2/2 

3. นำยชัยวัฒน ์โควำวิสำรัช (3) รองประธำนกรรมกำร /  
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 

13/13 - (11) 
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รำยชื่อ ต ำแหนง่ 
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ /  

จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุทัง้หมด  

คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทั 

4. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ (4) กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล /  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

13/13 2/2 

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

13/13 2/2 

6. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี (6) กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

13/13 2/2 

7. นำยธรรมยศ ศรชี่วย (7) กรรมกำรกำรลงทุน /  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร / 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

7/7 - (11) 

8. นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง (8) กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 13/13 2/2 
9. ศ.ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวสัดิ์ (9) กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กร /  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

11/13 1/2 

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย (10) กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /  
กรรมกำรกำรลงทุน /  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร / 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล/  
เลขำนุกกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

13/13 - (11) 

หมำยเหต ุ:  
(1)  ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

ที่ ตลท. ก ำหนด และเป็นกรรมกำรผู้แทนจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้ำข่ำยนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
(2)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร NRC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(3)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร IC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(4)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร CGC และกรรมกำร NRC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(5)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร AC และ กรรมกำร ERMC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(6)  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร AC และกรรมกำร CGC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(7) นำยธรรมยศ ศรีช่วย ลำออกจำกกำรเปน็กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยทกุคณะ มีผลตั้งแต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2560 และ

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติแต่งตั้งนำยณรงค์ บณุยสงวน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทน 
นำยธรรมยศ ศรีช่วย โดยให้มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป 

(8)  ได้รับกำรแต่งตั้งเปน็กรรมกำรบริษัท และกรรมกำร AC เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2560 
(9)  ได้รับกำรแต่งตั้งเปน็กรรมกำรบริษัท กรรมกำร NRC กรรมกำร ERMC และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำร AC เมื่อวันที่ 25 มนีำคม 2559 และได้รับ

กำรแต่งตั้งเปน็ประธำนกรรมกำร ERMC เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559 
(10)  ได้รับกำรแต่งตั้งเปน็กรรมกำร และเลขำนุกำร CG กรรมกำร ERMC และ กรรมกำร EIC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 
(11) กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรกำรลงทุนเข้ำข่ำยนิยำมกรรมกำรที่มีอ ำนำจบริหำร จึงไม่เข้ำข่ำยนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  (ตำมหนงัสือรบัรองบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560) 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ คือ นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยบัณฑิต สะเพียร
ชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือ นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำน
กรรมกำร หรือ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช หรือ 
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พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นำยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
หรือ พลเอก คณิต สำพิทักษ์ หรือ นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

อ้ำงอิงคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุม ครั้งท่ี 13/2560 เม่ือวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรทบทวนนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในนโยบำยดังกล่ำว ได้ระบุ  บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทไว้ดังนี ้

1. กรรมกำรใหม่ต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบัง คับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม  
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) รวมถึงน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้จัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อเพ่ิมคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

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
ด ำเนินกิจกำร ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้ำนกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืนๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีที่มีควำมเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

12. ในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกิจกำรด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
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13. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อท ำ
หน้ำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร และกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด และช่วยด ำเนิ น
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น 
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
กำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน 

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

 มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ ท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี  

 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

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

18. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปี 

19. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ทรำบถึงผลกำรประชุม  

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 

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 
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25. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเรื่องส ำคัญต่ำงๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส 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 หรืออำจมีคว ำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้เท่ำนั้น 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่มำกกว่ำ 12 คน และกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยและ
ข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ 

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

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้มีควำมรอบรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน ด้ำนธุรกิจระหว่ำงประเทศ ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กร ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
เป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน
เป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรหรือบุคคลใดด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ และมีอ ำนำจถอดถอนบุคคลดังกล่ำวจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ได้ด้วย ท้ังนี้ให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัทโดยต ำแหน่ง 

4. ประธำนกรรมกำรต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำร
ต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึน้ เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำรแบ่งแยกหน้ำที่และกำร
ปฏิบัติงำน  

คุณสมบัติของกรรมกำร 

กรรมกำรบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด ข้อบังคับ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทฯ  มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
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ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศ
เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ ส ำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมกำรมำก่อนต้องพิจำรณำถึงกำรมีส่วนร่วมและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรท่ีผ่ำนมำก่อนกำรแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งด้วย นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจกำร 
หรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน 
หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง   และตลอดช่วงเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทฯ ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง 

กำรแต่งตั้งและวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัท
จะพิจำรณำเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนได้ โดยบุคคลดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมกำรท่ีตนแทนและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีเหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน  เว้นแตก่รรมกำรคนใด มีควำมเหมำะสมท่ี
จะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำน้ัน คณะกรรมกำรบรษิัทจะพจิำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรรำยดังกล่ำว และชีแ้จงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น 

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 

ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 

กำรพฒันำกรรมกำร 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมและสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจถึงหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท
ในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 

 
สรุปกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่จัดโดย 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 
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รำยชื่อ DAP DCP 

1. นำยพิชัย ชุณหวชิระ ปี 2549 ปี 2554 

2. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ - ปี 2552 

3. นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช - ปี 2556 

4. พลเอก คณิต สำพิทักษ์ ปี 2559 - 

5. พลเอก อุทิศ สุนทร ปี 2559 - 

6. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี - ปี 2554 

7. นำยธรรมยศ ศรีช่วย(1) - ปี 2554 

8. นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง - ปี 2549 

9. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  - ปี 2551 

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย ปี 2547 ปี 2548 

หมำยเหตุ:  
(1) นำยธรรมยศ ศรีช่วย ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 

กรกฎำคม 2560 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภำยใน เช่น เรื่องร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือ
ทำงกำรเงิน และนักบัญชีในยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์  
โดยมีนำยพิชัย ชุณหวชิร นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี และนำงพรรณขนิตตำ บุญครอง เข้ำร่วมกำรอบรมในครั้งนี้ และยัง
ได้รับเกียรติจำกนำยพิชัย ชุณหวชิร เป็นผู้บรรยำยในหัวข้อ นักบัญชีในยุคดิจิตอล ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยให้กับคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร
ระดับสูง เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ เช่น กำรพัฒนำแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบนั 
เป็นต้น และกำรเยี่ยมชมเทคโนโลยีผลิตแผงโซลำร์บนแผ่นฟิลม์ที่พัฒนำโดยนักวิจัยของ University of Newcastle 
ประเทศออสเตรเลีย 

2.2.2 ผูบ้รหิำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 8 คน ดังนี้  

รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

1. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และรักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 

2. นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล (1) รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 

3. นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนบริหำรควำมเป็นเลิศองค์กร 
และเลขำนุกำรบริษัท 

4. นำงสำวณินทิรำ อภิสิงห์ (2) รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
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รำยชื่อ ต ำแหนง่ 

5. ดร. ภำวัน สยำมชัย ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร และ 

Country Manager, BCPG Japan Corporation 

6. นำยสมชำย เกษมล้นนภำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร 

7. นำยก้องเกียรติ กำญจนพันธ์ุ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์

8. นำยพงษ์ศักดิ์ ชะนะมำ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีองค์กร 

หมำยเหต:ุ  

(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 มีมติโอนย้ำยผู้บริหำร ได้แก่ นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล ด ำรง
ต ำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปปฏิบัติหน้ำที่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นำงสำวณินทิรำ อภิสิงห์ ด ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรรอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 

 

2.2.2.1 บทบำทหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของฝำ่ยจดักำร 

2.2.2.1.1 ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 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 
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8. ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่ วม 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  

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 ำนำจในกำรสั่ง
จ่ำยเงินเพื่อกิจกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกตำมสัญญำ หรือข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร 
หรือก ำหนดและอนุมัติวิธีกำรจัดหำพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้ำนบำท 

2.2.2.1.2 บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร ดังนี ้

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ข้อบังคับ และระเบียบ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติอย่ำง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด 
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3. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนตำมมติ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ส ำคัญต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง 

4. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

5. ต้องไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่
ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำและส ำนักตรวจสอบภำยในรับทรำบและได้รับกำร
พิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบกิจกำรน้ันๆ ได้ 

6. กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนหรือต ำแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหำรตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก่อน เว้นแต่กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ผู้บริหำรระดับสูงอันหมำยรวมถึงผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงมำ ผู้
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ต้องงดซื้อขำยหลักทรัพย์ 
ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน และ
จะต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำเมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี ้

(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ ท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี 

(ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

8. มีหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำนประจ ำวันด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทฯ เพื่อให้มีควำมรอบรู้และเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ส ำหรับผู้บริหำรระดับรอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่ำ เพื่อให้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท อันน ำมำซึ่งประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

2.2.2.2  กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง  

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ในต ำแหน่งที่ส ำคัญในองค์กร เช่น 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ ผู้จัดกำร
ใหญ่ ว่ำหำกมีคุณสมบัติที่เหมำะสม บุคคลภำยนอกหรือพนักงำนตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถเข้ำรับ
กำรคัดเลือกในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ พัฒนำ ประเมินผล
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ หลักเกณฑ์ และโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำร
ใหญ่ 

คณะกรรมกำรบริษัทควรด ำเนินกำรให้ม่ันใจว่ำ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูงมีทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กร และบรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมอบหมำยให้
ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริหำร” เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแลกำรอบรมและพัฒนำ
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ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บริหำรระดับสูง โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ รำยงำนเป็นประจ ำทุกปี ถึงสิ่ง
ที่ได้ท ำไปในระหวำ่งปี และควรพิจำรณำควบคู่กับแผนสืบทอดต ำแหน่ง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้วำงแนว
ทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติม โดยให้มีกำรหมุนเวียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มีควำมเข้ำใจมี
ประสบกำรณ์ และควำมพร้อมในกำรบริหำรองค์กรโดยรวม 

2.2.3 เลขำนกุำรบรษิทั 

เพื่อส่งเสริมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ 
ระเบียบบริษัทฯ นโยบำยบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ ของหน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อก ำหนดแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งเลขำนุกำร
บริษัท โดยให้มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมข้อก ำหนดแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นด้ำนกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ กำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้กำรประชุมและกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ กำรประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  กำรดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น กำรดูแลเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
รำยงำนสำรสนเทศ และกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงกำรจัดท ำ และเก็บรักษำเอกสำร
ส ำคัญต่ำงๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร / กำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี 
ทะเบียนกรรมกำร และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร เป็นต้น   นอกจำกนี้ เลขำนุกำร
บริษัทยังมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
บริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท (Compliance) ผ่ำนทำงฝ่ำย
ก ำกับองค์กร 

ในปี 2560 นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรบริษัท จนถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 และเน่ืองจำกกำรได้รับมอบหมำยภำรกิจอ่ืน ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 มีมติแต่งตั้ง นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช ด ำรงต ำแหน่ง 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนบริหำรควำมเป็นเลิศองค์กร (ซึ่งเดิมคือ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) รวมทั้ง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท (แทน นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล) อีกหน้ำที่หนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่         
1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป 

2.2.4  คำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร 

2.2.4.1 คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 

2.2.4.1.1 คำ่ตอบแทนที่เปน็ตวัเงนิ 

ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของค่ำตอบแทนดังกล่ำวและน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2560 ไว้ดังนี้ 
1. ค่ำตอบแทนประจ ำส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ 

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับในอัตรำเดือนละ 30,000 บำท 
(ข) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับในอัตรำเดือนละ 10,000 บำท   

2. ค่ำเบ้ียประชุม ซึ่งจะจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 
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(ก) คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับในอัตรำ 30,000 บำท/คน/ครั้ง 
(ข) กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้รับในอัตรำ 15,000 บำท/คน/ครั้ง   

ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยจะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบ้ียประชุมสูงกว่ำ
กรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25 และ รองประธำนกรรมกำรบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี้ยประชุมสูงกว่ำ
กรรมกำรในอัตรำร้อยละ 12.5 

3. เงินโบนัส คณะกรรมกำรบริษทัจะได้รับเงินโบนัสประจ ำปีในอัตรำร้อยละ 0.75 ของก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 
บำทต่อกรรมกำร 1 ท่ำน และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยประธำนกรรมกำรและรองประธำน
กรรมกำรจะได้รับค่ำตอบแทนที่เงินโบนัสสูงกว่ำกรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25.0 และ12.5 ตำมล ำดับ 

สรุปค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ปี 2560 ได้ ดังนี้ 

รำยชื่อ 

คำ่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ (บำท) 

รวมสทุธ ิ
BoD AC NRC ERMC CG EIC 

โบนสัจำก
ผล

ด ำเนนิงำน 
ป ี2559  

ก ำไรจำกกำร
ใชส้ทิธติำม
โครงกำร
ESOP 

1.นำยพิชัย ชุณหวชิร  900,000 - - - - - 1,419,778 264,375.00 2,584,153.00  

2.พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ  810,000 - 112,500 - - - 1,277,800 238,230.14 2,438,530.14  

3.นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช (1) 843,750 - - - - 243,750 405,000 171,279.22 1,663,779.22  

4.พลเอก คณิต สำพิทักษ์ 750,000 - 90,000 - 93,750 - 875,142 211,500.00 2,020,392.00  

5.พลเอก อุทิศ สุนทร 750,000 285,000 - 120,000 - - 1,135,822 211,500.00 2,502,322.00  

6.นำงวิไล ฉัททันต์รัศม ี 750,000 356,250 - - 75,000 - 1,135,822 211,500.00 2,528,572.00  

7.นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง 750,000 285,000 - - - - - 152,250.00 1,187,250.00  

8.ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ 690,000 - 90,000 150,000 - - 1,135,822 152,250.00 2,218,072.00  

9.นำยบัณฑิต สะเพียรชัย (1) 750,000 - - 120,000 60,000 195,000 360,000 228,375.00 1,713,375.00  

10.นำยธรรมยศ ศรีช่วย (2) 420,000 - - 75,000 45,000 120,000 1,135,822 211,500.00 2,007,322.00 

11.นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล (3) - - - - - - 1,030,310 - 1,030,310.00 

รวม 7,413,750  926,250 292,500 465,000 273,750 558,750  9,911,318 2,052,759.36 21,894,077.36  
หมำยเหตุ :  
(1) ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559 มีมติก ำหนดให้กรรมกำรผู้แทนจำก BCP มีสิทธิได้รับโบนัสไม่เกิน 12 เดือนของเบี้ยประชุมที่

ได้รับ และหำกได้รับโบนัสเกิน 12 เดือน ให้ส่งส่วนที่เกินแก่ BCP ต่อไป 
(2) ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำร NRC และกรรมกำร CG เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 และได้รับต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ERMC และ EIC เมื่อวันที่            

17 ตุลำคม 2559 และลำออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 
(3) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร AC เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2559 และ ลำออกเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2560 

2.2.4.1.2 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ของกรรมกำร 

บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนอ่ืน ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยของกรรมกำรที่เกี่ยวข้องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้

- รถยนต์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 
- บัตรเติมน้ ำมันเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่จ่ำยจริงส ำหรับกรรมกำร ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน 
- ค่ำบริกำรเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ส ำหรับกรรมกำรไม่เกิน 900 บำท / คน / เดือน 
- กำรจัดท ำประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และผู้บริหำร ในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ โครงกำร ESOP จ ำนวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่
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กรรมกำรจ ำนวน 3,300,000 หน่วย เม่ือเดือนเมษำยน 2560   ทั้งน้ีกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธ์ิดังกล่ำวเป็นไป
ตำมมติและได้เปิดเผยรำยละเอียดในท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

 
2.2.4.2 คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 

2.2.4.2.1 คำ่ตอบแทนที่เปน็ตวัเงนิ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกระบวนกำรที่ชัดเจน เหมำะสม โปร่งใส เป็นไปตำมสภำวะปัจจุบันและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ โดยพิจำรณำถึงควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย ผลประกอบกำรของกลุ่ม
บริษัทฯ ตำมระดับควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่สำมำรถ
สร้ำงแรงจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพ คุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อควำมส ำเร็จในกำรประกอบกิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมำตรฐำน หรือ
ระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนำดเดียวกัน 

ส ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่ได้ตกลงร่วมกันไว้
ล่วงหน้ำแต่ละปีและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่ำงกำรประชุมพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตำมผลกำรประเมิน โดยประธำนกรรมกำรจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรประกอบด้วย (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) ค่ำตอบแทน
ให้กับผู้บริหำร (ซึ่งรวมถึงพนักงำนของบริษัทฯ) ในรูปอ่ืน ได้แก่ ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ค่ำวัคซีนป้องกันโรค ค่ำ
รักษำพยำบำล กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และค่ำเบี้ยประกันชีวิต  ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรในรูป
เงินเดือน โบนัส เงินบ ำเหน็จ และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินรวม 44.10 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้
ออกโครงกำร ESOP ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยผู้บริหำรระดับสูงได้รับใบส ำคัญแสดง 

 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะต่อ 
ก.ล.ต. ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท และทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่ำว ต้องรำยงำนต่อ ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันท ำกำร ซึ่งในปี 2560 กรรมกำรและผู้บริหำร (ซึ่งนับ
รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ) เป็นดังนี้ 
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2.2.5 บคุลำกร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหำร) เท่ำกับ 91 คน โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

 
 

2-2.5.1 ค่ำตอบแทนพนกังำน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-19 

 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดผลตอบแทนพนักงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพ่ือให้พนักงำนได้รับผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนอย่ำง
เป็นธรรม  ได้แก่ 

1. เงินเดือนและโบนัสก ำหนดตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบจำกบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสำหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน ประสบกำรณ์ และคุณวุฒิ เป็นส ำคัญ รวมท้ังผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ 

2. สวัสดิกำร เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภำพประจ ำปี ค่ำ
รักษำพยำบำลผู้ป่วยนอกของพนักงำนและครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคระบำด เงินประกันสังคม ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ส ำหรับเดินทำงไปต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. อ่ืนๆ ได้แก่ โครงกำร ESOP เป็นต้น 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่ำงๆ แก่พนักงำนตำมนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิกำรหยุดพักผ่อน
ประจ ำปี สิทธิกำรลำประเภทต่ำงๆ เป็นต้น  

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่นับรวมผู้บริหำร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ำกับ 206.89 ล้ำนบำท 

ในปี 2560 บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม เฉลี่ย 36 ชั่วโมง/ปี/คน 

2-2.5.2 ขอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทแรงงำนท่ีมนีัยส ำคัญ 

2-2.5.3 นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ 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 เช่น 

 จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐำน เช่น Presentation Skill, Advance Excel, มำตรฐำนบัญชีเรื่องเครื่องมือทำง
กำรเงิน ภำษำอังกฤษ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนที่พนักงำนงำนแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงำน เพื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ และสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจ และเกิดควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงฝ่ำยงำนให้มำกยิ่งขึ้น 

 ส่งเสริมให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรฝึกอบรมชั้นน ำภำยนอก เช่น IOD หรือ
สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำต่ำงๆ ที่มีกำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บริหำรระดับสูง เป็นต้น ซึ่ง 

ได้แก่ หลักสตูร Executive Development Program (EDP) หรือ หลักสตูรท่ีเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
ผู้บริหำรได้รับทรำบ และเข้ำใจบทบำทและควำมคำดหวังของกรรมกำรต่อฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้สำมำรถตอบสนองข้อมูล 
และด ำเนินกำรได้สอดคล้องตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดต่อไป 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-20 

 

2-3 กำรก ำกับดูแลกิจกำร  
2.3.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมท้ังได้ยึดถือ และปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในประเทศ เช่น หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักเกณฑ์ตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสำกล เช่น ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น  โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เป็นผู้ติดตำม 
พิจำรณำ และน ำเสนอกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ประกำศใช้ใหม่จำกหน่วยงำนก ำกับดูแล และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใช้นโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และล่ำสุด ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตำม 
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ประกำศใช้ใหม่ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมได้ เผยแพร่นโยบำยดังกล่ำวบน Website ของบริษัทฯ ที่ 
http://investor-th.bcpggroup.com/cg_principle.html   

2.3.2 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด โดยในปี 2560 
บริษัทได้ผลกำรประเมินในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำร และรำงวัลต่ำง ๆ ในระดับประเทศ และระดับสำกล ดังน ี ้ 

 ได้รับผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) ประจ ำปี 2560 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ใน
ระดับดีมำก (Very Good) ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับกำรประเมิน นับจำกที่บริษัทมีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ  

 ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จำกผลประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 (AGM 
Checklist) โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับมอบใบประกำศ
รับรอง เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 

 ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล  Best Renewable Energy Company - Thailand 2 0 1 7  แล ะ  Best Corporate 
Governance Principles - Renewable Energy Company - South East Asia 2017 จำกวำรสำร
ทำงกำรเงินระดับนำนำชำติ The European - Global Banking and Finance 

 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO / IEC 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลส ำหรับข้อมูล หรือกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยในด้ำนสำรสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2560 

โดยมีรำยละเอียดมำตรกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครอบคลุมหลักกำรทั้ง 5 หมวด ดังนี้    

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ควำมส ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ พึงต้องรักษำสิทธิของ  
ผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของกิจกำร ผ่ำนกระบวนกำรใช้สิทธิโดยกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญ / วิสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวำระกำรประชุมต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่
กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

http://investor-th.bcpggroup.com/cg_principle.html


 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-21 

 

 สิทธิซื้อขำยและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งก ำไร 
 สิทธิได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ                    

และตนเอง 
 สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่ส ำคัญต่ำงๆ เช่น   

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่แทนตน กำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี   และมีสิทธิ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำย หรือนโยบำยฯ ก ำหนด โดยบริษัทฯ 
ได้อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิประกำรอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตำมกฎหมำย 

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนวำระกำรประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจำรณำ ซึ่งในวำระกำรจ่ำยเงินปัน
ผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงเปรียบเทียบกับนโยบำย โดยบริษัทตระหนักถึงกำรน ำส่งข้อมูลเป็น
กำรล่วงหน้ำเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสพิจำรณำศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบก่อนกำรประชุม จึงจะพยำยำมจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ถึงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ำไว้ใน
เว็บไซต์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นประกำรอ่ืนใด บริษัทฯ จะพยำยำมน ำส่ง
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องยังผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วที่สุด 

2. ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวำระเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำร ผู้ถือหุ้น
สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

3. ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจง และ
ตอบค ำถำมแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 และกำรประชุม
วิสำมัญ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับฝ่ำยงำนขึ้นไปไดเ้ข้ำร่วมกำร
ประชุมครบทุกท่ำน 

4. หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลท. และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อำจไม่ได้เข้ำ
ร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถรับทรำบข้อมูลโดยท่ัวกันในทันทีภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมหรือภำยในเช้ำวันท ำ
กำรถัดไป 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)  

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดแูลให้ผูถ้ือหุ้นทุกรำยพึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้
ก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนมี 
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสำรสนเทศที่จ ำเป็นอย่ำงเท่ำเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลำ ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดท ำข้อมูล

เป็นภำษำอังกฤษ เพ่ือสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบัติจำกบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ภำยใต้สิทธิตำมที่บทบัญญัติแห่ง

กฎหมำย หรือตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
4. กรณีกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงเหตุผล และควำมจ ำเป็น

ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร   โดยกระบวนกำรอนุมัติก่อนเข้ำท ำรำยกำร บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งได้สรุปสำระส ำคัญของรำยกำร รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรพิจำรณำสอบทำนกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว เพื่อเปิดเผยไว้
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ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56- 1) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ รับทรำบ
อย่ำงครบถ้วน 

5. ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับกรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำยที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ เช่น ส่งจดหมำยลงทะเบียนส่งถึงบริษัทฯ หรือผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท 
ตำมลิ้งค์ดังนี้ http://www.bcpggroup.com/th/contactus หรือติดต่อโดยทำง Electronic mail ที่: 
ico@bcpggroup.com เป็นต้น 

หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ พนักงำน เจ้ำหนี้  
หน่วยงำนภำครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมให้พึงได้รับสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
ยุติธรรมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดเป็นนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐำนอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน เช่น มุ่งเน้นเรื่องกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชนและกำร
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  กำรก ำกับดูแลป้องกันกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และลิขสิทธ์ิ กำรปฏิบัติต่อ
คู่ค้ำ หรือ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงยุติธรรม กำรสร้ำงจิตส ำนึกและค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำให้มีกระบวนกำร
ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง ควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำม
ยั่งยืนของกิจกำร พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  รวมถึงกำร
จัดให้มีมำตรกำรรับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจำกทั้งพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
จรรยำบรรณหรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร (ถ้ำมี)   นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ 
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  อีกทั้งบริษัทฯ ได้บุกเบิกในกำรด ำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจกำรเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) โดยประสำนควำมร่วมมือกับสหกรณ์กำรเกษตรเพื่อร่วมกันด ำเนินธุรกิจโรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในพื้นที่ต่ำงๆ (โครงกำร Solar Cooperation) ด้วย 

ส ำหรับด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงำนทุกระดับให้
ตระหนักรู้เสมอว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องพิจำรณำป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมีกระบวนกำรเพ่ือติดตำมก ำกับดูแลให้เกิดควำมม่ันใจ และเป็นที่น่ำเชื่อถือ  
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2008) ซึ่งต้องได้รับกำร
ตรวจติดตำมกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำวจำกผู้ตรวจประเมินอิสระภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ   โดย ณ 
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรตรวจประเมินขอรับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO14001 
version ใหม่ ปี 2015 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะได้รับกำรรับรองในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป และรวมถึงได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ระบบจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18000) ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศไทยแล้ว 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำน
ช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมและน่ำเชื่อถือ โดยก ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 มุ่งม่ันในกำรให้ข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่
ต้องกำรใช้ข้อมูลและสำธำรณชนทั่วไป โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำและสม่ ำเสมอ นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธี เช่นรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสต่อนักวิเครำะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่ำว เอกสำรแถลงข่ำว จดหมำยถึงผู้ถือหุ้น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออ่ืนๆ 

http://www.bcpggroup.com/th/contactus
mailto:ico@bcpggroup.com
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 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนที่ไม่ได้รับอนุญำต ให้แก่กลุ่ม
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนแล้ว 

 หลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
โดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจัดส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้ำที่หลักในกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้ถือหุ้น 
นักวิเครำะห์ นักลงทุน  และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องกำรข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ         
นักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day  รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส (Analyst 
Meeting) กับนักวิเครำะห์ของสถำบันกำรเงินและธนำคำร  นอกจำกนี้ยังจัดประชุมกับนักลงทุนทั้งประเภทสถำบัน และ
บุคคลธรรมดำจำกทั้งในและต่ำงประเทศ (company visit) ที่นัดหมำยเข้ำมำขอพบผู้บริหำรเพื่อรับทรำบกลยุทธ์และ
ข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งคณะผู้บริหำรและทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้เดินทำงไปพบกับนักลงทุน
สถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ (roadshow) อีกด้วย  

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
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยท ำหน้ำที่เฉพำะด้ำนช่วยศึกษำกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอีกด้วย โดยในช่วงปี 2560 
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 กำรจัดให้มีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อพิจำรณำและติดตำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินกิจกำร รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ำยจัดกำร ซึ่งได้
น ำเสนอยังคณะกรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเรื่องเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองในรำยละเอียดก่อนน ำเสนอยังที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

 กำรเข้ำร่วมประชุม Workshop เพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศำสตร์องค์กรในช่วง 3-5 ปี
ข้ำงหน้ำ เพ่ือให้บริษัทฯ ใช้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรท้ังในระยะสั้นและระยะยำวของบริษัทฯ ต่อไป 

 กำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำร
บริษัท พร้อมท้ังกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงิน 

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ำยจัดกำร เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

 กำรจัดให้มีกำรน ำเสนอข้อกฎหมำยหรือประกำศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงสม่ ำเสมอโดยท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 จัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร
รับทรำบเพื่อใช้ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 กำรเยี่ยมชมกิจกำรในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจลักษณะกำรด ำเนินงำน 
และข้อก ำหนดหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 
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ควำมเป็นอิสระของประธำนกรรมกำร   

ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร   และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และไม่มี
ควำมสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ำยจัดกำร    อีกทั้งประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ สำมำรถพิจำรณำ และแสดงควำมเห็นในเรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ   แม้ว่ำประธำน
กรรมกำรจะเป็นกรรมกำรผู้แทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท บำงจำกคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (BCP) ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.27 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ   แต่ทั้งนี้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 คน จำกกรรมกำรท้ังหมดจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมำกกว่ำ                 
หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงสำมำรถมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ภำยใต้หลักกำรถ่วงดุลและสอบทำนที่เหมำะสม  ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำนอย่ำงเป็นอิสระ ไม่
ครอบง ำ หรือชี้น ำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มีโอกำสร่วมอภิปรำย และแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในกำรพิจำรณำตัดสินใจเรื่อง
ต่ำงๆ 

โดยประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทหนำ้ที่ ดังนี้ 
1. ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักขององค์กร  
2. ดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี 
3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยหำรือร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และมีมำตรกำรที่ดูแลให้เรื่อง

ส ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
4. จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่อง และมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำง

รอบคอบโดยทั่วกัน  
5. ส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กำรให้ควำมสนใจกับทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
6. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร รวมถึงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย

จัดกำร แต่จะไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทฯ  
ในระหว่ำงปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวำคม 2560 ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทฯ ที่ด ำรงต ำแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 3 แห่ง ซึ่งต่ ำกว่ำนโยบำยที่บริษัทก ำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้องกับนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดในเรื่องกำรพิจำรณำประสิทธิภำพ และ
กำรอุทิศเวลำปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ 

ส ำหรับกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน หรือต ำแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีว่ำ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัทก่อน  อยำ่งไรก็ดี นำยบัณฑิต  สะเพียรชัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืน นอกเหนือจำก
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำ และมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ควำมเห็นชอบ
ไว ้

กำรแบ่งแยกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำง คณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรก ำกับดูแลองค์กรและให้เกิดกำรถ่วงดุลกันระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำย
จัดกำร บริษัทฯ จึงก ำหนดบทบำท หน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรแยกจำกกันให้ชัดเจนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
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คือ (1) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทควรเป็นผู้ด ำเนินกำร (2) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทควรด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำย
จัดกำร และ (3) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทไม่ควรด ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติ ในเรื่องต่ำงๆ รวมถึง 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และแผนกลยุทธในกำรด ำเนินงำน  
2. แผนงำน และงบประมำณประจ ำปี  
3. กำรลงทุน ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ท ำสัญญำที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
4. กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำร  
5. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
7. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
8. กำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีออกระหว่ำงปี กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 
9. กำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
10. กำรแต่งตั้งพนักงำนตั้งแต่ระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป 
11. กำรแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัท

ดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปี 
2. กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
3. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร 
4. กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำ และงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำรบริหำรกำรจัดกำร

บุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
6. กำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ 
คณะกรรมกำรบริษัทไม่ควรด ำเนินกำร ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร  กล่ำวคือ กำรจัดกำร 

(Execution) ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย หรือแผนงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแล้วตำมกรอบนโยบำยที่
ก ำหนดไว้ และติดตำมดูแลผล โดยไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 

2. เรื่องที่มีข้อก ำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

ทั้งนี้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจ และหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร และบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทฯ 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่โดยได้จัดให้มีกำรบรรยำยน ำเสนอภำพรวมกิจกำรบริษัทฯ             
ให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบในหัวข้อ ดังต่อไปนี ้

 กรอบในกำรด ำเนินกิจกำร(กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ) 
 ข้อมูลกำรด ำเนินงำน กิจกรรม และ/หรือ โครงกำรส ำคัญ 
 กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธุรกิจ 
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 กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
 ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมกำรใหม่เยี่ยมชมกิจกำรของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรเพื่อเป็นคู่มือ/ค ำแนะน ำให้แก่กรรมกำรใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
เช่น 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ 
 กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธุรกิจ 
 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นต้น 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 กำรจัดให้มีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือพิจำรณำและติดตำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินกิจกำร รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยฝ่ำยจัดกำร   ซึ่งได้น ำเสนอยัง
คณะกรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเรื่องเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองในรำยละเอียดก่อนน ำเสนอยังที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

 กำรเข้ำร่วมประชุม Workshop เพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศำสตร์องค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ใช้
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรทั้งในระยะสั้น และระยะยำวของบริษัทฯ ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนดต่อไป 

 กำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำร
บริษัท พร้อมท้ังกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงิน 

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรอิสระประจ ำปีเพ่ือให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ำยจัดกำรระดับสูงของบริษัท
ฯ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

 กำรจัดให้มีกำรน ำเสนอข้อกฎหมำย หรือประกำศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงสม่ ำเสมอโดยท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 จัดให้มีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มำตรกำรต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรรับทรำบ
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของ 
บริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้มีกำร
ก ำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสำหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงำนของ
บริษัทฯ และของกรรมกำรแต่ละคน 
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2. กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมกำรชุดย่อย) จะได้รับ
ค่ำตอบแทนเพ่ิม โดยเชื่อมโยงกับระดับควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยน้ัน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีรำยงำนเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลและค่ำตอบแทนของผู้บริหำร 
ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรได้รับในกรณีที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้ให้ไปปฏิบัตหิน้ำที่ใน
บริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติงำนครบถ้วน
เหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือไม่อย่ำงไร รวมทั้งยังเป็นกำรใช้ผล
ประเมินดังกล่ำวเพื่อกำรพัฒนำในปีต่อไป 
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ประกอบด้วย 
1. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทส ำหรับกรรมกำรรำยบุคคล 

 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล (โดยตนเอง)มีหัวข้อที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ 
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำตนเอง และกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมกำร 3 - 4 ท่ำนซึ่ง
ไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมกำร 1 ท่ำน) มีหัวข้อที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ ควำมรับผิดชอบตำมบทบำท หน้ำที่ 
ของกรรมกำรและควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 

2. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบทั้งคณะ 
มีหัวข้อที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ นโยบำยของคณะกรรมกำร โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร 

3. แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อย 
มีหัวข้อที่ใช้ในกำรประเมินด้ำนควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ประกอบด้วย 
 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแบบทั้งคณะ 
 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแบบทั้งคณะ 
 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแบบท้ังคณะ 
 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรแบบทั้งคณะ 
 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนแบบทั้งคณะ 

โดยก ำหนดวิธีกำรให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งควำมหมำยของ
กำรให้คะแนนมีดังนี ้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้น 
2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
3 = เห็นด้วย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร 
4 = เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นดี 
5 = เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเย่ียม 

และก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็ม ดังนี้ 
มำกกว่ำร้อยละ 85 = ดีเย่ียม 
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มำกกว่ำร้อยละ 75 = ดีมำก 
มำกกว่ำร้อยละ 65 = ดี 
มำกกว่ำร้อยละ 50 = พอใช้ 
ต่ ำกว่ำ/เท่ำกับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถสรุปผล
กำรประเมินได้ดังนี ้
1) กรรมกำรรำยบุคคล 

 แบบรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.92 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 แบบรำยบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.16 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.59 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3) คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแบบท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.11 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2-3.3 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยขึ้นเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงำนในกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปอย่ำงทั่วถึง
ในทุกมิติ และสอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้
จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักตำมที่หน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนด รวมถึงกำรมี
สำยกำรบังคับบัญชำโดยตรงกับส ำนักตรวจสอบภำยใน ต่อมำในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 
เมื่อวันที่  9 มีนำคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำร
บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน  

ทั้งน้ี ตลอดระหว่ำงปี 2560 คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละคณะกรรมกำรชุดย่อย แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท เพื่อ
สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ด้วยอีกทำงหน่ึง 

โดยองค์ประกอบ บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้ 

2-3.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee - AC) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน หรือกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ดังนี ้
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รำยชื่อ ต ำแหนง่ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด              
ในป ี2560  (ครัง้) 

นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธำนกรรมกำร 11/11 
พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำร 11/11 
นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง (1, 2) กรรมกำร 11/11 

หมำยเหตุ: 
(1) เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 
(2) คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุม คร้ังที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง เป็นกรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ แทน นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล กรรมกำรที่ลำออก ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่ วันที่ 2 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 

(3) นำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน (รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยใน) ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำงถูกต้องและ

เพียงพอ  
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)            

ที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ และสอบทำนประสิทธิผล และควำมพอเพียงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรได้มำและจ ำหน่ำยไป

ซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5. สอบทำน และพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำรในเรื่องข้อบกพร่องส ำคัญที่ตรวจพบ และกำรสนองตอบจำกฝ่ำยจัดกำร 
6. มีอ ำนำจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมี

อ ำนำจในกำรว่ำจ้ำง หรือน ำเอำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตำมระเบียบ
ของบริษัทฯ 

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเสนอ
ค่ำตอบแทน และเสนอกำรพิจำรณำถอดถอนบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

9. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบ และแผนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และส ำนักตรวจสอบภำย ในให้มี
ควำมสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน และลดควำมซ้ ำซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 

10. ให้ควำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึกอบรม และอัตรำก ำลังของส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน 

11. พิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมท้ังพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

12. สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

13. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ หรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรือ กำรกระท ำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่  
 รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
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 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำดังกล่ำว ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2-3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมำกกว่ำกึ่งหนึ่งควรเป็น
กรรมกำรอิสระ  ทั้งนี้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอย่ำง
น้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนบุคคล 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง่ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด
ในป ี2560  (ครัง้) 

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธำนกรรมกำร 6/6 
พลเอก คณิต สำพิทักษ์ กรรมกำร 6/6 
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมกำร และ เลขำนุกำร 6/6 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก ำหนด และทบทวนวิธีกำรสรรหำ และคุณสมบัติของผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง 
2. ด ำเนินกำรสรรหำ และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง  
3. ก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง 
4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือเห็นชอบ และน ำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติ 
5. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ

อนุมัติ 
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
7. ทบทวน และสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูงประจ ำทุกปี และ

รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 
8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และจัดให้มีกำรรำยงำนผลให้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 
9. พิจำรณำผู้ที่เหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
10. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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2-3.3.3 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล (Corporate Governance Committee - CG) 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นกรรมกำรที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ที่พึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง่ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด
ในป ี2560  (ครัง้) 

พลเอก คณิต สำพิทักษ์ ประธำนกรรมกำร 5/5 
นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมกำร 5/5 
นำยธรรมยศ  ศรีช่วย (1) กรรมกำร 3/3 
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร และเลขำนุกำร 5/5 

หมำยเหตุ : (1) นำยธรรมยศ ศรีช่วย ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 
2560 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และกำรดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
2. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และกำรดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้

คณะท ำงำน เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนงำนบรรษัทภิบำลได้ตำมควำมเหมำะสม  
3. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยจัดกำรเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่

ดี และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  
4. ทบทวนนโยบำย และแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และกำรดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล และเสนอต่อคณะกรรมกำร บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง  

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2-3.3.4 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้องคก์ร (Enterprise wide Risk Management Committee - 
ERMC) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนที่
เป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจและ/หรือกำรบริหำรงำนควำมเสี่ยง โดยให้กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ และเป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ โดย
ต ำแหน่ง 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง่ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด           
ในป ี2560  (ครัง้) 

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำร 8/8 
พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำร 8/8 
นำยธรรมยศ  ศรีช่วย (1) กรรมกำร 5/5 
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร และเลขำนุกำร 8/8 

หมำยเหต ุ: (1) นำยธรรมยศ ศรีช่วย ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 
2560 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 
1) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ือง 
3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร 
4) ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
5) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในครำวถัดไป 
6) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.5  คณะกรรมกำรกำรลงทนุ (Investment Committee - IC) 

คณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชำญอื่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจพลังงำน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้ำนกำรเงินและบัญชี หรือด้ำนบริหำรจัดกำร หรือด้ำน
เทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรกำรลงทุน  ทั้งนี้ให้
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นกรรมกำรกำรลงทุน โดยต ำแหน่ง และให้คณะกรรมกำรกำรลงทุน เป็นผู้แต่งตั้ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรกำรลงทุน 2 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ  ต ำแหนง่ จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด             
ในป ี2560  (ครัง้) 

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ประธำนกรรมกำร 13/13 
นำยธรรมยศ  ศรีช่วย (1) กรรมกำร 8/8 
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร 13/13 

หมำยเหตุ 
(1) คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติที่ประชุมเหน็ชอบให้เปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำร

กำรลงทุน” เป็น “คณะกรรมกำรกำรลงทุน” พร้อมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกได้แก่ นำย นำยสุชำติ เจียรำนุสสติ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรกำร
ลงทุน และนำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ ด ำรงต ำแหนง่เปน็ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกำรลงทนุ    โดยก ำหนดให้ได้รบัค่ำตอบแทน (ค่ำเบี้ยประชมุ) ในอัตรำเดียวกนั
กับกรรมกำรกำรลงทุนที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 

(2)  นำยสมชำย เกษมล้นนภำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
1. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์องค์กร และสำมำรถพัฒนำองค์กรได้อย่ำงยั่งยืนโดยค ำนึงถึงธุรกิจที่

มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจ ำกัด ควำมหลำกหลำย และควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศให้เป็นไปตำม
ทิศทำง เป้ำหมำย และแนวนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. พิจำรณำกลั่นกรอง ติดตำมโครงกำร และโอกำสลงทุนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนน ำเสนอ
พร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่ำวข้ำงต้น     แล้ว
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง ลงทุนส ำหรับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแผนงำน และงบประมำณ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท 
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง รวมถึงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ ส ำหรับโครงกำรธุรกิจใหม่ท่ียังไม่ได้

รับอนุมัติแผนงำน และงบประมำณจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 
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3. พิจำรณำแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 
4. สั่งกำร และเรียกข้อมูลจำกฝ่ำยจัดกำรตำมที่เห็นควร 

2-3.4 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
2-3.4.1 กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนั้น บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญกับบุคคลที่ มีควำมรู้
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 ำเป็นที่ยังขำด 
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ และจะใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็น
ส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ดังนี้ 

1. ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่สอดคล้องตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้ และกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย   และต้องมีคุณสมบัติตำมที่
กฎหมำย และข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ หรือควำมแตกต่ำงอ่ืนใด 

2. มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล 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 กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-34 

 

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 คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ มีคุณสมบัติตำมที่ก 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
รำย นั้น ๆ ด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี
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 
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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. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
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) หรือโดยฝ่ำยจัดกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ
คัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีกำรก ำหนดไว้  

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

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

1. บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะมอบหมำยให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนด ำเนินกำร
สอดคล้องตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม
ทุน รวมถึงนโยบำยอ่ืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมกำร
ผู้แทนในบริษัทร่วมทุน 

2. ในกรณีที่นโยบำยฉบับนี้ได้ก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีนัยส ำคัญหรือมีผลต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมกำรของบริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ และ/หรือกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติเรื่องดังกล่ำวก่อนท่ีบริษัทร่วมทุนจะจัดประชมุ
คณะกรรมกำร และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
นั้นๆ ในกำรนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
จะขออนุมัตินั้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลักทรัพย์ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดย
อนุโลม (เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง 

3. กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท  

จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วม
ทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้ำข่ำยเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ  บริษัทฯ ให้กรรมกำรผู้แทน
ของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่ำวต่อเมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน) 

3.1 กำรแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทใน
บริษัทร่วมทุนดังกล่ำว 

 เว้นแต่นโยบำยฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้กรรมกำรผู้แทนของ
บริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทร่วมทุน
ได้ตำมแต่ที่กรรมกำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่
กรณี)  

3.2 กำรจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 

3.3 กำรซ้ือหรือขำยหุ้น กิจกำรหรือทรัพย์สินที่เป็นสำระส ำคัญ  

3.4 กำรก่อภำระผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะ
ยำวหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.5 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทร่วมทุนท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

3.6 กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทร่วมทุน 
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3.7 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

3.8 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

3.9 กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือกำรออกหุ้นกู้ 

3.10 กำรควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน 

3.11 กำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทร่วมทุนซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงไปจำกนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

3.12 กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่ำงไปจำก
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทก ำหนดไว้ 

3.13  กำรอนุมัติงบประมำณประจ ำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่
ได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมัติและด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ 

3.14 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพำะกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีที่เป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ ( full member) ใน
เครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่
ระบุไว้ภำยใต้ข้อ 4 นี้ หรือกำรด ำเนินกำรในกรณีอ่ืนใดของบริษัทย่อยที่เข้ำข่ำยหรือเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินหรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  หรือขออนุมัติตลท. ตำมกฎหมำย  บริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรนั้นได้
เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ /หรือ ตลท. 
(แล้วแต่กรณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวกับกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำยแกบ่ริษทั
ย่อย 

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ค) กำรซ้ือหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัทย่อย 
(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

(จ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือส่วนท่ีมีสำระส ำคัญ 
4.2 กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค้ ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภำระ

ทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ ำนวนที่มี
นัยส ำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 
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4.3 กำรเลิกกจิกำรของบริษัทย่อย 

4.4 รำยกำรอ่ืนใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

5. กำรท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัท
ย่อย”)  อำจท ำให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนั้น 
กรรมกำรผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่ำวมีหน้ำที่แจ้งมำยังฝ่ำยก ำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทรำบว่ำบริษัท
ย่อยมีแผนจะเข้ำท ำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ภำยใต้ข้อ 5 นี ้

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

5.2 บริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เช่น กำรท ำรำยกำรกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว เป็นต้น 

5.3 บริษัทย่อยมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอ่ืนนั้นมีสภำพหรือสิ้น
สภำพในกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยน้ัน 

5.4 บริษัทย่อยมีกำรเข้ำร่วมทุนหรือยกเลิกกำรเข้ำร่วมทุนกับบริษัทอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้วของ
บริษัทที่เข้ำร่วมทุน   

5.5 บริษัทย่อยมีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส ำคัญ กำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกร เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ และตลำด หรือกำรค้นพบท่ีส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 บริษัทย่อยมีกำรกู้ยืมเงินหรือมีกำรออกตรำสำรหนี้เป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน  

5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพำทที่ส ำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพำทเกี่ยวกับ
แรงงำน ผู้รับเหมำช่วง หรือผู้ขำยสินค้ำให้บริษัทฯ 

5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคัญ 

5.9 บริษัทย่อยมีกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญในโครงกำรจ่ำยลงทุน 

5.10 บริษัทย่อยมีกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์อ่ืนหรือมีกำรเปิดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อ่ืน   

5.11 บริษัทย่อยมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจกำร  

5.13 บริษัทย่อยมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินรำคำอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้
ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนท่ัวไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้ำที่แจ้งและส่งรำยงำนกำรประเมินรำคำให้ตลท. ด้วย 

5.14 บริษัทย่อยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลอ่ืนเป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตำมระเบียบกำรสงเครำะห์พนักงำน  
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5.15 บริษัทย่อยผิดนัดช ำระหนี้หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมนิติกรรมเกี่ยวกับกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือกำรออกตรำสำรหนี้ ซึ่งมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ  บริษัทฯ 
ที่ปรำกฏในงบกำรเงินหรืองบกำรเงินรวมล่ำสุดของบริษัทฯ  พร้อมท้ังแนวทำงในกำรแก้ไขเหตุดังกล่ำว 

5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 
หรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบควำมเสียหำยอย่ำง
ร้ำยแรง หยุดประกอบกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วน 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
นัยส ำคัญอ่ืนใดต่อบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำร
จัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

7. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรให้กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ได้แก่ 

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
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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  

7.7 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องน ำส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวด้วยกำรด ำเนินงำนให้กับบริษัทฯ เมื่อ
ได้รับกำรร้องขอตำมเหมำะสม   

7.8 กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสำรประกอบแก 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 ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยง
กันและรำยกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ ซึ่งก ำหนดโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  

11. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ทั้งท่ีได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำที่หรือทำงอ่ืนทำงใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนัยส ำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม    
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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 ำเนินกำรของบริษัทฯ ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่  บริษัทฯ ถือ
หุ้น (รวมเรียกว่ำ “บริษัทร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติโดยสรุปว่ำกำรส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนจะเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ”) 
เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนด ำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  นโยบำย
กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน  รวมถึงนโยบำยอ่ืนของบริษัทฯ 

 กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ก่อนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนท่ีไม่เป็น
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่ำงๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน) 

 บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด ำเนินกำรใดที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมข้อก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนักงำน ก.ล.ต. บริษัท
ย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรน้ันได้เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงำนก ำกับท่ีเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 บริษัทร่วมทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบป้องกันกำร
ทุจริต รวมท้ังก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเหมำะสม 

 บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึง
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงำนก ำกับดูแลและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน
ภำยนอก รวมถึงสำธำรณชน อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และน่ำเชื่อถือ 

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรของ
บริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนำมรับทรำบหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบำยดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
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2.3.6 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

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 ไม่ว่ำท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อมที่อำจจะเกิดควำมเสียหำย
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
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ของบริษัทฯ ไปแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตำม 

7. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่กำรตักเตือนเป็น
หนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน เท่ำที่กฎหมำยอนุญำตให้ท ำได้ ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 

 

2.3.7 คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 

ส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูส้อบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั และบรษิัทในกลุ่มเคพีเอ็มจี ส ำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงิน (Audit fee) เป็นจ ำนวนเงินรวม 
1.18 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำสอบบัญชี จ ำนวน 1.00 ล้ำนบำท และส ำหรับค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit fee) เป็นจ ำนวน
เงิน 0.18 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. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ นักลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยก ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี ้

 ด ำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจน
ให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และด ำเนิน
ธุรกิจโดยมีกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนอย่ำงเป็นธรรม 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรกระท ำฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรด ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม มีจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีควำมแน่วแน่ท่ีจะระงับยับย้ัง ป้องกัน และแก้ไขกำรกระท ำที่
เป็นกำรฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพตลอดจน
ปฏิบัติต่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
ดังนี ้

 บริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้ำไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน  (Forced Labour) 
ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) เป็นต้น 

 บริษัทฯ เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน ซึ่งครอบคลุมถึงกำรมีอิสระในกำรให้ควำมเห็น
โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รับข้อมูลหรือควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อต่ำงๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงกำร
สื่อสำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี 
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4. กำรปฏบิตัติอ่แรงงำนอยำ่งเปน็ธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรว่ำเป็นหัวใจส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรม ทั้งในด้ำนกำรสรรหำ 
กำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษำไว้ซึ่ง
บุคลำกรที่มีคุณภำพซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยในกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะ
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

4.1 กำรสรรหำ 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของพนักงำนอย่ำงชัดเจนตำมลักษณะงำน ไม่น ำควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ 
สีผิว เพศภำวะ ศำสนำ สัญชำติ ภูมิหลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำยุหรือควำมทุพพลภำพ มำ
เป็นปัจจัยในกำรพิจำรณำและตัดสินกำรจ้ำงงำน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกระบวนกำร
คัดเลือกตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้  

4.2 กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนในกำรท ำงำน 

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรมส ำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมศักยภำพ ต ำแหน่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  

4.3 กำรฝกึอบรมพฒันำบุคลำกร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำน โดยมีนโยบำยพัฒนำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภำพ โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนมีกำรเรียนรู้และเล่ือนต ำแหน่งเม่ือมีโอกำสที่เหมำะสม  

4.4 สขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของสถำนประกอบกำรอย่ำง
เหมำะสม เช่น กำรจัดให้มีสถำนที่ท ำงำนที่สะอำดเพื่อควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น ทั้งจำก
อุบัติภัยและโรคภัย เป็นต้น 

5. ควำมรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด โดย โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทุกโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนทั้งระดับสำกลและระดับประเทศ ได้แก่ 
มำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2008  

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมท้ังพัฒนำกระบวนกำร
ด ำเนินธุรกิจให้สำมำรถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2004 อีกด้วย  

นอกจำกนีโ้รงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้รับมำตรฐำน
มงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เน่ืองจำกเป็นโครงกำรที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรที่พัฒนำสะอำดของประเทศไทยที่เทียบเท่ำมำตรฐำนระดับ
สำกล 
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7. กำรรว่มพฒันำชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกิจกำรกับชุมชนและสังคม โดยให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมอำสำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

2.4.1.2 นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำกรณีใดๆ และจะปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้ำงผู้รับผิดชอบและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร  โดยที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีซึ่งระบุ แนวปฏิบัติและมำตรกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในหมวดที่ 2 ของนโยบำย
ดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

แนวปฏิบัติ 

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทฯ เพื่อกำรแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น  กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์ อ่ืนใดกับเจ้ ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคล  
อ่ืนใดที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น 

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง : กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำร
ให้กู้เงิน กำรสนับสนุนบุคลำกร กำรให้สิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซ้ือ
บัตรเข้ำชมงำนเพื่อระดมทุนหรือบริจำคเงินแก่องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง เป็นต้น 

1. ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่จะไม่ด ำเนินกำร
ใดๆ ที่ท ำให้บริษัทฯ สูญเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเมือง 

 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนจะไม่ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำว 

2. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจหรือกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลซึ่งต้องน ำไปใช้ส ำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนั้น รวมถึง
เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจน
และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ 

3. กำรเลีย้งรบัรอง ของขวญั และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนไม่พึงรับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกินควำมจ ำเป็นและไม่
เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ หำกได้รับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินปกติวิสัยในโอกำสตำม
ประเพณีนิยม ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รับและรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพ่ือทรำบ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-47 

 

มำตรกำรปฏบิตั ิ

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไป
สื่อสำรและปฏิบัติ  

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น จะมีโทษตำมกฎหมำย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษหรือ
ให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

3. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียนภำยในบริษัทฯ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน กำรอบรม
อย่ำงต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทรำเน็ต กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พบพนักงำน เป็นต้น เพื่อน ำมำตรกำรไปปฏิบัติ
อย่ำงจริงจังและเพ่ือให้มั่นใจว่ำฝ่ำยสนับสนุนและด ำเนินงำนมีทรัพยำกรและบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอต่อกำรน ำ
มำตรกำรมำปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นรวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียนไปยังสำธำรณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุม ตัวแทนทำงธุรกิจ คู่ค้ำ
ทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ รำยงำนประจ ำปี กรรมกำรผู้แทน
ของบริษัทฯ เพ่ือทรำบและน ำมำตรกำรไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  

5. พนักงำนตอบรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี เพื่อยืนยันว่ำพนักงำนทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และ
พร้อมจะน ำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้วย
ควำมเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร  

6. พนักงำนท ำแบบทดสอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี เพื่อประเมินควำมเข้ำใจของพนักงำน และ
พัฒนำกำรสื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  

7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนดวงเงิน ตำรำงอ ำนำจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสำร
หลักฐำนที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อ
กำรกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรทุจริตหรอื
คอร์รัปชั่น และกำรเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เป็นไปตำมนโยบำย พร้อมทั้งมีกระบวนกำร
ตรวจสอบจำกส ำนักตรวจสอบภำยใน 

8. บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญ รวมถึงงำนจัดซื้อและท ำสัญญำเกี่ยวกับควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบียบจัดซื้อ 
โดยส ำนักตรวจสอบภำยในจะให้ควำมเห็นและติดตำมวิธีกำรแก้ไขที่เหมำะสม 

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรบุคลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
หรือคอร์รัปชั่น ตั้งแต่กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

10. บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำร
อ่ืนภำยในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น  
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11. บริษัทฯ จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ก ำหนดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และมำตรกำรที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ พรอ้มท้ังติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ  

12. บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
ก ำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เ ป็นไป
ตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหำข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยของบริษัทฯ   

13. ส ำนักตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่งด่วนต่อกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

14. บริษัทฯ จัดให้มำตรกำรปฏิบัตินี้ได้รับกำรจัดท ำเป็นเอกสำรตำมหลักกำรควบคุมภำยในเพื่อให้สอดคล้องตำม
นโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ 

กำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เรื่องทีร่บัแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน 

 กำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน 

 ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง 

 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

กลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลับของข้อมูลผู้แจ้งเบำะแส และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวเม่ือข้อมูลถูกเปิดเผย 

 กำรเข้ำระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถกระท ำได้โดยผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่เท่ำนั้น 

 ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำหน่วยงำนของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในกำรใช้ดุลพินิจสั่ง
กำรที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำนและบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรำยและ
ควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) แล้ว  เมื่อวันที่  13 
มิถุนำยน 2559 
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2.4.2 กำรด ำเนนิกำรหรือกจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยกำรยึดหลักธรรมำภิบำล ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจกับกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อควำม
ยั่งยืนในกำรเติบโตทำงธุรกิจ และให้ภำคธุรกิจสำมำรถด ำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข  และมี
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำไปด้วยกัน   

หลักกำรในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของบีซีพีจีสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 
แนวทำงใหญ่ๆ โดยยึดหลักกำรเดียวกันกับบำงจำก คอร์ปอเรชั่น คือ CSR in Process และ CSR after Process 

2.4.2.1 CSR in Process ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

- ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ มีกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด  

- ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดเผยข้อมูลอย่ำง
โปร่งใส ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

- ยึดหลักกำรบริหำรค่ำจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เหมำะสม  
- ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรประหยัดพลังงำน ทรัพยำกร ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
- ส่งเสริมให้มีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำแรงงำนและวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีในท้องที่ท่ีบริษัทมีกำรปฏิบัติงำน 
- ด ำเนินงำนท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้ำง ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 

ตำมแนวทำงกำรท ำกิจกำรเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
ตวัอยำ่งกจิกรรม CSR in Process  

 
 

ในปี 2559 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบีซีพีจีในประเทศไทยได้รับกำรขึ้นทะเบียนและรับรอง
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.) ด้วยควำมสมัครใจ โดยในปี 2560 โครงกำร
ของบีซีพีจีสำมำรถลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกได้ 155,720 tCO2e 
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ได้รับกำรรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC - Collective Action 
Coalition Against Corruption (เป็น 1 ใน 283 บริษัทที่ได้รับกำรรับรอง จำกผู้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร 
863 บริษัท) 

 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบำงจำก คอร์ปอเรชั่น ในกำรสำนต่อควำมยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับโล่ประกำศ

เกียรติคุณกำรเข้ำร่วมขับเคลื่อนกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชน” 

 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  
ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน สร้ำงงำนให้แก่สมำชิกและชุมชนในพื้นที่ สร้ำงกองทุนให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพทำง
กำรเกษตรแก่สมำชิก รวมถึงสร้ำงโอกำสท ำอำชีพเสริม 
 
2.4.2.2 กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR After process) 

บริษัทฯ มีกำรร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจัดกิจกรรมให้
พนักงำนได้มีส่วนร่วม และให้พนักงำนริเร่ิมจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง ในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี ้

- คุณภำพชีวิต  
- กำรศึกษำ   
- กีฬำ  
- ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
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- สิ่งแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 
ตัวอย่ำงกิจกรรม CSR After Process 
2.4.2.2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 
 

- สนับสนุนกำรจัดพิมพ์หนังสือ "พระองค์ผู้ทรงท ำ" โดยดร.ธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์เม่ือเดือนธันวำคม 2559 
- ร่วมเป็นเจ้ำภำพพิธีบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพ (มิถุนำยนและกันยำยน 2560) 
-   สนับสนุนส ำนักงำนเขตพระโขนง ในกำรจัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ จำกดวงใจ ถวำยพ่อหลวง” และจัดให้

กรรมกำร พนักงำนและครอบครัว ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้ส ำนักงำนเขตพระโขนง
เม่ือวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

- จัดท ำสวนหย่อมเทิดพระเกียรติ ร่วมกับส ำนักงำนเขตพระโขนง ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 
- แจกต้นดำวเรืองให้กรรมกำรและพนักงำน คนละ 9 ต้น เพ่ือน ำไปปลูกเฉลิมพระเกียรติในเดือนตุลำคม 2560 
- ร่วมจัดกิจกรรมสถิตในดวงใจตรำบนิรันดร์ ของกลุ่มบำงจำก จัดกำรแสดงดนตรี Vie Trio และเลี้ยงอำหำร

กลำงวันศิลปินผู้พิกำรทำงสำยตำ ในวันท่ี 12 ตุลำคม 2560 
- สนับสนุนกำรจัดพิมพ์หนังสือ “วิชำ ๙ หน้ำ” ศำสตร์พระรำชำจำกต ำรำของพ่อ แจกให้กรรมกำรและ

พนักงำนคนละ 20 เล่ม แจกให้แฟนเพจเฟซบุ๊กบีซีพีจี 100 เล่ม (50 คน คนละ 2 เล่ม) ในวันที่ 25 ตุลำคม 
2560 

- ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมกิจกรรมจิตอำสำที่วัดบำงนำใน พระอำรำมหลวง เพื่อเตรียมสถำนที่ส ำหรับพิธี
ถวำยดอกไม้จันทน์ พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช ในวันท่ี 25 ตุลำคม 2560 

- สนับสนุนกำรจัดดอกไม้ประดับเมรุวัดบำงนำใน พระอำรำมหลวง ส ำหรับพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ พระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 26 ตุลำคม 2560 

- ออกซุ้มอำหำรร่วมกับ บมจ. บำงจำกฯ ที่วัดวชิรธรรมสำธิต และ วัดบำงนำใน ในวันท่ี 26 ตุลำคม 2560 
- สนับสนุนน้ ำดื่ม 5,000 ขวดให้วัดวชิรธรรมสำธิต ในวันท่ี 26 ตุลำคม 2560 
- สนับสนุนกำรจัดพิมพ์นิตยสำรแพรว ฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตรำบนิรันดร์ ธันวำคม 2560 
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2.4.2.2.2 กิจกรรมยกระดับคุณภำพชีวิต 
- มอบเงินแก่มูลนิธิอำสำเพื่อนพ่ึง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้  
- มอบชุดผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 20 กิโลวัตต์ ส ำหรับใช้ประโยชน์ ในโรงเรียนปลูกรำกแก้ว

แผ่นดิน อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี ณ วัดสุวรรณมำศมงคล จ.เพชรบุรี 
- มอบระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ วัดบำงเพลิง อ. บำงปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยำ 
-  ส่งมอบถนนทำงเข้ำหมู่บ้ำน บริเวณหน้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ อ. ด่ำนขุนทด จ. 

นครรำชสีมำ 
- จัดโครงกำร 'คุณก้ำว เรำให้ บีซีพีจีรวมน้ ำใจ ก้ำวคนละก้ำว' โดยรณรงค์ให้พนักงำนออกก ำลังกำย บริษัท

สมทบทุนทุกๆ ครั้งที่พนักงำนออกก ำลังกำยด้วยวิธีต่ำงๆ  รวบรวมเงินไปมอบให้โครงกำร ‘ก้ำวคนละก้ำว’ 
เพ่ือ 11 โรงพยำบำล 

- มอบชุดทดลองระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ให้หน่วยงำนรำชกำรในท้องถิ่นน ำไปใช้ประโยชน์ 
- มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปฏิบัติกำร 

 

 
 

2.4.2.2.3 กจิกรรมสง่เสรมิกำรกฬีำ 
- สนับสนุนและพัฒนำนักกีฬำกอล์ฟสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อมอบโอกำสและส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของ

นักกีฬำกอล์ฟหญิงไทยท่ีสร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ สนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำในพื้นที่ใกล้โครงกำรปฏิบัติกำรของบริษัทฯ เพื่อ

ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและควำมสำมัคคี 
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2.4.2.2.4 กจิกรรมสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม อนรุกัษท์รพัยำกร 
- โครงกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน เพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน –  ควำมร่วมมือกับ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือผลิตไฟฟ้ำในอุทยำนแห่งชำติบนบกและในทะเล ส ำหรับใช้
ในกิจกำรท่องเท่ียว 
 

2.4.2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำ 
- โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ง่ำยนิดเดียว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่รอบโครงกำรของบริษัท 

สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ แก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียน 
เป็นปัญหำใหญ่ที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของคนในสังคมไทย และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 

- โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน เช่น 
ปรับปรุงห้องพยำบำล ปรับปรุงห้องน้ ำ สร้ำงสนำมเด็กเล่น ทำสีรั้วโรงเรียน ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน มอบ
อุปกรณ์กำรเรียน ทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ ในพื้นที่ใกล้โครงกำรปฏิบัติกำรของบริษัท 
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2-5 กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง   
2.5.1 ควำมเหน็กรรมกำรบรษิทัตอ่ระบบควบคมุภำยใน   

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของกำรควบคุมภำยใน จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำย
จัดกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนดขึ้นตำมแนวทำงของ 
COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำทุกกระบวนกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่
มีประสิทธิภำพ เพียงพอ กำรรำยงำนมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ และได้ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน  

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ มีประสิทธิภำพ  มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่งำนและมีกำรสอบทำนงำนระหว่ำง
กันซ่ึงสอดคล้องกับกำรประเมินโดยผู้สอบบัญชี   โดยผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมองค์ประกอบ 5 ด้ำน  สรุป
ได้ดังนี ้

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง ทั้งด้ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และ จรรยำบรรณของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษร และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ที่ได้ประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทั้งองค์กร ลงนำมรับทรำบเมื่อเข้ำใหม่ และให้มีกำรทบทวน
ปีละครั้งหรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล  นอกจำกนี้ ได้ก ำหนด บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท รวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรจัดให้มีโครงสร้ำงสำย
กำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติ และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแล( Oversight) ของคณะกรรมกำร   ในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำและ
พัฒนำบุคลำกร รวมท้ังแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้บริหำร แผนกำรหมุนเวียนต ำแหน่งงำน และแผนกำร
เลื่อนต ำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงำน รวมทั้งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน (BCPG Satisfaction 
Survey) เพ่ือรักษำควำมพึงพอใจและควำมสุขของพนักงำน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินตำมนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) โดยมี
หน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเน่ือง ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับสำยงำน และกระบวนกำรท ำงำน รวมถึงกำรจัดท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 
โดยในคู่มือฯ ได้ระบุถึงกระบวนกำรตั้งแต่กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกประเภทอย่ำง
ครอบคลุม พร้อมทั้งมำตรกำรและแผนด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงนั้น รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
พิจำรณำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรลงทุนธุรกิจนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทฯ 
อย่ำงยั่งยืน 
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activity) 

มำตรกำรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ใรระดับที่ยอมรับได้ 
โดยก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและควบคุม มีกำร
ก ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรงบประมำณ กำรเงินและกำรบัญชี กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรจัดหำ
พัสดุ ตลอดจนกำรจัดท ำขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และขนำด
วงเงิน ของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจและป้องกันกำรทุจริต มีกำรควบคุม
โครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยจัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและควำมปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้
บริษัทได้รับกำรรับรองและผ่ำนมำตรฐำน ISO 27001: 2013 เมื่อเดือนตุลำคม 2560 นอกจำกนี้บริษัทมีกระบวนกำร
ติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย หรือบริษัร่วม รวมทั้งก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็น
แนวทำงให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย หรือร่วมน้ัน ถือปฏิบัติ มีกำรก ำหนดวิธีกำร
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนของบริษัท ในกรอบเงื่อนไข
ของระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4. ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจัดให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้
มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรทั่วไป เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ  โดยมีกำร
ประกำศใช้ และให้พนักงำนทุกคนรับทรำบนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว  ทั้งนี้ ก่อนกำรพิจำรณำ
ประยุกต์ใช้ระบบงำนใหม่ใดๆ บริษัทได้พิจำรณำโดยเปรียบเทียบระหว่ำงเงินลงทุน ในกำรจัดหำระบบ กับผลประโยชน์ท่ี
คำดว่ำจะได้รับ พร้อมทั้งจัดท ำเป็นแผนกำรพัฒนำและแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้ระบบที่จัดหำมำใช้งำนจริง ปัจจุบัน 
บริษัทประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ทั้งใน
ด้ำนกำรจัดท ำงบกำรเงินและกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนด้ำนกฎหมำย และ สำย
ปฏิบัติกำร 

กำรสื่อสำรข้อมูล บริษัทได้มอบหมำยให้หน่วยงำนก ำกับองค์กรท ำหน้ำที่ ในกำรประสำนงำนเพื่อรวบรวม
รำยละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจำรณำ อนุมัติ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมฯ และจัดเตรียมข้อมูลผ่ำนระบบ Board 
Vantage เพื่อส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีรำยละเอียดตำมควร เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนจัดให้
มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น และช่องทำงพิเศษส ำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต (Whistle blowing) อย่ำงปลอดภัย 

5. ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Monitoring Activity) 

บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยก ำหนดเป็นดัชนีประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้ทุกสำยงำน มีกำรประเมินผล วิเครำะห์สำเหตุ และสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในและด ำเนินกำร
เพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลปฏิบัติงำนจริง กับเป้ำหมำยมีควำมต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนด
แนวทำงปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้ทำงส ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีสำยกำร
บังคับบัญชำขึ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำน และระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง
ของระบบกำรควบคุมภำยใน จะรำยงำนให้ผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เพ่ือให้ฝ่ำย
จัดกำรก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข และด ำเนินกำร โดยส ำนักตรวจสอบภำยในจะติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข และ
น ำเสนอ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำอย่ำงต่อเน่ือง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-56 

 

2.5.2   หวัหน้ำตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ปฏิบัติหน้ำที่เป็นรักษำกำรหัวหน้ำ
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 จนถึงปัจจุบัน และมีควำมเห็นว่ำ นำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม มีควำม
เหมำะสมท่ีจะปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เน่ืองจำกมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัตงิำน และไดเ้ข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรท่ีเกีย่วข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน   
 
ทั้งน้ี กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิองผูด้ ำรงต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
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2-6 รำยกำรระหวำ่งกัน  

2.6.1 รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 สำมำรถสรปุได้ดงันี้ 

2.6.1.1 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”) 

BCP เป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง เน่ืองจำก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 70.3 (ข้อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 12 ธันวำคม 2560 – ซึ่งเป็นวันท่ีปิด
สมุดทะเบียนล่ำสุด) โดยมีกรรมกำรร่วมกันสองท่ำน ได้แก่ (1) นำยพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช และ (3) นำยบัณฑิต สะเพียรชัย ซึ่งเป็นผู้บริหำรของ BCP และ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ของบริษัทฯ  

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

กำรเช่ำที่ดิน 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

 
6.06 

 
5.78 

 
6.38 

 
5.76 

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 ตำมอำยุคงเหลือ
ของโครงกำรระยะที่ 1 และบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะน ำ
ที่ดินดังกล่ำวไปด ำเนินธุรกิจอ่ืนเมื่อสิ้นสุดอำยุโครงกำร
ระยะที่ 1 

ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่ำที่ดิน
เพิ่มเติม จ ำนวน 32-3-70 ไร่ จำก BCP เป็นระยะเวลำ 
21 ปี 2 เดือน ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลำเดียวกับสัญญำเช่ำ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป  โดยอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวก ำหนดตำมรำคำ
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-58 

 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ที่ดินข้ำงต้น และมีเงื่อนไขกำรช ำระค่ำเช่ำและเงื่อนไขอ่ืน
มีลักษณะเดียวกัน 

กำรเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม 
และห้องวำงระบบไฟฟ้ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

- เงินมัดจ ำ 
 

 
 
 

0.92 
0.08 
0.23 

 
 
 

0.92 
- 

0.23 

บริษัทฯ เช่ำพื้นที่ส ำหรับเป็นส ำนักงำน ห้องควบคุม 
และห้องวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP พื้นที่ รวม 377 
ตำรำงเมตร โดยมีอัตรำค่ำ เช่ำเป็นไปตำมอัตรำที่
ก ำหนดในสัญญำเช่ำ อำยุ 3 ปี ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้  กำรที่บริษัทฯ เข้ำท ำ
สัญญำระยะสั้นอำยุ 3 ปี เนื่องจำกในอนำคตบริษัทฯ 
อำจพิจำรณำย้ำยพื้นที่ส ำนักงำนหำกบริษัทฯ จัดหำ
พื้นที่ส ำนักงำนแห่งใหม่ได้ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำทั่วไป  ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวก ำหนดตำมรำคำที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ดังนั้นรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมี
ควำมสมเหตุสมผล 

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง 

 
 

 

42.48 
3.79 

 

 
 
 

35.19 
- 

บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ซึ่ง
สัญญำดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่  31 
ธันวำคม 2562 โดยตำมสัญญำดังกล่ำว  BCP จะ
จัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ตำมขอบเขต
กำรปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ เป็นผู้ก ำหนด พนักงำนที่  
BCP ส่งมำปฏิบัติงำนส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหำรระดับสูง
และกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏิบัติกำร ซึ่งมีส่วนในกำร
บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนมำตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน   
ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัส และ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรซึ่งค ำนวณมำจำก
ประมำณกำรอัตรำค่ำจ้ำงที่ BCP คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่พนักงำนที่ 
BCP ส่งมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-59 

 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏิบัติงำนตำม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญำจ้ำงบริหำรงำน 

รำยได้ค่ำไฟฟ้ำศูนย์เรียนรู ้

- รำยได้ส ำหรับงวด 

- ลูกหนี้คงค้ำง 
 

 
0.35 
0.14 

 

 
0.30 
0.02 

 

บริษัทฯ มีกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์เรียนรู้
พลังงำนทดแทน ในพื้นที่โครงกำรระยะที่ 1 ที่ อ.บำงปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยำ จำก BCP เนื่องจำกบริษัทฯ 
เป็นเจ้ำของมิเตอร์ซื้อไฟฟ้ำเพื่อใช้ในพื้นที่อำคำรศูนย์
เรียนรู้ ซึ่งเป็นอำคำรเดียวกับที่ตั้งของพื้นที่ส ำนักงำน 
ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้ไฟฟ้ำตำมจ ำนวนที่
จ่ำยจริง ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดภำยใต้สัญญำเช่ำ
พื้นที่อำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 ปี 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
บริษัทฯ จ่ำยจริง 

ค่ำเช่ำห้องประชุม 
 

- 0.15 
 

เป็นค่ำเช่ำห้องประชุมส ำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
และ EGM) ของบริษัทฯ  โดยอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำว
ใกล้เคียงและต่ ำกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่ให้บริกำรใน
ลักษณะเดียวกัน และ BCP เรียกเก็บค่ำเช่ำตำมกำรใช้
จริง 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
BCP จ่ำยจริง 

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำบริกำรด้ำน
ระบบสำรสนเทศ 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
-   เจ้ำหนี้คงค้ำง 

 
 
- 
- 

 
 

2.10 
2.10 

เป็นค่ำบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ (ได้แก่ กำรวำง
ระบบ และกำรดูแลรักษำระบบ) และค่ำสิทธิในกำรใช้ 
SAP License ตำมสัญญำบริกำร ซึ่งมีอำยุ 1 ปี 5 
เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในกลุ่ม BCP กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรคิด
ตำมต้นทุนส ำหรับ  SAP License และค่ำบริกำรด้ำน

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
BCP จ่ำยจริง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-60 

 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ระบบสำรสนเทศอ่ืนก ำหนดตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป 
โดยบริษัทฯ เทียบอัตรำค่ำบริกำรกับผู้ประกอบกำร
รำยอ่ืน 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 
-   เจ้ำหนี้คงค้ำง 

 
- 
- 

 
0.23 
0.22 

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำบริกำรสรร
หำบุคลำกรและค่ำบริกำรพนักงำนขับรถของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ตำมจริง 

 

ค่ำที่จอดรถศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม
เพล็กซ์ 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เจ้ำหนี้คงค้ำง  

 
 

0.24 
0.02 

 

 
 
- 
- 
 

BCP เรียกเก็บค่ำที่จอดรถศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ทั้งหมดของพนักงำนและผู้มำติดต่อของบริษัทฯ ซึ่ง 
BCP เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และจะ
น ำมำเรียกเก็บจำกบริษัทฯ อีกทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่
จ่ำยจริง  

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  ซึ่ ง  BCP เป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และเรียกเก็บจำกบริษัทฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่ 
BCP จ่ำยจริง  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภำษีป้ำย 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

 
 

3.92 

 
 
- 

BCP มีกำรเรียกเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน และภำษี
ป้ำยส ำหรับปี 2559 ของโครงกำรระยะที่ 1 เนื่องจำก
ทรัพย์สินดังกล่ำวจดทะเบียนภำยใต้ชื่อ BCP ดังนั้น 
BCP จึงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไปก่อน และ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น และมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมจ ำนวนที่ 
BCP จ่ำยจริง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 2-61 

 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

    
 

 ด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกบริษัทฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง  

เงินกู้ยืมจำก BCP  
วงเงินไม่เกิน 830 ล้ำนบำท 

- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
 

 
 

3.84 
 

 
 
- 
 

เงินกู้ยืมดังกล่ำวเพื่อใช้ส ำหรับลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ย เท่ำกับร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน  และเมื่อวันที่ 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  

เงินกู้ยืมจำก BCP  
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 

- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
 

 

 
16.69 

 
 

 
 
- 
 

เงินกู้ยืมดังกล่ำวเพื่อใช้ส ำหรับลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น โดยก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ย เท่ำกับร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน  และเมื่อวันที่ 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
เดือนตุลำคมและ เดื อนพฤศจิกำยน 2558 ของ
โครงกำรระยะที่  1 โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินน ำส่ง
กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งโครงกำรระยะที่ 1 ยังเป็น

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ทรัพย์สินของ BCP ดังนั้น BCP จึงเรียกเก็บเงินจ ำนวน
ดังกล่ำว    

 

 

2.6.2 รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 สำมำรถสรุปไดด้ังนี ้

2.6.2.1 บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้อืน่ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ค่ำเช่ำอำคำรพหลโยธินเพลส 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- เงินมัดจ ำ 

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

 

0.46 

0.18 

0.10 

 

 

0.25 

- 

- 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำ
เช่ำพื้นที่ส ำนักงำนกับบริษัท อำร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ำกัด (มหำชน) ชั้นที่ 28 อำคำรชุดพหลโยธินเพลส 
ขนำดพื้นที่  245 ตำรำงเมตร โดยมีระยะเวลำเช่ำ 7 
เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 จนถึงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2560 กำรก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำม
รำคำตลำด และค่ำ เช่ำตลอดอำยุสัญญำเท่ ำกับ 
649,250 บำท ในเดือนสิงหำคม 2559 บริษัท อำร์ทีเอฯ 
ได้เรียกเก็บค่ำเช่ำพื้นที่ส ำนักงำนดังกล่ำวส ำหรับเดือน
สิงหำคมและเดือนกันยำยนซึ่ ง เป็นตำมข้อตกลง
เบื้องต้น  

เ นื่ อ ง จ ำ ก ก ร ร ม ก ำ ร ข อ ง บ ริ ษั ท  อ ำ ร์ ที เ อ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นกรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ จึงนับเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรคิดค่ำบริกำรและเงื่อนไข
กำรให้บริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ 

 

ค่ำที่จอดรถอำคำรพหลโยธินเพลส 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

 

0.002 

 

0.002 

รำยกำรค่ำใช้จ่ ำยส ำหรับกำรใช้ที่ จอดรถอำคำร
พหลโยธินเพลส ส ำหรับเดือนสิงหำคม 2559 ซึ่งเรียก
เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรคิดค่ำบริกำรและเงื่อนไข
กำรให้บริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่สัญญำ 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ -บจก. บำงจำกรีเทล 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

 

- 

- 

 

0.42 

0.11 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำเครื่องดื่มและคูปองเงินสด ส ำหรับ
งำนประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งำน SET in the City 
งำนประชุมสัมมนำ โดยบริษัท บำงจำกรีเทล จ ำกัด (ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่ม BCP) เรียกเก็บในรำคำเดียวกับรำคำ
ที่ขำยให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น 

รำยกำรดั งกล่ ำว เป็นกำรประ ชำสัมพันธ์ เพื่ อส่ ง เสริม
ภำพลักษณ์ขององค์กร และยังสอดคล้องกับนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไป
ตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำ้นบำท) 
ควำมจ ำเปน็และ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ค่ ำ ใช้ จ่ ำย อ่ืนๆ  –  บจก.บำงจำก 
กรีนเนท 

- ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวด 

 

 

- 

 

 

0.40 

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับถุงยังชีพเพื่อแจกผู้ประสบ
อุทกภัย 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ภำพลักษณ์ขององค์กร และยังสอดคล้องกับนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไป
ตำมจ ำนวนที่ BCP จ่ำยจริง 

 

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 

ค่ำด ำเนินกำรติดตั้งระบบชำร์ทมือถือ 

- เ จ้ ำ ห นี้ ค ง ค้ ำ ง ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย จ่ ำ ย
ล่วงหน้ำ 
 

 

 
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  

 
 
- 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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2.6.3 มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรท ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักกำรในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทำงกำรค้ำซึ่งมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป โดย
สำมำรถสรุปได้ดังนี ้

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) 

2.6.4 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   

 กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูกค้ำทั่วไปหรือบุคคลภำยนอก บริษัทฯ 
จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
ข้อก ำหนด 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด  

ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยส ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้ก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรท ำรำยกำรจริง 
ถูกต้องตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

 

2.6.5 แนวโนม้ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

แม้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจจะยังคงต้องมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต 
ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเน่ืองของสัญญำ เช่น  

 กำรเช่ำท่ีดิน พื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP 

 กำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP  

 สัญญำบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศกับ BCP 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำวในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำร
ดังกล่ำวให้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน 
และให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

นอกจำกนี้ ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบธรุกรรมดังกล่ำวว่ำมีรำคำที่อ้ำงอิงได้กับรำคำตลำดและมีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยท่ัวไปท่ีเป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้ำที่เป็นบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
พร้อมท้ังน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำรับทรำบเป็นรำยไตรมำส และในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ทรำบ และร่วมกันหำทำงแก้ไข 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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2.6.6 มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรท ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักกำรในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทำงกำรค้ำซึ่งมีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป โดย
สำมำรถสรุปได้ดังนี ้

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) 

2.6.7 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   

 กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูกค้ำทั่วไปหรือบุคคลภำยนอก บริษัทฯ 
จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
ข้อก ำหนด 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด  

ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยส ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้ก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรท ำรำยกำรจริง 
ถูกต้องตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

 

2.6.8 แนวโนม้ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

แม้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจจะยังคงต้องมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต 
ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเน่ืองของสัญญำ เช่น  

 กำรเช่ำท่ีดิน พื้นที่ส ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP 

 กำรท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP  

 สัญญำบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศกับ BCP 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำวในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำร
ดังกล่ำวให้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน 
และให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

นอกจำกนี้ ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบธรุกรรมดังกล่ำวว่ำมีรำคำที่อ้ำงอิงได้กับรำคำตลำดและมีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำโดยท่ัวไปท่ีเป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้ำที่เป็นบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
พร้อมท้ังน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำรับทรำบเป็นรำยไตรมำส และในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ทรำบ และร่วมกันหำทำงแก้
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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 2560 

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 2560 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ
ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและเรื่องอ่ืนๆ  

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ในงบกำรเงินปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจของผู้สอบบญัชี
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน  และได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 
ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 

 

กำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 (ก) และ 11 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งไร 
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ในระหว่ำงปี 2560 กลุ่มบริษัทได้เข้ำซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 
แห่งซึ่งด ำเนินธุรกิจพลังงำนทำงเลือกในต่ำงประเทศ  กลุ่ม
บริษัทได้ท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มำ โดยกลุ่มบริษัทซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่ำวในรำคำ
ที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมจึงรับรู้เป็นส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม เนื่องจำกควำมมีสำระส ำคัญของรำยกำรและ
เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจที่ส ำคัญและมีควำมซับซ้อนในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

ข้ำพเจ้ำจึงถือเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง 
- ประเมินควำมเหมำะสมของกำรระบุสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ 
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงกำรท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำร
ก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำที่จัดท ำขึ้น
โดยผู้บริหำร 
- ประเมินควำมเป็นอิสระและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้
ประเมินรำคำอิสระ 
- กำรหำรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินมูลค่ำของเคพีเอ็มจี 
ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของวิธิกำรประเมินมูลค่ำและค่ำ 
ตัวแปรทำงกำรเงินท่ีใช้ในกำรก ำหนดอัตรำคิดลด 
- ประเมินควำมเหมำะสมของข้อสมมติที่ส ำ คัญในกำร
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลทั้งภำยในและ
ภำยนอก และทดสอบกำรค ำนวณ 
- พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

ข้อมูลที่เหตุกำรณ์ที่เน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 กลุ่มบริษัทไดจ้้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระเพื่อหำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศอินโดนีเซีย อย่ำงไรก็ตำมกำรประเมินรำคำยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์ดังนั้นมูลค่ำที่รับรู้รวมถึงกำรปันส่วนยังไม่เป็นที่สิ้นสดุและอำจมีกำรปรับปรุง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลของกำรประเมิน
รำคำจำกผู้ประเมินรำคำอิสระ ทั้งน้ีข้ำพเจ้ำมิไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ 

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 ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้อง
ตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
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เพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้
เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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 
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หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบ
บัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม  รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบ ที่ท ำให้มีกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมท่ีควรsหรือไม ่ 

 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 2558 2559 และ 2560  

3.1.2.1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้             
หนี้สินหมุนเวียน           
เจ้ำหนี้อื่น 120.35  1.0  309.43 1.2 229.66 0.7 
เจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำร -  -  176.46 0.7 - - 
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 2.17  0.0  21.53 0.9 3.56 0.0 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย - - 298.49 1.2 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - - 89.77 0.4 88.8 0.3 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 210.00  1.8  - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งป ี 445.67  3.8  1,103.96 4.3 1,326.35 4.1 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์            
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 974.62  8.4 7,361.16 28.9 2,003.98 6.2 
เงินลงทุนช่ัวครำว -  - 700.00 2.7 - - 
ลูกหนี้กำรค้ำ 440.80  3.8 486.40 1.9 507.24 1.6 
ลูกหนี้อื่น 15.23  0.1 401.73 1.6 182.71 0.6 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มขอคืน 0.29  0.0 2.05 0.0 - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.02  0.0 230.21 0.9 2.98 0.0 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,430.96  12.3 9,181.55 36.0 2,696.92 8.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินลงทุนในบริษัท - - - - 13,529.72 42.1 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  10,219.50  87.6 14,194.63 55.7 13,890.32 43.3 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18.52  0.2 2,015.83 7.9 1,892.27 5.9 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 0.54  0.0 9.29 0.0 9.86 0.0 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1.42  0.0 87.26 0.3 80.14 0.2 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 10,239.99  87.7 16,307.01 64.0 29,402.31 91.6 
รวมสนิทรพัย ์ 11,670.94  100.0 25,488.56 100.0 32,099.23 100.0 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 3-6 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึงก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี 

0.17  0.0  - - - - 

ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น - - 502.16 2.0 - - 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 11.46  0.1  0.72 0.0 5.90 0.0 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11.90  0.1  27.52 0.1 - - 
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 801.72  6.9  2,530.04 9.9 1,654.36 5.2 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,246.64  10.7  8,956.49 35.1 15,613.15 48.6 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 5,692.33 48.77 - - - - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  -  -  - - - - 
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี -  -  450.89 1.8 412.59 1.3 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 0.26  0.0  4.55 0.0 13.23 0.0 
ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับต้นทุนในกำรรื้อถอน  - - 29.87 0.1 32.83 0.1 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น - - - - 4.14 0.0 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 6,939.23  59.5  9,441.80 37.0 16,075.94 50.1 
รวมหนีส้นิ 7,740.95  66.3  11,971.85 47.0 17,730.29 55.2 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนเรือนหุ้น           
   ทุนจดทะเบียน 3,700.00   10,000.00  10,000  
   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว     3,700.00  31.7  9,950.00 39.0 9,961.52 31.0 
ส่วนเกินทุน       
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ - - 2,820.90 11.1 2,849.33 8.9 
ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน 41.03  0.4  41.03 0.16 41.03 0.1 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - - - - 27.22 0.1 
ก ำไรสะสม        
จัดสรรแล้ว       
   ทุนส ำรองตำมกฏหมำย - - 95.54 0.4 159.46 0.5 
   ยังไม่ได้จัดสรร 188.97 1.6 560.18 2.2 1,317.55 4.1 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 

ก ำไรสะสมก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ        
   ยังไม่ได้จดัสรร -  -  - - - - 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น - - 48.91 0.2 12.67 0.0 
รวมสว่นของบรษิทัใหญ ่ 3,929.99 33.7 13,516.56 53.0 14,368.79 44.8 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - 0.15 0.0 0.15 0.0 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้   3,929.99  33.7  13,516.71 53.0 14,368.93 44.8 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,670.94  100.0  25,488.56 100.0 32,099.23 100.0 

 

3.1.2.2 งบก ำไรขำดทนุ 

งบก ำไรขำดทนุ 
ข้อมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 
ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยได้             
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,024.23  99.5  3,083.91 100.0 3,322.48 100.0 
รำยได้จำกกำรลงทุน 13.68  0.5  26.76 0.9 40.94 1.2 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ - - - - 72.44 2.2 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - - - - 42.73 1.3 
ก ำไรจำกกำรต่อรองกำรซื้อ - - 226.59 7.4 - - 
รำยได้อ่ืน 0.34  0.0  43.10 1.4 161.33 4.9 
รวมรำยได ้ 3,038.24  100.5  3,380.37 109.6 3,639.9 109.6 
ค่ำใช้จ่ำย        
ต้นทุนขำยและบริกำร 624.06  20.6  822.26 26.7 968.47 29.1 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 45.44  1.5  600.17 19.5 658.88 19.8 
ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ 

- - - - 304.19 9.2 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ 1.58  0.1  86.34 2.8 - - 
รวมคำ่ใช้จำ่ย 671.08  22.2  1,508.77 48.9 1,931.54 58.1 
ก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 2,367.16  78.3  1,871.59 60.7 1,708.36 51.4 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 749.43 22.6 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 208.37  6.9  349.32 11.3 436.05 13.1 
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้ 2,158.79  71.4  1,522.27 49.4 2,021.76 60.9 
ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ 11.42  0.4  (19.05) (0.6) 5.61 0.2 
ก ำไรส ำหรบัป ี 2,147.37  71.0 1,541.33 50.0 2,016.15 60.7 
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ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้)       
  ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ 15.20  -  -  

  ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ 

1.46  1.10  1.01  
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3.1.2.3 งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

 

 

  

งบกระแสเงนิสด 
(ล้ำนบำท) 

ข้อมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2560 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
ก ำไรส ำหรับปี 2,147.37  1,541.33 2,016.15 
รำยกำรปรับปรุง     
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 477.99  601.52 702.20 
รำยได้จำกกำรลงทุน (13.68)  (26.76) (40.94) 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 39.82 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนสิทธิในบรษิัทร่วม (สุทธิจำกภำษี) - - (749.43) 
ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ - (226.59) - 
ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน 0.24  4.72 9.10 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 208.37  349.32 436.05 
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1.58  53.00 55.18 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - 0.11 (42.73) 
กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สิน - - (137.12) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 11.42  (19.05) 5.61 
รวมกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 2,822.75  2,277.59 2,293.89 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิด ำเนินงำน     
ลูกหนี้กำรค้ำ 23.30  (20.51) (22.48) 
ลูกหนี้อื่น (5.09)  (82.47) 75.27 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน 9.61  (1.88) - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.56  - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.05)  (31.95) 4.25 
เจ้ำหนี้อื่น 23.24  (190.42) 24.84 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.83)  10.64 - 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น - - 2.88 
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 0.56  19.36 (17.97) 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - (6.42) - 
เงนิสดทีไ่ดม้ำจำกกำรด ำเนนิงำน 2,884.60 1,973.93 2,360.7 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (4.82) (12.87) (9.24) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน  2,879.77  1,961.05 2,351.43 
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งบกระแสเงนิสด 
(ล้ำนบำท) 

ข้อมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2560 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน      
ดอกเบี้ยรับ 14.33  20.11 47.90 
เงินลงทุนช่ัวครำวลดลง 608.28  (700.00) 700.00 
เงินสดจ่ำยจำกกำรลดทุนของบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ำง (2,300.00) - - 
เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย (4,085.10) -  
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (31.75)  (3,053.44) (836.48) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน - - 484.28 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  (177.80) (62.64) 
เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - (962.74) (13,359.44) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (5,794.25)  (4,873.87) (13,026.38) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     
ต้นทุนทำงกำรเงินจ่ำย (204.09)  (476.91) (455.74) 
เงินปันผลจ่ำยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท - (776.10) (1,493.35) 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 89.69 - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 210.00  620.00 - 
ช ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวข้อง - (830.00) - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - 8,569.33 8,847.77 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 2,752.00 1,500.00 - 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - (82.10) (88.21) 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (440.64)  (801.67) (1,475.58) 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้อง - (7,518.00) - 
จ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (0.56)  (0.17) - 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 3,700.00  9,070.90 - 
เงินสดรับจำกหุ้นทุนออกให้ตำมสิทธิ - - 27.36 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญในบริษัทย่อย - 0.00015 - 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 5,204.32  9,364.98 5,362.24 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,289.84  6,452.16 (5,312.71) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,748.25 974.62 7,361.16 
  เงินสดของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ (3,061.90) - - 
  ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศ   
  คงเหลือสิ้นงวด (1.57) (65.62) (44.47) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  974.62 7,361.16 2,003.98 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 3-11 

 

3.1.2.1 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิรวมประจ ำปสีิน้สดุวนัที ่

30 ธนัวำคม 
2558 

30 ธนัวำคม 
2559 

30 ธนัวำคม 
2560 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio)(1)      
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.8 3.6 1.6 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.8 3.4 1.5 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) (2) 6.2 6.7 7.3 
อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio) 

  
 

อัตรำก ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 79.4 73.3 70.9 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 77.8 53.9 51.0 
อัตรำก ำไรอ่ืน (ร้อยละ)(3) 0.5 8.8 8.7 
อัตรำก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 70.7 45.6 55.4 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)(2) 34.1 17.7 14.5 
อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio) 

  
 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)(2) 17.0 8.3 7.0 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)(2) 29.1 13.2 30.5 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)(2) 0.24 0.17 0.12 
อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio) 

  
 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.97 0.9 1.2 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 13.7 7.3 2.2 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) - 62.7 60.4 

หมำยเหตุ: (1) เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีรำยกำรสินค้ำคงเหลือ และเจ้ำหนี้กำรค้ำคงค้ำงจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ในงบกำรเงินรวม ดังนั้น อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ ย 
และ Cash Cycle จึงไม่มีกำรค ำนวณ เนื่องจำกไม่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงแท้จริง 
 (2) ข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่น ำมำจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินนั้น จะใช้ค่ำเฉลี่ยของข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ในปี 2558 2559 และ 2560 
 (3) อัตรำก ำไรอ่ืน ค ำนวณมำจำก (รำยได้จำกกำรลงทุน + รำยได้อ่ืน) / รำยได้รวม  
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3-2 กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝำ่ยจดักำร 

3.2.1 เหตกุำรณส์ ำคญัทีก่ระทบตอ่งบกำรเงนิ ในป ี2560 

 
 มกรำคม 2560: กำรจ ำหนำ่ยทีด่นิและสทิธใินกำรประกอบธรุกจิของโครงกำร Suimei 

บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยสินทรัพย์ของโครงกำร Suimei ที่ประเทศญี่ปุ่น ในรำคำ 1,600 ล้ำนเยน หรือประมำณ 495 
ล้ำนบำท กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร Suimei คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตร
มำสที่ 1/2560 

  มนีำคม 2560: กำรเปดิด ำเนนิกำรเชงิพำณชิยข์องโครงกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บน
พืน้ดนิโครงกำร Nagi ประเทศญีปุ่น่และโครงกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิส ำหรบั
สหกรณภ์ำคกำรเกษตร (โครงกำร “Solar Co-op”) ประเทศไทย รวมทัง้ไดล้งนำมซื้อขำยหุน้แบบมีเงือ่นไขบงัคบั
กอ่นเพื่อเขำ้ซือ้กจิกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลมในประเทศฟลิปิปินส์ 

วันที่ 2 มีนำคม 2560 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร Nagi ที่ประเทศญี่ปุ่น ก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งขนำด 10.5 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

วันที่ 14 มีนำคม 2560 โครงกำรโซลำร์ Co-op ที่อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ (“CBPN”) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ขนำด 5.0 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

วันที่ 17 มีนำคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อเข้ำซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์กับบริษัท CAIF III Pte. Ltd. 

 เมษำยน 2560: กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้กก่รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย (โครงกำร Employee Stock Option Program: ESOP) 
รวมทัง้กำรประกำศจำ่ยเงนิปนัผล 

วันที่ 4 เมษำยน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 10 ล้ำนหน่วยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย (เรียกว่ำ “โครงกำร ESOP”)  โครงกำร ESOP มีอำยุ 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนหน่วย รำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น และ (2)  ใบส ำคัญแสดง
สิทธิจ ำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนหน่วย รำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 13.82 บำทต่อหุ้น  และเม่ือวันที่ 18 เมษำยน 2560 บริษัทฯ 
ได้จัดสรรและออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท้ังจ ำนวน ซึ่งเท่ำกับ 
10 ล้ำนหน่วย โดยมีวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่ 18 เมษำยน 2560 วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี 
25 พฤษภำคม 2560 และสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุก 3 เดือน ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
ข้อก ำหนดสิทธิ 

วันที่ 4 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับผลด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 
4/2559 ในอัตรำ 0.15 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 298.50 ล้ำนบำท และได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 
เมษำยน 2560 

 พฤษภำคม 2560: กลุม่บรษิทัฯ เขำ้ท ำกำรลงทนุซื้อและรบัโอนหุน้โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม ประเทศฟลิปิปนิส ์
กำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธโิครงกำร ESOP รวมทัง้กำรประกำศจำ่ยเงนิปนัผล 
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วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 บริษัทฯ โดยบริษัทย่อย BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. เข้ำท ำรำยกำรลงทุนซื้อ
และรับโอนหุ้นของบริษัท CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใน
สัดส่วน ร้อยละ 40 ในPetroWind Energy Inc. (“PWEI”) ที่ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมซึ่งมีก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 36 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจ ำนวน 14 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่
เมือง Nabas ประเทศฟิลิปปินส์ และได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่ำว เป็น บริษัท BCPG Wind Cooperatief 
U.A. โดยกำรลงทุนนี้ เป็นกำรลงทุนในโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถรับรู้ ส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกกำรลงทุนทันที ส ำหรับกำรลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 26.49 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  หรือ 921.57 
ล้ำนบำท 

วันที่ 25 พฤษภำคม 2560 มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ครั้งที่ 1 ตำมโครงกำร ESOP อำยุ 5 ป ีตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ ดังนี ้

(1) ใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนหน่วย รำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น มีจ ำนวนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้ว 1,031,406 หน่วย และมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 3,968,594 
หน่วย 

(2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนหน่วย รำคำกำรใช้สิทธิ เท่ ำกับ 13.82 บำทต่อหุ้น มีจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้ว 301,799 หน่วย และมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ  
4,698,201 หน่วย 

วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิของ
กลุ่มบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1/2560 ในอัตรำ 0.15 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 298.70 ล้ำนบำท 
และได้จ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 

 มถินุำยน 2560: กำรประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขำ้ลงทุนโครงกำรโรงไฟฟำ้
พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอินโดนเีซยี  

วันที่ 13 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นในบริษัท Star 
Energy Group Holdings Pte. Ltd. จ ำนวนร้อยละ 33.33 ของหุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมด ในรำคำไม่
เกิน 357.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อร่วมลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

 กรกฎำคม 2560: กำรลงนำมสญัญำเงนิกู ้วงเงนิเทยีบเทำ่ประมำณ 300 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ รวมทัง้กำรเขำ้ลงทุน
ในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนเีซยี 

วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำเงินกู้วงเงินเทียบเท่ำประมำณ 300 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กับ
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ ธนำคำรมิซูโฮ จ ำกัด สำขำกรุงเทพฯ และธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) เงินกู้ดังกล่ำวประกอบด้วย เงินกู้สกุลบำท สกุลเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเยน ระยะเวลำเงินกู้ 6 ปี และมี
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับ THBFIX USDLIBOR และ JPYTIBOR 

วันที่ 26 กรกฎำคม 2560 บริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. จ ำนวนร้อยละ 
33.33 ของหุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมด เพื่อร่วมลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วจ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 

(1) โครงกำร Wayang Windu ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว จ ำนวน 227 เมกะวัตต์ 
และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอีกจ ำนวน 120 เมกะวัตต์ 
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(2) โครงกำร Salak ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว จ ำนวน 377 เมกะวัตต์ 
(3) โครงกำร Darajat ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว จ ำนวน 271 เมกะวัตต์  

 

โดยกำรลงทุนนี้ บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 355.69 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  หรือประมำณ 11,956.43 ล้ำนบำท โดย
บริษัทฯ รับรูส้่วนแบง่ก ำไรจำกกำรลงทุนทันที 

 กันยำยน 2560: กำรลงนำมสัญญำร่วมลงทุนให้สิทธิขำยไฟฟ้ำจำกโซลำร์ฟำร์มส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.)   

บริษัทฯ ลงนำมสัญญำร่วมลงทุนให้สิทธิขำยไฟฟ้ำตำมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและอผศ. จ ำนวน 2 โครงกำร ประกอบด้วย  

(1)   โครงกำรอ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตลพบุรี ก ำลัง
กำรผลิตตำมสัญญำ 5 เมกะวัตต์ 

(2)   โครงกำรอ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี ร่วมกับ ส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตสุพรรณบุรี 
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประมำณ 3.94 เมกะวัตต์  
วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนได้ประกำศให้ท้ังสองโครงกำรเป็นผู้มีสิทธิ
ในกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อไฟ โดยจะต้องท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ภำยในวันที่ 2 
มีนำคม 2561 บริษัทฯ    คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงในต้นปี 2561 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 
ในปีเดียวกัน และสำมำรถรับรู้รำยได้ด้วยอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำที่ 4.12 บำท/หน่วย เป็นระยะเวลำ 25 ปี 

 ตลุำคม 2560: กำรลงนำมบันทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอืกบั บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) เพือ่พฒันำโครงกำร
ชมุชนพลงังำนสเีขยีว 

บริษัทฯ ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนบนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ (Smart Green Energy Community) 
อำทิเช่น บ้ำนพักอำศัย อำคำรชุดพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ โรงแรม โรงงำน ศูนย์กำรค้ำ และโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์อ่ืนๆ กับบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไป
กับกำรใช้พลังงำนสะอำดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ผู้อยู่อำศัยในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวยัง
สำมำรถเป็นท้งผู้ผลิตไฟฟ้ำและเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนและสำมำรถซื้อขำยแลกเปลี่ยนกันบนระบบ
อินเตอร์เน็ต (Smart Energy Trading) ได้อีกด้วย 

 ธันวำคม 2560: กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท พำวเวอร์เล็ดเจอร์ (Power Ledger) จำก
ประเทศออสเตรเลีย  

วันที่ 18 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท พำวเวอร์เล็ดเจอร์ (Power 
Ledger) จำกประเทศออสเตรเลียในกำรน ำเทคโนโลยี Blockchain มำเป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ
ผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบ Peer-to-Peer เป็นรำยแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะ
สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ในปี 2561 
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3.2.2 ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ 

3.2.2.1 ภำพรวม 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) มีกำรรับรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนจำกกำรจ ำหน่ำยไฟของบริษัทฯ และรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ มีรำยได้จำก
กำรขำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 780.97  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 3.2% YoY จำกกำรที่มีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกโครงกำร Solar 
Coop ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 5.0 เมกะวัตต์ ตั้งแต่กลำงเดือนมีนำคม 2560 
และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงกำร Nagi ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 10.5 เมกะ
วัตต์ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนำคม 2560 รวมทั้งกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนเต็มไตรมำสของโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ ก ำลัง
กำรผลิต 7 เมกะวัตต์ ที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปลำยเดือนธันวำคม 2559  หำกเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ รำยได้
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ลดลง 8.5% สำเหตุหลักมำจำกปัจจัยด้ำนฤดูกำลของประเทศญี่ปุ่นที่เข้ำสู่ฤดูหนำว รวมทั้ง
ประเทศไทยมีฝนตกหนักกว่ำปกติในระหว่ำงไตรมำส   

ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศฟิลิปปินส์และโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพในประเทศอินโดนีเซีย มีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร ประกอบกับกำรประเมินค่ำทรัพย์สินจำกกำรเข้ำลงทุนของทั้งสอง
กิจกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ทั้งนี้ผลก ำไรสุทธิก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียน และรำยกำรพิเศษเท่ำกับ 553.22 
ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 66.2% YoY และเพ่ิมขึ้น 18.6% QoQ  

ส ำหรับในไตรมำสนี้ บริษัทฯ มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 51.17 ล้ำนบำท ท ำให้ผลก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 
586.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 415.8% YoY และเพิ่มขึ้น 14.1% QoQ  ก ำไรอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำวเกิดจำกกำรแข็งค่ำ
ของค่ำเงินบำทระหว่ำงไตรมำส ซึ่งส่งผลให้กำรแปลงค่ำหนี้ท่ีเป็นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศเป็นสกุลเงินบำท ณ วันสิ้นงวด
มีจ ำนวนลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 3,322.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7.7% YoY 
และมีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุน 749.43 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วยผลกำรด ำเนินงำนปกติรวมทั้งก ำไรจำก
กำรเข้ำซื้อในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ซึ่งโครงกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและ
โครงกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพประเมินเบื้องต้นโดยฝ่ำยจัดกำร) ท ำให้บริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิก่อน
ผลระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียน และ รำยกำรพิเศษเท่ำกับ 2,073.66 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 50.0% YoY  

ส ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด ำเนินงำนปกติและกำรแปลงค่ำงบกำรเงินในส่วนหน้ีที่
เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศจ ำนวน 72.44 ล้ำนบำท และมีกำรขำดทนุจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
304.19 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรขำดทุนตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และกำรแปลงค่ำเงินจำกกำรท่ี
บริษัทฯ ท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ท ำให้กลุ่มบริษัทรำยงำนผลก ำไรสุทธิ 
2,016.15 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 30.8% YoY 
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แผนภมูแิสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ 

 
 
 

แผนภมูแิสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ ำแนกตำมโครงกำรส ำหรบัป ี2559-2560 
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แผนภมูแิสดงโครงสรำ้งสนิทรพัย ์หนีส้นิ-ทนุ 

  

 

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 
32,099.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,610.67 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 25.9 เทียบกับสิ้นปี 2559 
โดยเป็นส่วนเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ประมำณ 13 ,529.72 ล้ำนบำท จำกกำร
ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลั งงำนควำมร้อนใต้พิภพในประ เทศ
อินโดนีเซีย โดยกำรลงทุนทั้งสองโครงกำร  
คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของสินทรัพย์รวม 
ขณะที่บริษัทฯ ใช้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
เพื่อลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว จึงท ำให้เงินกู้
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นเป็น 
15,613.15 ล้ำนบำท 

      กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 
1.23 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจำก 0.89 เท่ำ 
ณ สิ้นปี 2559 มีสำเหตุหลักจำกกำรกู้เงินที่ใช้
ส ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 
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3.2.3 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิส ำหรบัป ี2559 และ 2560 

 

3.2.3.1 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยรวม 

 
หมำยเหตุ: 
1/ EBITDA และก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนทีไ่ม่รวมรำยได้อื่น หักด้วยค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสื่อมรำคำ 
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ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 780.97 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น 3.2% YoY จำก
ก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้นจำกโครงกำร Solar Coop (ขนำดก ำลังกำรผลิต 12 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่น โครงกำร Nagi (ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 10.5 เมกะวัตต์)  ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยไฟในไตร
มำสนี้ลดลง 8.5% QoQ  เนื่องจำกในประเทศญี่ปุ่นเข้ำสู่ฤดูหนำวและมีหิมะตกมำก รวมทั้งในประเทศไทยมีฝนตกหนัก
กว่ำปกติ ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยไฟลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ    

ในไตรมำสนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำกับ 14.4 เมกกะวัตต์ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปกติ
เท่ำกับ 15.53 ล้ำนบำท ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนปกติดีขึ้นจำกสองไตรมำสก่อนหน้ำ  นอกจำกนี้บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นเท่ำกับ 157.5 เมกกะวัตต์ เท่ำกับ 207.10 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของก ำลังกำรผลิตของ
ทั้ง 3 โรงไฟฟ้ำ ซึ่งในไตรมำสที่แล้วมีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรย้อนกลับไปถึงต้นปี โดยประกอบด้วยส่วนแบ่งก ำไรจำกผล
กำรด ำเนินงำน 9 เดือน ของ Wayang Windu ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 45.4 เมกะวัตต์ และส่วนแบ่งก ำไร
จำกผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนของ Salak และ Darajat ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 65.2 และ 46.9 เมกะ
วัตต์ ตำมล ำดับ 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ปี2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำกับ 3,322.48 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 
7.7% YoY จำกก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำเพ่ิมขึ้น 15.5 เมกะวัตต์  และรับรูส้่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรร่วมทุนตำมสัดสว่น
กำรถือหุ้นในกิจกำรร่วมทุน รวมเป็น 172.4 เมกกะวัตต์ เท่ำกับ 749.43 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิก่อนรำยได้
อ่ืน และผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เท่ำกับ 2,253.51 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 40.1% YoY 

ในปีนี้บริษัทฯ มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนปกติและกำรแปลงค่ำงบกำรเงินในส่วนของ
หน้ีสิน ในรูปสกุลเงินต่ำงประเทศจ ำนวน 72.44 ล้ำนบำท และมีบันทึกกำรขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ 304.19 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิ 2,016.15 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 30.8%  YoY  
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3.2.3.1.1 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทติยจ์ ำแนกตำมโครงกำร 
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  ตำรำงแสดงปรมิำณกำรผลติไฟฟำ้เพือ่จ ำหนำ่ยจ ำแนกตำมโครงกำร 

 
หมำยเหต:ุ  

1/ รำคำเฉลี่ยตำมสญัญำกำรผลิต 
 

3.2.3.1.2 รำยไดอ้ืน่ 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรำยได้อ่ืนทั้งหมดเท่ำกับ 34.92  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
เล็กน้อยที่ 0.2%  หำกเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2560 รำยได้อ่ืนทั้งหมดลดลง 68.10% สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของ
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรวมทั้งบันทึกขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดจ ำหน่ำยทำง
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บัญชี (write-off) ของโครงกำรโซลำร์ โครงกำร Nagi ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้กำรตัดจ ำหน่ำยเป็นผลจำกแผงโซลำร์
บำงส่วนในโครงกำรได้รับผลกระทบจำกพำยุไต้ฝุ่นในช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2560 

ส ำหรับ รำยได้อ่ืนทั้งหมดในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้น 7.1% จำก 296.45 ล้ำนบำท มำอยู่ที่ 317.44 ล้ำนบำท  
สำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ จ ำนวน 72.4 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่
ประเทศญี่ปุ่น จ ำนวนสุทธิ 42.7 ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรช ำระเงินลงทุนงวดสุดท้ำยให้แก่กลุ่มบริษัท SunEdison 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดของรำยไดอ้ืน่ 

 

3.2.3.1.3 ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ย 

1) ต้นทุนกำรขำยและบรกิำร  

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรเท่ำกับ 254.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.5% 
YoY และลดลง 3.9% QoQ    ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรเท่ำกับ 968.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17.8% 
YoY  สำเหตุหลักมำจำก กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของอุปกรณ์โรงไฟฟ้ำพลั งงำนแสงอำทิตย์ที่
เปิดด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 176.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.1% YoY 
แต่ลดลง 1.7% QoQ    ส ำหรับปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 658.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.8% YoY  สำเหตุ
หลักมำจำก (1) ค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำในกำรเข้ำร่วมลงทุนของโครงกำร โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย และ (2) ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนบุคลำกรที่เพิ่มขึ้นตำม
ก ำลังคน และค่ำใช้จ่ำยของบุคลำกรที่เกิดขึ้นทำงบัญชีจำกกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมโครงกำร ESOP 

3) ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ณ  สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัท มีเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 17,028 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.8 เทียบ
กับสิ้นปี 2559 เป็นผลจำกเงินกู้เพื่อใช้ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ และกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 436.05 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 3.21 

4) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จ ำนวน 231.57 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย 
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- ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด ำเนินงำนปกติและกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจ ำนวน 72.44 ล้ำน
บำท 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส่วนนี้มำจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์ หนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  และกำร
ซื้อหรือขำยสินทรัพย์ รวมทั้งกำรรับหรือจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งในปีนี้เป็นผลมำจำกค่ำ เงินบำทเคลื่อนไหวใน
แนวโน้มที่เป็นผลบวกต่อบริษัทฯ โดยในระหว่ำงปี ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จำกกำรท่ีมีหนี้ในรูป
สกุลเงินต่ำงประเทศทั้งในสกุลเหรียญสหรัฐและเยน    

- ขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 304.19 ล้ำนบำท 

บริษัทได้เข้ำท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน ในกำรเข้ำซื้อกิจกำร โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องท ำกำรเข้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อจัดเตรียม
เงิน โดยภำยหลังกำรท ำสัญญำแล้วค่ำเงินบำทยังคงแข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้กลุ่มบริษัทเกิดกำรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนดังกล่ำว 

3.2.3.1.4 สว่นแบง่ก ำไรจำกกำรลงทนุ 

ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ เข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศฟิลิปปินส์และโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใน
ประเทศอินโดนีเซีย จึงมีกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรำยกำรประเมินค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ี
ได้มำ ดังนี้ 

 
โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลมทีป่ระเทศฟลิิปปนิส ์  

บริษัทฯ รับรู้ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรตั้งแตไ่ตรมำสที่ 2 (วันท่ี 16 พฤษภำคม 2560) และมีกำรบันทึก
ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนย้อนกลับไปถึงต้นปี โดยเป็นกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 
15 พฤษภำคม เป็นจ ำนวน 53.05 ล้ำนบำท และรับรู้กำรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม - 30 
มิถุนำยน จ ำนวน 9.90 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 เป็นจ ำนวน 
43.15 ล้ำนบำท ทั้งน้ี บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 3 จ ำนวน 4.47 ล้ำนบำท  
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ส ำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 15.43 ล้ำนบำท และรับรู้กำรประเมิน
มูลค่ำกำรลงทุนตำมมำตรฐำนบัญชีเป็นก ำไรจำกกำรซ้ือกำรลงทุนจ ำนวน 308.77 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรบันทึกค่ำตัด
จ ำหน่ำยจำกสิทธิในกำรซ้ือขำยไฟ จ ำนวน 21.61 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกย้อนกลับไปตั้งแต่เข้ำลงทุน  ส่งผลให้ในปี 2560 
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมน้ีเป็นจ ำนวน 341.27 ล้ำนบำท โดยมีกำรบันทึกรำยกำรหลักจำก
ก ำไรจำกกำรลงทุนจ ำนวน 361.82 ล้ำนบำท  

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนเีซยี  

บริษัทฯ รับรู้ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรตั้งแตไ่ตรมำสที่ 3 (1 สิงหำคม 2560) และมีกำรบันทึกผลก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนย้อนกลับไปถึงตน้ปี โดยเป็นกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 31 กรกฎำคม 
2560 เป็นจ ำนวน 238.20 ล้ำนบำท และรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 30 กันยำยน 
จ ำนวน 125.49 ล้ำนบำท  

ส ำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 207 ล้ำนบำท และรับรู้กำรประเมิน
มูลค่ำกำรลงทุนตำมมำตรฐำนบัญชีเป็น ก ำไรจำกกำรซ้ือกำรลงทุนจ ำนวน 57.56 ล้ำนบำท และมีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยตัด
จ ำหน่ำยจำกสิทธิในสัญญำซ้ือขำยไฟในระหว่ำงไตรมำสที่บันทึกย้อนกลับไปตั้งแต่บริษัทฯ เข้ำลงทุนจ ำนวน 220.18 
ล้ำนบำท  ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมน้ีเป็นจ ำนวน 408.16 ล้ำนบำท โดยมี
กำรบันทึกรำยกำรหลักเป็นก ำไรจำกกำรลงทุนจ ำนวน 296.75 ลำ้นบำท 

 
3.2.3.1.5 ก ำไรตอ่หุน้ 

 
 

3.2.3.2 กำรวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

ณ สิ้น 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 32,099.23 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9  เทียบกับสิ้นปี 2559 มี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 13,529.72 ล้ำนบำท  โดยใช้เงินสดภำยในบริษัทฯ และ
เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินเพ่ือใช้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ประเทศฟิลิปปินส์ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย จึงส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมขึ้นเป็น 15,613.15 ล้ำนบำท 
และท ำให้หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 17,330.29 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.1 เทียบกับสิ้นปี 2559 ส ำหรับส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 14,368.93 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เทียบกับสิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 
1.23 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560 
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ตำรำงแสดงสรปุงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

     

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

 

 
3.2.3.2.1 สนิทรพัย ์

1) สินทรัพย์หมุนเวียน 

ณ สิ้น ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเป็น 2,696.92 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 70.6 
เทียบกับสิ้นปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกใช้เงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นที่ครบก ำหนดส ำหรับลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 
2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็น 29,402.31 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
80.3 เทียบกับสิ้นปี 2559 จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์ และ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย  
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 
 

3.2.3.2.2 หนีส้นิ 

1) หน้ีสินหมุนเวียน 
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ำกับ 1,654.36 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 34.6 โดยมี

สำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรลดลงของเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำร Nagi ประเทศญี่ปุ่น และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์กำรเกษตร  

(2) เงินปันผลค้ำงจ่ำยลดลง 298.49 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนใน
ไตรมำสที่ 3 ป2ี559 และจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2560 ขณะที่ ณ สิ้นปี 2560 ไม่มีเงินปันผลค้ำงจ่ำย 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนีส้นิหมนุเวยีน 

 
 

2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 16,075.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.3 เทียบ

กับสิ้นปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเบิกรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 

 

3.2.3.2.3 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

(1) ณ สิ้น ปี2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 14,368.79 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 
เทียบกับสิ้นปี 2559 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,477.01 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษัทฯ และทุนเรียกช ำระท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นตำมเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิของโครงกำร ESOP 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
3.2.3.3 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 ซึ่งเป็นผลมำจำก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ อัตรำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้นตำมจ ำนวนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่พัฒนำแล้วเสร็ จ 
และส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุน อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ำกับ 1.23 เท่ำ 

ตำรำงแสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
 
 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หน้ำ 3-28 

 

3.2.3.4 กระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ณ สิ้น ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 2,003.98 ล้ำนบำท ลดลง 5,357.18 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 เงินสดสุทธิส่วนใหญ่ได้มำจำกเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  และกำรขำยที่ดินและ
ใบอนุญำตของโครงกำร Suimei ขณะที่เงินสดส่วนใหญ่ใช้ในกำรช ำระคืนเงินกู้ กำรลงทุนโครงกำรต่ำงๆ และดอกเบ้ีย 
รวมถึงเงินปันผลจ่ำย 

 
ตำรำงแสดงรำยละเอยีดกำรไดม้ำ (ใชไ้ป) ของเงนิสดในแตล่ะกจิกรรม 

 
 

3.2.4 ปจัจยัหลกัทีค่ำดวำ่จะมผีลกระทบตอ่กำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะมีปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในอนำคต ได้แก่ 

(1) กำรปรับเพ่ิมขึ้นของค่ำไฟฟ้ำพื้นฐำน (Ft) จะส่งผลให้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น   

(2) กำรแข็งค่ำของค่ำเงินบำทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเยน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรด ำเนินงำนรวมทั้งกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ในกรณีบริษัทฯ มีสถำนะหน้ีสินในรูปสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ  

(3) กำรลดลงของอัตรำดอกเบี้ยจะส่งผลให้ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ลดลง 

 

3.2.5 แนวโนม้กำรด ำเนนิธรุกจิในป ี2561  

ในปี 2561 นั้น บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ำหมำยในกำรเป็นต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงำนสะอำด โดยกำร
สร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีแผนกำรลงทุนเพื่อสร้ ำงกำร
เติบโตให้แก่องค์กร โดยมุ่งหวังให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้ทั้งกำรเติบโตจำกธุรกิจปัจจุบัน (organic growth) ดังเช่น 
กำรเติบโตจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กำรร่วมลงทุนกับพันธมิตร
ทำงธุรกิจจำกหลำยภำคส่วน กำรร่วมพัฒนำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนกับโครงกำรที่บริษัทฯ เข้ำร่วมลงทุนในประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเชีย  รวมท้ังกำรเติบโตจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรหรือร่วมทุน (Inorganic growth) และจำกกำรลงทุน
ใหม่ (New investment) 

ส ำหรับกำรเติบโตจำกภำยในตำมแผนธุรกิจปัจจุบันมีดังนี้ 

(1) บริษัทฯ คำดว่ำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตรกับองค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึกในพระบรมรำชูปภัมภ์ (อผศ.) ตั้งอยู่ท่ีประเทศไทย จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตรมำส
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ที่ 2/2561 และสำมำรถรับรู้รำยได้ด้วยอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำที่ 4.12 บำท/หน่วย เป็นระยะเวลำ 25 ปี โดยมีก ำลังกำร
ผลิตตำมสัญญำท่ี 8.94 เมกะวัตต์  

(2) บริษัทฯ คำดว่ำโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม Gotemba ตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตรมำสที่ 1/2561 ทั้งน้ีโครงกำรน้ีได้ทดลองจ่ำยไฟเข้ำระบบเรียบร้อยแล้ว  ส ำหรับก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำตำมสัญญำรวมอยู่ท่ี 4.0 เมกะวัตต์ อำยุสัญญำ 20 ปี และมีอัตรำกำรรับซื้อไฟแบบ Feed-in-Tariff ที่ 32 เยน-
kWh 

(3) กำรร่วมเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรทำงธุรกิจ อำทิเช่น (1) บริษัทฯ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท 
แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อพัฒนำชุมชน Smart Green Energy Community โดยบริษัทฯ คำดว่ำโครงกำร
ดังกล่ำวจะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงกลำงปี 2561 และนับเป็นโครงกำรน ำร่องส ำหรับโครงกำรอ่ืนของ
กลุ่มบริษัทฯ ต่อไป  (2) บริษัทฯ ยังได้ร่วมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท Power Ledger จำกประเทศ
ออสเตรเลีย เพ่ือน ำเทคโนโลยี Blockchain มำเป็นกลไกลในกำรบริหำรจัดกำรซ้ือขำยไฟผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบ Peer-
to-Peer เพ่ือเป็นกำรพัฒนำต่อยอดให้กับโครงกำรชุมชน Smart Green Energy Community โดยโครงกำรน ำร่อง
นี้น่ำจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยปี 2561 (3) กำรจับมือกับพันธมิตร 6 หน่วยงำน เพื่อลงนำมข้อตกลง
กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกหรือ 
Eastern Economic Corridor ให้เป็นนิคมอุตสำหกรรม Smart Park ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสำหกรรมท่ีใช้พลังงำนสะอำด 
พัฒนำอุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมย่ังยืน และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือนวัตกรรมในกำรต่อยอด โดย
บริษัทฯ จะเป็นผู้ด ำเนินกำรบริหำรพลังงำนทดแทนรวมท้ังร่วมลงทุนในโครงกำรพลังงำนทดแทน 

(4) กำรร่วมพัฒนำกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนกับโครงกำรท่ีทำงบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเชีย 
โดยผู้บริหำรระดับสูง 2 ท่ำน ของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งในโครงกำรในประเทศฟิลิปปินส์
และอินโดนีเชีย โดยรูปแบบกำรประชุมนั้นแบ่งออกเป็น กำรประชุมรำยเดือน ซึ่งเป็นกำรจัดกำรประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์
หรือ conference call และกำรประชุมรำยไตรมำส ซ่ึงผู้บริหำรระดับสูงจะต้องเดินทำงไปประชุมด้วยตนเอง 

ส ำหรับกำรเติบโตจำกกำรเข้ำซื้อกิจกำร กำรร่วมทุน หรือกำรลงทุนใหม่นั้น บริษัทฯ ให้ควำมสนใจในธุรกิจพลังงำน
สะอำดในรูปแบบอ่ืนท่ีมีศักยภำพในกำรเติบโตและสอดคล้องกับทิศทำงกำรเติบโตของบริษัท ดังเช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนลม กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวมวลหรือชีวภำพ ฯลฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
ใช้อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นของโครงกำร (EIRR) ในกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
ที่จะลงทนุ โดย EIRR นั้นจะต้องอยู่ประมำณ 12% – 15%  

บริษัทฯ ประมำณกำรเติบโตส ำหรับปี 2561 ไวด้ังนี้  

•รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร   คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นประมำณ 10% จำกปี 2560 
•EBITDA (รวมส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย) คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นประมำณ 15%-20% จำกปี 2560 
•เงินลงทุน     ประมำณ 10,000 ล้ำนบำท 
•นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล    ไม่ต่ ำกว่ำ 40% ของก ำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำร 
•ข้อจ ำกัดทำงกำรเงิน (Covenant)   หน้ีสิน/ทุน ≤ 3 เท่ำ 
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เอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้ีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบรษิทั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร  
1. นำยพชิยั ชณุหวชริ 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
อำยุ 68 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปริญญำโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำปรัชญำดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ บริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
• ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปริญญำบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยำลัย

ป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวชิำกำรป้องกันประเทศ 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 49/2006)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 143/2009)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหำรระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2557 – 2560 : กรรมกำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
• 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 บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2551 – 2552 : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
• 2550 – 2552 : กรรมกำร  

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น (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) 
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• 2544 – 2550 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่กำรเงินและบัญชีองค์กร  
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธำนกรรมกำร บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด  
- นำยกสมำคมมวยสำกลแห่งประเทศไทย 
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2. พลเรือเอก ศษิฐวชัร วงษส์วุรรณ 
รองประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อำยุ 70 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนำยเรือ 
• หลักสูตรโรงเรยีนเสนำธิกำรทหำรเรือ รุ่นที่ 43 กองทัพเรือ 
• หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ รุ่นที่ 26 กองทัพเรือ 
• หลักสูตรกำรซ่อมเครื่องยนต์ MTU ประเทศเยอรมนี 
• หลักสูตรกำรซ่อมเครื่องยนต์ (Gas Turbine Engine Repairing Course) ประเทศอังกฤษ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 117/2009)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2552 : กรรมกำรกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
: ประธำนกรรมกำรกำรเคหะแห่งชำต ิ

• 2550  : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ 
• 2545 : รองผู้บัญชำกำร กองเรือยุทธกำร กองทัพเรือ 
• 2541 : เจ้ำกรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหบี กองทัพเรือ 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี - 
• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
- ผู้จดักำรกจิกำรไฟฟ้ำ สัตหีบ 
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3. นำยชยัวฒัน ์โควำวสิำรชั 
รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 
อำยุ 51 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (เกียรตินิยม)  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
• Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP168/2013)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

(RNG 4/2013) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่น 58   

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.10) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

ประสบกำรณก์ำรท 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) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก รีเทล จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร มูลนิธิใบไม้ปันสุข 
- กรรมกำร บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด 
- กรรมกำร Nido Petroleum Limited 
- กรรมกำร บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร และอนุกรรมกำรฯ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
- กรรมกำร สมำคมศิษย์เก่ำสวนกุหลำบ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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- อุปนำยก คณะกรรมกำรบริหำรของสมำคมนักเรียนเก่ำ  
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- กรรมกำร มูลนิธิประชำบดีธุรกิจเพื่อสังคม 
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4. พลเอก คณติ สำพทิกัษ ์ 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อำยุ 65 ป ี
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ รุ่นที่ 24 
• เตรียมทหำรรุ่นที่ 13 
• หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรหลักประจ ำชดุที่ 63 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2557 – 2560 : ประธำนกรรมกำร บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
• 2554  :  ประธำนคณะที่ปรึกษำกระทรวงกลำโหม 

 :  รำชองครักษ์พิเศษ 
 :  ตุลำกำรศำลทหำรสูงสุด 

• 2553  :  ที่ปรึกษำพิเศษกองทัพบก 
• 2551  :  แม่ทัพภำคที่ 1 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี - 
• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
- กรรมกำรอ ำนวยกำรรำชตฤณมยัสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- กรรมกำรมูลนิธิอนุรักษ์ป่ำรอยต่อ ๕ จังหวัด 
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5. พลเอก อทุศิ สนุทร 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
อำยุ 63 ป ี
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์ (พัฒนำสังคม) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
• โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ รุ่นที่ 25 
• โรงเรียนเตรียมทหำร รุ่นที่ 14 
• หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรบก หลักสูตรหลักประจ ำ ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก สถำบัน

วิชำกำรทหำรบกชั้นสูง 
• หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2555 - 2557  :  หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยและสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำในกำร
แก้ไขปัญหำ จชต. 

:  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
• 2554 - 2555  :  แม่ทัพน้อยท่ี 1 
• 2553 - 2554  :  ผบ. ฉก. นรำธิวำส 

:  รองแม่ทัพภำคที่ 1 
:  นำยทหำรพิเศษประจ ำ กรมทหำรรำบท่ี 21 รักษำพระองค์ 
:  ตุลำกำรศำลทหำรชั้นกลำงกรุงเทพ 

• 2552  :  ผู้บัญชำกำรกองพลทหำรรำบท่ี 9 
:  ตุลำกำรศำลทหำร ศำลทหำรกรุงเทพ 
:  ผบ.กกล.สุรสีห ์

• 2551  :  ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 11 
• 2549  :  ผู้บังคับกำรจังหวดัทหำรบกเพชรบุร ี

:  นำยทหำรพิเศษประจ ำ กรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 
• 2545 – 2547 : ผู้บังคับกำรจังหวดัทหำรบกกำญจนบุร ี
• 2544 - 2545  :  รอง เสธ.กกล.สุรสีห ์

:  รองเสนำธิกำร กองพลท่ี 1 รักษำพระองค์ 
• 2538  :  รองผู้บังคับกำรกรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 

:  เสนำธิกำร กรมทหำรรำบท่ี 1 มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 
• 2536  :  หัวหน้ำแผนกแผนและปฏิบัตกิำร กองยุทธกำร กอ.รมน.ทภ.1 
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• 2535  :  ผู้บังคับกองพันทหำรรำบท่ี 2 กรมทหำรรำบท่ี 1  
มหำดเล็กฯ รักษำพระองค์ 

• 2526 - 2527  :  ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ฉก.102 กกล.บูรพำ 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี - 
• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแห่งชำต ิ
- เลขำนุกำรและกรรมำธิกำรพลังงำน สภำนิติบัญญัตแิห่งชำติ 
- กรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ 
- รองประธำนอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงบก  

ในคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ 
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6. นำงวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
อำยุ 64 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
• สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิอำวุโส สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• กำรทดสอบหลักสตูรอบรมกรรมกำร (Directors Diploma Examination 5/2001)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 13/2001)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2006) 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 4/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยกำรเงินและบัญชี  
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดสัตรี จ ำกัด (มหำชน) 

• Chief Financial Officer บริษัท แกรมม่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
• Executive Vice President - Finance and Accounting  

บริษัท สยำมเหล็กรีดเย็นครบวงจร จ ำกดั (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 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในอดตี 
• เลขำธิกำร สภำวิชำชีพบัญชใีนพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน) 
• ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท ท่ำเรือประจวบ จ ำกัด 
• ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
• กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
• รองประธำนในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรวำงระบบบัญชี 
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• เหรัญญิก สภำวชิำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนบัญชีบริหำร 
• อนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• วิทยำกรในหลักสตูรของคณะกรรมกำรบัญชีบริหำรและคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงระบบ  

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชปูถัมภ์ 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพด้ำนบัญชีกำรเงินประจ ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กำรประปำนครหลวง 
- ผู้สังเกตกำรณ์อิสระตำมข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
- อนุกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

ระบบกำรจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

 

7. นำงพรรณขนติตำ บญุครอง 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 2 มกรำคม 2560) 
กรรมกำรตรวจสอบ 
อำยุ 61 ป ี
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• ปรัชญำดุษฎีบัณฑติ  สำขำวิชำกำรพัฒนำธรรมำภิบำล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 72/2006)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Audit Committee Program (ACP 24/2008)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

(MIR 15/2013) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

(RNG 8/2016) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Board Matters and Trends (BMT 1/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลกัสูตรวุฒิบัตร กำรก ำกับดแูลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกจิ 

และองค์กำรมหำชน (PDI) สถำบันพระปกเกล้ำ 
• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 6  

สถำบันพระปกเกล้ำ 
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ เอกชน และกำรเมือง (ปริญญำบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.5) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
• หลักสูตรผูต้รวจรำชกำรระดับกระทรวง ประจ ำปี 2559 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2557 – 2560 : กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
   บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
• 2557 – 2559 : กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
   ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
• 2558 – 2559 : ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง 
• 2555 – 2558 : ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำรัฐวิสำหกจิ   
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ 
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• 2553 - 2555 : รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/อืน่ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
- ไม่มี - 

• กิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- อนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรเงิน กำรธนำคำร สถำบันกำรเงินและตลำดทุน  

สภำนิติบัญญตัิแห่งชำต ิ
- กรรมกำรจรรยำบรรณ สถำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
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8. ศ.ดร. สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
อำยุ  45 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• 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 (วิศวกรรมโยธำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

• หลักสูตรนักบริหำรงบประมำณระดับสูง ส ำนักงบประมำณ (นงส. 1) 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.5) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน   
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง “มหำนคร” (มหำนคร รุ่นที่ 5) 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (RoLD Program) 
• หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)  
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (รุ่นที่ 3) 
• หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำคณะ สถำบันคลังสมองของชำติ (รุ่นที่ 6) 
• หลักสูตรกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน  

กระทรวงอุตสำหกรรม (วธอ. 1) 
• หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ สถำบันคลังสมองของชำติ (รุ่นท่ี 9) 
• หลักสูตร Executive Development Program สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11) 
• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหำรระดับสูงรุ่นที่ 13 (วตท.13) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน   
• หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้น ำยคุใหม่ในระบอบประชำธิปไตย (ปนป. 1)  

สถำบันพระปกเกล้ำ  
• หลักสูตรกำรจดักำรภัยพิบัติแหง่ชำติ  

ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น  
• หลักสูตรผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำต ิ
• หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรฐัวิสำหกจิและองค์กร

มหำชน สถำบันพระปกเกล้ำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (รุ่นที่ 3) 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 105/2008)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
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• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Audit Committee Program (ACP 27/2009)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  
(SFE 8/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
(MIR 8/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย (นบม. 10)  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำ กระทรวงศกึษำธิกำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
• 2560 – ปัจจุบัน :  ประธำนท่ีประชุม  

อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเลขำธิกำรท่ีประชุมอธิกำรบดี 
• 2558 – ปัจจุบัน : อธิกำรบดี  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
• 2557 – 2559 : นำยก วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์
• 2555 – 2556 : ประธำนกรรมกำร กำรเคหะแห่งชำต ิ
• 2554 – 2557 : กรรมกำรยุทธศำสตร์ กำรประกนัสังคม กระทรวงแรงงำน 
• 2554 – 2557 : กรรมกำรนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
• 2554 – 2554 : กรรมกำร บริษัทเดินรถไฟฟ้ำ รฟท. (Airport Link)   
• 2553 – 2555 : กรรมกำรบริหำร องค์กำรสวนยำง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
• 2553 – 2557 : คณบดี คณะวิศวกรรมศำสตร์  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
• 2553 – 2554 : ประธำนคณะกรรมกำรตดิตำมกำรด ำเนินโครงกำรระบบขนส่งทำงรถไฟ 

Airport Rail Link กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
• 2552 – 2553 : ประธำนสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ

ทหำรลำดกระบัง 
• 2552 – 2554 : กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ โรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต 

กระทรวงกำรคลัง 
• 2546 – 2547 : ผู้ช่วยอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร  

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ  
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บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- อธิกำรบดี สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
- กรรมกำรสภำวิศวกร สภำวิศวกร 
- กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรังสิต 
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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9. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรกำรลงทุน  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
อำยุ  53 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions  (M&A 1/2011)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  

(SFE 1/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 10  

สถำบันพระปกเกล้ำ 
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญำบัตร ปรอ.  

รุ่นที่ 25) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2556 – 2558 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2555 – 2556 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์

องค์กร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2547 – 2551 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ ด้ำนกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร  

บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
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• 2540 – 2547 : ผู้จดักำรฝ่ำยแผนและพัฒนำธุรกิจ  
บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จ ำกัด 

• 2537 – 2540 : ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด 
• 2531 – 2537 : ผู้จดักำรสว่นกำรพำณิชย์ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 
- กรรมกำร Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
- กรรมกำร Star Energy Geothermal Pte Ltd. 
- กรรมกำร Star Phoenix Geothermal JV B.V. 
- กรรมกำร Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.  
- กรรมกำร Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 
- กรรมกำร Huang Ming Japan Company Limited 
- กรรมกำร BCPG Wind Cooperatief U.A. 
- กรรมกำร PetroWind Energy Inc. (PWEI) 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำร  
1. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั  

กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรกำรลงทุน  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
อำยุ  53 ปี 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกึอบรม 

• วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions  (M&A 1/2011)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  

(SFE 1/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 10  

สถำบันพระปกเกล้ำ 
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญำบัตร ปรอ.  

รุ่นที่ 25) วิทยำลยัป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2556 – 2558 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2555 – 2556 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์

องค์กร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนด้ำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 
 

• 2547 – 2551 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ ด้ำนกลยุทธ์และพัฒนำองค์กร  
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2540 – 2547 : ผู้จดักำรฝ่ำยแผนและพัฒนำธุรกิจ  
บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จ ำกัด 

• 2537 – 2540 : ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด 
• 2531 – 2537 : ผู้จดักำรสว่นกำรพำณิชย์ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 
- กรรมกำร Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
- กรรมกำร Star Energy Geothermal Pte Ltd. 
- กรรมกำร Star Phoenix Geothermal JV B.V. 
- กรรมกำร Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.  
- กรรมกำร Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 
- กรรมกำร Huang Ming Japan Company Limited 
- กรรมกำร BCPG Wind Cooperatief U.A. 
- กรรมกำร PetroWind Energy Inc. (PWEI) 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 214,096 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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2. นำงสำวเรวด ีพรพฒันก์ลุ 
รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร  
(ปฏิบัติหน้ำที่รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนำยน 2560) 
อำยุ  58 ปี 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 99/2012)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Company Secretary Program (CSP 71/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Executive Development Program (EDP 12/2013)  

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP 2015) 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Executive Energy Management Program (EEM 2017) 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2558 -  2560 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2558 – 2560 : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสธุรกจิบริษัทร่วม บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) ปฏิบัติหน้ำที่ท่ี บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2556 – 2558 : ผู้อ ำนวยกำรธุรกิจบริษัทร่วม บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (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 สำยงำนด้ำนบัญชีและภำษี 
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• 2547 – 2550 : ผู้จดักำรอำวุโสส่วนบัญชี และรกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรบัญชีและภำษ ี
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ธรุกิจบริษัทรว่ม  
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
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• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บีซีพีจี ไบโอพำวเวอร์ 1 จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท บีซีพีจี ไบโอพำวเวอร์ 2 จ ำกัด 
- กรรมกำร BSE Energy Holdings 
- กรรมกำร BCPG Japan Corperation  
- กรรมกำร BCPG Engineering Company 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 74,050 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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3. นำงสำวสตัยำ มหตัถนำพำณชิ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเป็นเลิศองค์กร และ 
เลขำนุกำรบริษัท 
(เม่ือวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครั้งท่ี 13/2560 มีมติแต่งตั้ง  
เป็นรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเป็นเลิศองค์กร  
มีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป) 
อำยุ  52 ปี 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโท International Business and Information Management System, 
Widener University Pennsylvania, USA 

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงนิกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Company Secretary Program (CSP82/2017)  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (SEP/2017) 
• Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of 

Management 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2559 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี  
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2549 – 2559 : กรรมกำรบริหำร บริษัทอวำนกำร์ด คอปปิตอล จ ำกัด 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มี -  

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมกำร Greenergy Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมกำร Greenergy Power Pte. Ltd 
- กรรมกำร บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 62,000 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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4. นำงสำวณนิทริำ อภสิงิห ์ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
อำยุ  51 ปี 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Case Western Reserve University, USA  
(ทุนธนำคำรกสิกรไทย) 

• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 213/2015)  
สมำคมสถำบันส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย 

• นักบริหำรด้ำนพลังงำนระดับสูง รุ่นที่ 6 กระทรวงพลังงำน 
• TLCA Executive Development Program (EDP11) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• Executive Development Program (EDP 8/2012)  

มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกจิกำรคลัง 
• CFO Certification Program (รุ่น 15/2011) สภำวชิำชีพบัญชี 
• Smart Branding & Marketing for Digital Economy (Class 5/2016)  

มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 
• ผู้น ำพอเพียงเพื่อควำมมั่นคง รุ่นท่ี 1 (พ.ศ.2560) มูลนิธิคลังสอง วปอ.เพื่อสังคม 

ประสบกำรณท์ ำงำน 
• 2559 – ปัจจุบัน :  กรรมกำรชมรมบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน   

  สมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
• 2560 : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ธุรกิจบริษัทร่วม  

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2558 – 2560 : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กรและบริหำรกำรลงทุนธุรกิจ 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2557 – 2558 : ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและยทุธศำสตร์องค์กร 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2551 – 2557 : ผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงินองค์กร สำยงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2548 – 2550 : คณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  

สำขำช่ำงโทรคมนำคม กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
• 2547 – 2550 : ผู้อ ำนวยกำร บจก. สำมำรถคอมเทค 
• 2544 – 2547 : ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำองค์กร บมจ.สำมำรถ คอร์ปอเรชั่น 
• 2542 – 2544 : รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร บจก. แคปปิตัลเทเลคอม 
• 2537 – 2542 : ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรลงทุน บจก.แคปปิตัล แมเนจเมนท์ 
• 2536 : หัวหน้ำส่วนส่งเสริมธุรกจิ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 
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กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -  

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 157,800 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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5. นำยสมชำย เกษมลน้นภำ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร 
อำยุ  53 ปี 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโท Electrical Engineering (Computer Network and Telecommunication), 
University of Washington, USA 

• ปริญญำตรี Electrical Engineering (Computer Engineering and 
Telecommunication), University of Washington, Seattle, USA 

กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 
• Management Training Program, Nokia Networker (1996),  

International Institute for Management Development, Switzerland 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 6/2560 – ปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร  
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2559 – 6/2560  : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร และพัฒนำธุรกิจ 
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2556 – 2559  : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 
    บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
• 2556 – 2557  : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจพลังงำนทดแทน 
    บริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
• 2552 – 2556  : ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์ 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร PetroWind Energy Inc (PWEI)  
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 38,400 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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6. นำยภำวนั สยำมชยั 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร 
ด ำรงต ำแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation 
อำยุ  48 ปี 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำเอก วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  
สถำบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 123/2016)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2548 – 2558 : กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนปฏิบัติกำร  
บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร บริษัท BCPG Japan Corporation 
- กรรมกำร บริษัท BCPG Engineering Company 

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ : 94,250 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)   
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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7. นำยกอ้งเกยีรต ิกำญจนพนัธุ ์
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
อำยุ 52 ปี 
 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2561 – ปัจจุบัน : ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2558 – 2561 : ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินและนกัลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2557 – 2558 : ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย กำรเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2554 – 2557 : ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรเงินสด และควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)  
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มี -  

• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -  

สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ 49,600 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)   
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี  
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8. นำยพงษศ์กัดิ ์ชะนะมำ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีองค์กร 
อำยุ 54 ปี 
 
กำรศกึษำ 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
• ปริญญำตรีบัญชีบณัฑิต มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

กำรฝกึอบรม / สมัมนำ 
- ไม่ม-ี  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
• 2560-ปัจจุบัน : ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีองค์กร บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2559-2560 : ที่ปรึกษำด้ำนบัญชี บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) 
• 2558-2559 : ผู้อ ำนวยกำร สำยกำรเงินและบญัชี บริษัท เอเชีย เมทัล จ ำกัด (มหำชน) 
• 2535-2555 : ผู้จดักำร ฝ่ำยบัญชกีำรเงิน บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกดั (มหำชน)  

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี -  
สัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ   72  หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)   
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัยอ่ย 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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1. กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.1. กำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง 

บริษัท / กรรมกำร นำยพิชยั  
ชุณหวชิร 

พลเรอืเอก  
ศิษฐวชัร  

วงษ์สุวรรณ 

นำยชัยวัฒน์  
โควำวิสำรัช 

พลเอก คณิต  
สำพิทกัษ์ 

พลเอก อทุศิ 
สุนทร 

นำงวิไล  
ฉัททนัตร์ศัม ี

นำงพรรณขนิต
ตำ บญุครอง 

ศ.ดร. สุชชัวีร ์
สุวรรณสวัสดิ ์

นำยธรรมยศ  
ศรีชว่ย 

นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

บมจ. บซีพีีจี  X V , // V  / / / / / /, // * /, // , /// 
บรษิทัยอ่ย / บรษิทัรว่ม           
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(บุรรีัมย)์          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(บุรรีัมย์ 1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(ชัยภูม ิ1)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี่ (นครรำชสมีำ)          X 
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(ปรำจนีบรุ)ี          X 
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.          / 
Star Energy Group Holdings Pte Ltd.   /       / 
Star Phoenix Geothermal JV B.V.          / 
Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) 
B.V. 

         / 
Star Energy Geothermal Pte Ltd.          / 
Huang Ming Japan Company Limited          / 
BCPG Wind Cooperatief U.A.          / 
PetroWind Energy Inc. (PWEI)          / 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง           
บมจ. บำงจำก คอรป์อเรชั่น  X  / , //       /// 
บจก. บำงจำก รีเทล   X        
บจก. บบีีจีไอ   /        
Nido Petroleum Limited   /        
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950    /        
บมจ. พรอ็พเพอร์ตี้ เพอร์เฟค        /   
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊      /     
บมจ. สหไทย เทอรม์ินอล       /     
บมจ. สหไทยสตีลไพพ ์      /     
บจก. ฮอร์ตัน้อนิเตอร์เนชัน่แนล      /     
บจก. บริหำรสนิทร์ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย       X    

หมำยเหตุ :             X = ประธำนกรรมกำร             V = รองประธำนกรรมกำร             / = กรรมกำร              // = กรรมกำรบริหำร              /// = ผู้บริหำร   
*นำยธรรมยศ ศรีช่วย ลำออกจำกกำรแป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2560  
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1.2. กำรด ำรงต ำแหนง่ของผูบ้รหิำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัท / กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นำงสำวเรวด ี
พรพัฒน์กลุ 

นำงสำวสัตยำ  
มหัตถนำพำณิช 

นำงสำวณินทริำ 
อภิสิงห ์

นำยสมชำย  
เกษมลน้นภำ 

นำยภำวัน  
สยำมชัย 

นำยก้องเกียรติ  
กำญจนพนัธุ ์

นำยพงษ์ศกัดิ ์ 
ชะนะมำ 

บมจ. บซีพีีจี  /, // , /// /// /// /// /// /// /// /// 
บรษิทัยอ่ย / บรษิทัรว่ม         
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่ X /       
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(บุรรีัมย)์ X /       
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(บุรรีัมย์ 1) X /       
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(ชัยภูม ิ1) X /       
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี่ (นครรำชสมีำ) X /       
บจก. บำงจำกโซลำร์เอน็เนอร์ยี ่(ปรำจนีบรุ)ี X /       
บริษัท บซีีพีจ ีไบโอพำวเวอร์ 1 จ ำกดั  /       
บริษัท บซีีพีจ ีไบโอพำวเวอร์ 2 จ ำกัด  /       
BSE Energy Holdings  /       
BCPG Japan Corperation  /    /   
BCPG Engineering Company  /    /   
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.   /      
Greenergy Holdings Pte. Ltd.   /      
Greenergy Power Pte. Ltd   /      
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. /        
Star Energy Group Holdings Pte Ltd. /        
Star Phoenix Geothermal JV B.V. /        
Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. /        
Star Energy Geothermal Pte Ltd. /        
Huang Ming Japan Company Limited /        
BCPG Wind Cooperatief U.A. /        
PetroWind Energy Inc. (PWEI) /    /    
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง         
บมจ. บำงจำก คอรป์อเรชั่น  /// ///  ///     
บจก. อวำนกำร์ด แคปปิตอล   /      

หมำยเหตุ :             X = ประธำนกรรมกำร             V = รองประธำนกรรมกำร             / = กรรมกำร              // = กรรมกำรบริหำร              /// = ผู้บริหำร   

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 



 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 

นำงสำวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม 47 บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงินและกำร
บัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
Risk Management and Internal 
Control Program 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 
 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระบบ
สำรสนเทศ 
(สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 
 
Value – Added Business Control:  
The Right Way to Manage Risk 
(The Institute of Internal Auditors 
of Thailand : IIAT ) 
 
Corporate Secretary Development 
Program 
(คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
 
Company Secretary Program 
(Thai Institute of Directors :IOD) 
 
Corporate Secretary Development 
Program 
(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

- ไม่มี - - ไม่มี - ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
 
พ.ค. 2560 – ส.ค. 2560 
 
 
 
พ.ย. 2558 – มี.ค. 2560 
 
 
 
 
ส.ค. 2553 – ต.ค. 2558 
 
 
 
 
ก.ย. 2539 – ส.ค. 2553 
 

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน 
ผู้ช่วยผู้จัดกำร ส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน 
 
 
หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
 
 
ผู้จัดกำรอำวุโส  
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
ผู้จัดกำรส ำนัก 
ตรวจสอบภำย ใน  แล ะ
เลขำนุกำรบริษัท 
 
 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 
 
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(บริษัทในกลุ่มอิออน) 
 
 
บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์            
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลั งงำนหมุน เวียน  รวมถึ ง
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวีย   
 
ธุรกิจลิสซิ่ง  
 
 
 
 
บริกำรด้ำนกำรเงินแก่ลูกค้ำรำย
ย่อย 
 
   
   
ผลิต จ ำหน่ำยและส่งออก ฟิล์ม
พลำสติก 
  
  
  

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์นิ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 
 

 
- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

  

เอกสารแนบ 5 

อืน่ๆ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2 
 

 
- ไมม่ ี- 
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