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สวนที่ 1  กำรประกอบธรุกจิ 

1-1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ  

1.1.1 วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เปำหมำย หรอืกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนของกลมุบรษิทั 

1.1.1.1 วสิยัทศัน ์ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอยของบริษัทฯ (รวมเรียกวำ “กลุมบริษัทฯ”) มี
วิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ “สรำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนดวยนวัตกรรมอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมุงมั่นพัฒนำ
องค์กรสูควำมเปนเลิศอยำงยั่งยืน ดวยบุคลำกรที่รูรอบและชำญฉลำด” 

1.1.1.2 พนัธกจิ  

ลงทุน พัฒนำ และด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนสะอำดทั่วโลกดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนรำกฐำนของคตินิยมรวม
ขององค์กร กำรจัดกำรและหลักบริหำรธุรกิจ เพ่ือกำรเติบโตอยำงยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1.1.1.3 เปำหมำยและกลยทุธใ์นกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัฯ  

กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและตำงประเทศ ทั้ งนี้ กลุม
บริษัทฯ มีแผนที่จะเขำลงทุนในธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนรูปแบบตำงๆ เชน โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอน  

ใตพิภพ โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม โครงกำรโรงไฟฟำกำซชีวภำพ โครงกำรโรงไฟฟำชีวมวล และโครงกำรโรงไฟฟำ
จำกเชื้อเพลิงขยะ เปนตน ผำนกำรเขำซื้อธุรกิจและ/หรือพัฒนำโครงกำรใหมทั้งในและตำงประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศใน
ทวีปเอเชีย โดยมุงเนนกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์อยำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มมูลคำสินทรัพย์ ดวยควำมเปนเลิศใน
กำรด ำเนินงำน อีกทั้งยังเปนผูน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำประยุกต์ใชในเชิงธุรกิจ  ประกอบกับมีบุคลำกรที่มีควำมรู
ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะดำน เพ่ือผลักดันธุรกิจใหสำมำรถเติบโตไดอยำงยั่งยืน 

1.1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั  

1.1.2.1 ประวตัคิวำมเปนมำทีส่ ำคญั 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจ ำนวน 20.00 ลำนบำท แบง
ออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 2.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 10.00 บำท โดยมีบริษัท บำงจำกปโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)”) (“BCP”) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

รอยละ 99.9 ของทุนเรียกช ำระ 

ตอมำที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสรำงกลุม
ธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุนสำมัญของบริษัทฯ ตอประชำชนทั่วไปเปนครั้งแรก ( IPO) เพื่อ
รองรับกำรปรับโครงสรำงกลุมธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนและกำรขยำยธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในอนำคต 
โดยใหบริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรโดยกำรซื้อสินทรัพย์ โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟำ
ตำมสัญญำรวม 38 เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (“โครงกำรระยะที่ 1”) 
จำก BCP และเขำซื้อหุนบริษัทยอยของ BCP ที่ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งหมด สงผลให
บริษัทฯ เปนเจำของโครงกำรระยะที่ 1 และเขำถือหุนรอยละ 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”)  
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กำรด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มีกลุมธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนภำยใตกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ซึ่งไดลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟำ ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 118.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งรวมประมำณ 170.0 เมกะวัตต์)  และในป 2559-2560 บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกผำนบริษัทยอยโดยเปนผูสนับสนุน
ในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร จ ำนวน 
3 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำและก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 12.0 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ ไดรับคัดเลือกตำม
โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
ระยะ 2 (โซลำร์ฟำร์ม) และใหกำรสนับสนุนโครงกำรฯ กับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.) 
จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำและก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 8.9 เมกะวัตต์ วัตต์  

ส ำหรับในป 2561  บริษัทฯ ลงทุนรอยละ 100 ของทุนเรียกช ำระในบริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนลม ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 9.0 เมกะวัตต์  (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 10.0 เมกะวัตต์) ที่อ ำเภอ 

ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปัจจุบันโครงกำรอยูระหวำงกำรกอสรำงและคำดวำจะเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ใน
ไตรมำสที่ 2 ป 2562  

ดังนั้น ณ สิ้นป 2561 ธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 147.9 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 200.9 เมกะวัตต์) 

นอกจำกกำรลงทุนในประเทศ กลุมบริษัทฯ ไดขยำยกำรลงทุนไปยังตำงประเทศในแถบเอเชีย ไดแก  

(1) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (สัดสวนกำรลงทุนรอยละ 100.0 ของทุนเรียกช ำระ) ตั้งอยูที่ประเทศ
ญี่ปุน แบงเปน (ก) โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 34.0 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวมประมำณ 45.0 เมกะวัตต์) และ (ข) โครงกำรท่ีอยูระหวำงกำรกอสรำงและพัฒนำ ขนำด
ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 116.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 147.3 เมกะวัตต์) 
และเมื่อกันยำยน 2561 บริษัทฯ ไดจ ำหนำยโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 โครงกำร (โครงกำร 
Nikaho และโครงกำร Nagi) ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 19.3 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม
ประมำณ 27.6 เมกะวัตต์) ท ำใหกลุมบริษัทฯ ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 131.2 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งรวมประมำณ 168.7 เมกะวัตต์) 

(2) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม (สัดสวนกำรลงทุนรอยละ 40.0 ของทุนเรียกช ำระ)  ตั้งอยูท่ีเมือง Nabas ประเทศ
ฟลิปปนส์  ขนำดก ำลังกำรผลิตที่เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว 36.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำร
ลงทุนเทียบเทำ 14.4 เมกะวัตต์) และอยูระหวำงกำรพัฒนำอีก 14.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุน
เทียบเทำ 5.6 เมกะวัตต์)    

(3) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ (สัดสวนกำรลงทุนรอยละ 33.3 ของทุนเรียกช ำระ) ตั้งอยูในเขต 
West Java ประเทศอินโดนีเซีย จ ำนวน 3 โครงกำร ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว
รวม 875 เมกะวัตต์ วัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 157.5 เมกะวัตต์) และอยูระหวำงกำรพัฒนำ 
120.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 24.0 เมกะวัตต์)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ เขำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใต
หมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 10,000.0 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 2,000 ลำน
หุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท โดยเปนทุนจดทะเบียนช ำระแลว 9,984.1 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 
1,996.8 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท และบริษัทฯ มีมูลคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดรวม เทำกับ 30,351.8 

ลำนบำท (ค ำนวณที่รำคำปด 15.2 บำทตอหุน ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 – ซึ่งเปนวันท ำกำรซื้อขำยสุดทำยของป 
2561) 
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1.1.2.2 พฒันำกำรทีส่ ำคญัของกลมุบรษิทัฯ  

บริษัทฯ มีพัฒนำกำรท่ีส ำคัญในชวงป 2558 – 2561  ดังนี้  

เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

กรกฎำคม 2558 • เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 8/2558 มี
มติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัท BCPG ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ  ขึ้นเมื่อวันที่ 17 

กรกฎำคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20.00 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญ
จ ำนวน 2.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 10.00 บำท เพ่ือรองรับกำรปรับโครงสรำง
ธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน และเตรียมควำมพรอมส ำหรับกำรน ำ BCPG เขำ 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย BCPG เปนบริษัทยอยที่ BCP ถือหุนใน
สัดสวน รอยละ 99.9 

สิงหำคม 2558 • เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 10/2558 มี
มติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสรำงกลุมธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำร
เสนอขำยหุนสำมัญของบริษัทฯ ตอประชำชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) และกำรน ำ
บริษัทฯ เขำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และเห็นชอบใหน ำเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนของ BCP เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรในสวนท่ีเกี่ยวของ 

กันยำยน 2558 • เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน BSE ครั้งที่ 1/2558 มีมติ
อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนช ำระแลวจ ำนวน 2,300.00 บำท สงผลให BSE มีทุนจด
ทะเบียนลดลงจำก 4,100.00 ลำนบำท เปน 1,800.00 ลำนบำท ทั้งนี้ จำกกำรลดทุน
ดังกลำว สงผลให BCP ถือหุนสำมัญใน BSE ลดลงจ ำนวน 23.00 ลำนหุน จำกเดิม
ถืออยูจ ำนวน 41.00 ลำนหุน เปน 18.00 ลำนหุน อยำงไรก็ดี BCP ยังคงสัดสวน
กำรถือหุน รอยละ 99.9 ใน BSE ภำยหลังกำรลดทุน  

ตุลำคม 2558 • ที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน BCPG 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2558 มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสรำงกลุม
ธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนและแผนกำรเสนอขำยหุนสำมัญของบริษัทฯ ตอ
ประชำชนทั่วไปเปนครั้งแรก ( IPO) และกำรน ำบริษัทฯ เขำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และกำรด ำเนินกำรในสวนท่ีเกี่ยวของ 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

ตุลำคม – ธันวำคม  
2558 

• BCPG ไดด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสรำงกลุมธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน 
ตำมที่ไดรับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน BCP ครั้งที่ 1/2558  และที่ประชุม
วิสำมัญผูถือหุน BCPG  ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 9 ตุลำคม 2558 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้

- เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว 
จ ำนวน 3,680.00 ลำนบำท เพ่ือใชในกำรซ้ือหุนของบริษัทยอยของกลุมบริษัทฯ 
โดยแบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 368.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 10.00 

บำท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (BCP) ท ำใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกช ำระแลวเพิ่มขึ้นจำก 20.00 ลำนบำท เปน 3,700.00 ลำนบำท  

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

- เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์จำก BCP ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 38.0  
เมกะวัตต์ ที่ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(“โครงกำรระยะที่ 1”) และรวมถึงกำรเชำที่ดินระยะยำว  

- เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ เขำซื้อหุนสำมัญทั้งหมดของ BSE จำก 
BCP (ภำยหลังจำกที่ BSE ด ำเนินกำรลดทุนช ำระแลวจำก 4,100.00 ลำนบำท 
เปน 1,800.00 ลำนบำท) ท ำใหบริษัทฯ ถือผูถือหุนรอยละ 99.9 ของ BSE 

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

ทั้งนี้ ภำยหลังกำรปรับโครงสรำงดังกลำว BCPG เปนผูถือหุนรอยละ 99.9 ใน BSE 

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

มกรำคม 2559 • เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2559 บริษัทฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุน (Purchase and 

Sale Agreement) กับ SunEdison International LLC. (“SEI”) และ SunEdison Energy 

Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) เพื่อกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน ตำมที่ไดรับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท BCPG ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 27 มกรำคม 2559 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

กุมภำพันธ์ 2559 • เมื่อวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง  BCPG Investment 

Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 40,000.00 ดอลลำร์
สิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุนในบริษัทอ่ืนใน
ตำงประเทศ 

• เม่ือวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 BSE-PRI จดทะเบียนจัดตั้ง BSE Energy Holdings 

Pte. Ltd. (“BSEH”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 4,000.00 ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุนในบริษัทอ่ืนในตำงประเทศ 

มีนำคม 2559 • เม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2559 ที่ประชุมสำมัญผูถือหุนประจ ำป 2559 มีมติดังนี้   

- อนุมัติกำรแปรสภำพเปนบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บีซีพีจี 
จ ำกัด (มหำชน)” ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภำพเปนบริษัทมหำชนจ ำกัด
เม่ือวันที่ 25 มีนำคม 2559 

- เปลี่ยนแปลงมูลคำที่ตรำไวของหุนสำมัญของบริษัทฯ จำกเดิมหุนละ 10.00 บำท 
เปนหุนละ 5.00 บำท สงผลใหจ ำนวนหุนสำมัญของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจำก 370.00 
ลำนหุน เปน 740.00 ลำนหุน  

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 6,300.00 ลำนบำท สงผลใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จำก 3,700.00 ลำนบำท เปน 10,000.00 ลำนบำท โดยกำรออกหุนสำมัญเพิ่ม
ทุนจ ำนวน 1,260.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท เพื่อ (1) เสนอขำย
หุนสำมัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดสวนกำรถือหุน (Right 

Offering) และ (2) เสนอขำยใหแกประชำชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO)  

• BSE-BRM ไดเขำซ้ือหุนของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) 
จำกผูถือหุนรำยเดิม4 สงผลให BSE-BRM เปนผูถือหุนรอยละ 100.0 ใน HMJ 

                                                           

4 บุคคลดังกลำวมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

เมษำยน 2559 • เมื่อวันที่  1 เมษำยน 2559  HMJ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยสินทรัพย์ (Asset 

Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรำยหนึ่ง5 เพื่อซื้อใบอนุญำตที่ส ำคัญและ
ที่ดินที่ใชในกำรพัฒนำโครงโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 แหงในประเทศญี่ปุน   
ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 30.0 เมกะวัตต์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท BCPG ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2559 

• กลุมบริษัทฯ ไดรับคัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อรับซื้อไฟฟำจำกโครงกำรผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
และเปนผูใหกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 12.0  
เมกะวัตต์  

พฤษภำคม 2559 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยจ ำนวน 2 บริษัทเพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ ในอนำคต โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

(1) บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 1 จ ำกัด (“BBP 1”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 
60.00 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 0.60 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 
100.00 บำท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.9 และ  

(2) บริษัท  บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 2 จ ำกัด (“BBP 2”) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 
20.00 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 0.20 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 
100.00 บำท โดยเปนบริษัทยอยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.9 

กรกฎำคม 2559 • โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุนที่ Nikaho  ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟำ
ตำมสัญญำ 8.8 เมกะวัตต์ ภำยใตกำรด ำเนินงำนของ Nikaho เริ่มด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ โดยโครงกำรดังกลำวตั้งอยูท่ีอำกิตะ ประเทศญี่ปุน 

กันยำยน 2559 • บริษัทฯ เสนอขำยหุนสำมัญใหแกประชำชนทั่วไปเปนครั้งแรก (“IPO”) จ ำนวน 
590.00 ลำนหุน ในรำคำหุนละ 10.00 บำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชเปนเงินทุน
ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจทั้งในและตำงประเทศ ซึ่งตอมำบริษัทฯ ไดเขำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยภำยใตหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภคเมื่อวันที่ 
28 กันยำยน 2559 หลังกำรเสนอขำย IPO บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 

10,000.00 ลำนบำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 2,000.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำ
ไวหุนละ 5.00 บำท โดยเปนทุนจดทะเบียนช ำระแลว 9,950.00 ลำนบำท แบงออกเปน
หุนสำมัญจ ำนวน 1,990.00 ลำนหุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท 

                                                           

5 นิติบุคคลดังกลำวมิไดเปนนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

ธันวำคม 2559  • โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร กอสรำงและเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 2 แหง   ก ำลังกำรผลิต
ติดตั้งและตำมสัญญำรวม 7.0 เมกะวัตต์ 

มกรำคม 2560 • บริษัทฯ ไดจ ำหนำยที่ดินของโครงกำร Suimei ใหกับบุคคลภำยนอก6  ในรำคำ 
1,600.00 ลำนเยน หรือประมำณ 495.00 ลำนบำท กำรจ ำหนำยที่ดินดังกลำวท ำให
เกิดก ำไร จ ำนวน 61.58 ลำนบำท (ซึ่งปรำกฏในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ไตรมำสที่ 
1 ป 2561)  
เนื่องจำกโครงกำร Suimei ยังคงมีควำมเสี่ยงเรื่องระยะเวลำกำรบังคับคดีและกำร
รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวของกับโครงกำร และอำจกระทบตออัตรำผลตอบแทนของ
โครงกำรในอนำคต ถึงแมขอพิพำทท ำงกฎหมำยระหวำงบริษัท Godo Kaisha 

Natosi (“Notosi”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยทำงออมและเปนผูด ำเนินก ำรโครงกำร 
Suimei) กับบุคคลภำยนอกจะสิ้นสุดคดีควำม ตั้งแตวันที่ 30 กันยำยน 2559 ก็ตำม 
กำรจ ำหนำยที่ดินดังกลำวคิดเปนรอยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมำสที่ 
1/2560 

มีนำคม 2560 • โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร ที่อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ขนำด 5.0 
เมกะวัตต์ เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

พฤษภำคม 2560 • เมื่อวันที่  16 พฤษภำคม 2560 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท 
CapAsia Asean Wind Holdings Cooperatief U.A. (“CapAsia”) ปร ะ เทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่ง CapAsia ถือหุนรอยละ 40.0 ในโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำน
ลมในประเทศฟลิปปนส์ โดยมีโครงกำรที่เปดด ำเนินกำรแลว ขนำด 36.0 เมกะวัตต์  
ทั้งนี้ กำรลงทุนดังสัญญำซื้อขำยหุนกับบริษัท CAIF III Pte. Ltd. ซึ่งลงนำมเมื่อ
วันที่ 17 มีนำคม 2560 

                                                           

6 นิติบุคคลดังกลำวมิไดเปนนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

เมษำยน 2560 • เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ไดออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสำมัญ
ของบริษัทฯ จ ำนวน 10.00 ลำนหนวย เพื่อเสนอขำยใหแกกรรมกำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (โครงกำร “ESOP”) โครงกำร ESOP มีอำยุ 5 ป แบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก (1) ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จ ำนวน 5.00 ลำนหนวย รำคำกำร
ใชสิทธิ 10.00 บำทตอหุน และ (2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จ ำนวน 5.00 ลำนหนวย 
รำคำกำรใชสิทธิ 13.82 บำทตอหุน ใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใชสิทธิไดทุก 3 

เดือนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในขอก ำหนดสิทธิ 

มีนำคม 2560 • เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi  เมืองโอคำยำมำ 
ประเทศญี่ปุน เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ มีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 10.5 
เมกะวัตต์ และกำรด ำเนินงำนภำยใต Nagi PV  
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กรกฎำคม 2560 • เม่ือวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 บริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำเงินกูเปนเงินกูสกุลบำท สกุล
เหรียญสหรัฐ และสกุลเยน วงเงินเทียบเทำ 300 ลำนเหรียญสหรัฐ กับธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรมิซูโฮ จ ำกัด สำขำกรุงเทพฯ และธนำคำรไอซีบีซี 
(ไทย) จ ำกัด เพ่ือใชลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย  

• เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 บริษัทฯ ไดเขำซื้อบริษัท สตำร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุป โฮล
ดิ้ ง ส์  จ ำกั ด  (Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. : SEGHPL) จ ำนวน 
280,000.00 หุน คิดเปนรอยละ 33.3 ของจ ำนวนหุนที่ออกและช ำระแลวทั้งหมด ใน
รำคำไมเกิน 357.5 ลำนเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำน
ควำมรอนใตพิภพในประเทศอินโดนีเซีย 3 แหง ขนำดติดตั้งที่เปดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แลว 875.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุน เทำกับ 157.5  
เมกะวัตต์) และกำรลงทุนดังกลำวเปนตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2560 เม่ือวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 

  โครงกำรโรงไฟฟำฯ ทั้งสำมแหง ประกอบดวย  

(1) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ Wayang Windu (สัดสวนกำร
ลงทุนรอยละ  20.0 ของทุนเรียกช ำระ)  ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 227.0  
เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุน เทำกับ 45.4 เมกะวัตต์) และอยู
ระหวำงกำรพัฒนำ 120.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุน เทำกับ 
24.0 เมกะวัตต์)  

(2) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ Salak (สัดสวนกำรลงทุนรอยละ  
17.3 ของทุนเรียกช ำระ) ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 377.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณ
ตำมสัดสวนกำรลงทุน เทำกับ 65.2 เมกะวัตต์) 

(3) โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ Darajat (สัดสวนกำรลงทุนรอย
ละ 17.3 ของทุนเรียกช ำระ) ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 271.0 เมกะวัตต์ 
(ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุน เทำกับ 46.9 เมกะวัตต์) 
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กันยำยน 2560 • เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2560 บริษัทฯ ไดลงนำมในสัญญำรวมลงทุนกับองค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.) ตำมโครงกำรผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร ระยะ 2 (โซลำร์ฟำร์ม) จ ำนวน 2 โครงกำร ไดแก 

(1) โครงกำรอ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี รวมกับส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำร
ผำนศึกเขตลพบุรี ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 5.0 เมกะวัตต์ และ 

(2) โครงกำรอ ำเภอทำมวง จังหวัดกำญจนบุรี รวมกับส ำนักงำนสงเครำะห์ทหำร
ผำนศึกเขตสุพรรณบุรี ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 3.9 เมกะวัตต์ 

และเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนได
ประกำศใหทั้งสองโครงกำรเปนผูมีสิทธิในกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำและจะตอง
ท ำสัญญำฯ กับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.) ใหแลวเสร็จ ภำยในวันที่ 2 มีนำคม 
2561 โครงกำรฯ ขำงตนมีระยะเวลำซื้อขำยไฟฟำ 25 ป ในอัตรำรับซื้อไฟฟำ 4.12 
บำทตอหนวย 

ตุลำคม 2560 • เม่ือวันที่ 25 ตุลำคม 2560 บริษัทฯ ไดลงนำมในขอตกลงควำมรวมมือในกำรพัฒนำ 
Smart Green Energy Community หรือชุมชนพลังงำนสีเขียวอัจฉริยะรวมกับ
บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเปนบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยใหญแหง
หน่ึงในประเทศ ควำมรวมมือดังกลำวเปนแผนระยะยำว 5 ป  

ธันวำคม 2560 • เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไดลงนำมในบันทึกขอตกลงกับบริษัทพำวเวอร์
เล็ตเจอร์ (Power Ledger) ประเทศออสเตรเลีย ในกำรน ำเทคโนโลยี Blockchain 

มำใชในกำรบริหำรจัดกำรซื้อขำยไฟฟำผำนอินเตอร์เน็ตในโครงกำรคอมมูนิตี้มอลล์ 
T77 ของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งนับเปนโครงกำรน ำรองของบริษัทฯ 

เมษำยน 2561 • โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ Gotemba ที่แขวง Shizuoka ประเทศญี่ปุน 
4.0 เมกะวัตต์ เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ อำยุสัญญำ 20 ป และไดรับอัตรำกำรรับ
ซื้อไฟแบบ FiT ที่ 32 เยนตอหนวย บริษัท Tokyo Electric Power Company 

Holdings, Inc. เปนผูรับซ้ือไฟฟำ 
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เดอืน-ป กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั 

มิถุนำยน 2561 • บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหมใหเปนผูติ ดตั้งระบบไฟฟำ
แสงอำทิตย์บนพื้นที่หลังคำ (โซลำร์รูฟท็อป) จ ำนวน 12.0 เมกะวัตต์ เพื่อรวม
ขับเคลื่อนโครงกำรมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ พลังงำนสะอำด โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิใน
กำรจ ำหนำยไฟฟำใหแกมหำวิทยำลัยเปนระยะเวลำ 20 ป และคำดวำจะด ำเนินกำร
แลวเสร็จภำยในป 2563 

• บริษัทฯ ยังไดเขำซื้อหุนสำมัญของบริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟำพลังงำนลม ที่อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำ 9.0 เมกะวัตต์  (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 10.0 เมกะวัตต์) กลุมบริษัท
ฯ คำดวำโครงกำรดังกลำวจะเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไดในไตรมำสที่ 2/2562 โดย
จะไดรับรำยไดเปนคำไฟฟำพื้นฐำนบวกเงินสวนเพิ่ม (adder) ที่อัตรำ 3.50 บำทตอ
หนวย โดยกำรไฟฟำสวนภูมิภำคเปนผูรับซ้ือไฟฟำ เปนระยะเวลำ 25 ป 

กรกฎำคม 2561 • โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์
ภำคกำรเกษตร ระยะท่ี 2 เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ซึ่งบริษัทฯ ใหกำรสนับสนุนกับ
องค์กำรทหำรผำนศึกในพระรำชูปถัมภ์ รวม 8.9 เมกะวัตต์ ไดแก  (1) โครงกำรที่
อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี ขนำด 5.0 เมกะวัตต์ และ (2) โครงกำรที่อ ำเภอ
ทำมวง จังหวัดกำญจนบุรี ขนำด 3.9 เมกะวัตต์ และมีอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำแบบ FiT 

ที่ 4.12 บำทตอหนวย โดยท้ังสองโครงกำรมีกำรไฟฟำสวนภูมิภำคเปนผูรับซ้ือไฟฟำ
เปนระยะเวลำ 25 ป 

สิงหำคม 2561 • เปดโครงกำรน ำรองกำรใชระบบแลกเปลี่ยนพลังงำนไฟฟำจำกแสงอำทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคำ แบบ Peer to Peer ในโครงกำรแสนสิริทำวน์ สุขุมวิท 77 (“T77”) 
โดยควำมรวมมือกับบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) กำรเปดโครงกำรน ำรองดังกลำว
จะเปนโครงกำรตนแบบที่กลุมบริษัทใชเปนตัวอยำงในกำรพัฒนำธุรกิจไฟฟำในภำค
ธุรกิจรำยยอย (retail business) ตอไปในอนำคต 

กันยำยน 2561 • จ ำหนำยโครงกำร Nikaho และ Nagi ขนำดก ำลังกำรผลิตรวม 19.3 เมกะวัตต์ 
ใหแกกองทุนรวมโครงสรำงพื้นฐำน ไดรับเงินทั้งสิ้น 10 ,388.0 ลำนเยน หรือ
เทียบเทำ 3,046.0 ลำนบำท และรับรูก ำไรเทำกับ 793.0 ลำนบำท นอกจำกนี้ ไดเขำ
ท ำสัญญำบริหำรและใหบริกำรซอมบ ำรุงกับกองทุนรวมฯ เปนระยะเวลำ 5 ป 

 

นอกจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำตำงๆ บริษัทฯ มีแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรซื้อขำยไฟฟำผำนระบบ
อินเตอร์เน็ตดวยกำรใชนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจะสำมำรถท ำธุรกิจกับผูบริโภคโดยตรงและเปนกำรขยำยรูปแบบ
ธุรกิจไปยังธุรกิจคำปลีก (Retail Business) มำกขึ้น โดยในชวงปลำยป 2560 บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตรทำง
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ธุรกิจ เชน บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีโครงกำรแสนสิริทำวน์ สุขุมวิท 77 (“T77”) เปนโครงกำรน ำรอง
เมืองอัจฉริยะสีเขียวดวยกำรใชแนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain เปนโครงสรำงในกำรซื้อขำยไฟฟำ ซึ่งเปด
ด ำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2561 และอำจถือเปนกำรเปล่ียนแปลงอยำงหน่ึงในธุรกิจผลิตไฟฟำ และสำมำรถใชเปน
ตนแบบในกำรพัฒนำโครงกำรอ่ืนตอไป ซึ่งตอมำบริษัทฯ มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับบริษัทเอกชน
หลำยแหง โดยท่ีบริษัทฯ เปนผูลงทุนติดตั้งแผงโซลำแบบติดตั้งบนหลังคำ (“โซลำรร์ูฟท็อป”) และไดรับสิทธิในกำร
จ ำหนำยไฟฟำ ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 14.0 เมกะวัตต์ (ซึ่งรวมถึงโครงกำรโซลำร์รูฟท็อปที่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม)  เปนระยะเวลำ 20-25 ป ซึ่งโครงกำรเหลำนี้สำมำรถเปนฐำนในกำรพัฒนำธุรกิจ Digital 

Energy ตอไป ปัจจุบันอยูระหวำงด ำเนินกำรกอสรำง 
 

ในป  2561 บริษัทฯ ไดลงนำมบันทึกขอตกลงกับพันธมิตรทำงธุรกิจ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรพัฒนำธุรกิจ
พลังงำนไฟฟำดวยนวัตกรรมพลังงำนอัจฉริยะ ไดแก 

 เม่ือเดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ลงนำมบันทึกขอตกลงกับพันธมิตร 6 หนวยงำนและกำรนิคมอุตสำหกรรม
แหงประเทศไทยเพ่ือพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  

 เม่ือเดือนมีนำคม 2561 บริษัทฯ ลงนำมบันทึกขอตกลงกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค ส ำหรับโครงกำรสงเสริมและ
พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนทดแทน โดยมีเปำหมำยพัฒนำเบื้องตน 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
ระยอง ภูเก็ต นครรำชสีมำ และอุบลรำชธำนี  

 เมื่อเดือนมีนำคม 2561 บริษัทฯ ลงนำมบันทึกขอตกลงกับบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เพื่อ
พัฒนำโครงกำรติดตั้งโซลำร์บนอำคำรและรำนคำของสถำนีจ ำหนำยน้ ำมันของบำงจำกฯ จ ำนวน 30-50 สถำนี  

 เม่ือเดือนสิงหำคม 2561 บริษัทฯ ลงนำมบันทึกขอตกลงกับกำรไฟฟำนครหลวง (“กฟน.”) ในกำรศึกษำควำม
เปนไปไดในกำรพัฒนำธุรกิจธุรกิจผลิตไฟฟำจำกพลังงำนทดแทนและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน หรือธุรกิจ
อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับ 3 แนวโนมใหมดำนพลังงำน ไดแก กำรจำยไฟฟำ ไปยังผูผลิตตำงๆ 
(Electrification) กำรผลิตไฟฟำที่มีลักษณะกำรกระจำยตัวไมรวมศูนย์ (Decentralization) และกำรน ำ
เทคโนโลยีและดิจิทัลมำใชในกำรเปลี่ยนแปลง (Digitization) โดยกำรน ำนวัตกรรมมำใชในกำรบริหำรจัดกำร
ไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน  
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1.1.3 โครงสรำงกำรถอืหนุของกลมุบรษิทัฯ   

 

หมำยเหตุ : 
(1) EPC หมำยถึง กลุมบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ (1) ผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ด ำเนินกำรและซอมบ ำรุง (O&M) 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุน 
(2) AM หมำยถึง บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุน ในฐำนะบริษัทบริหำร

ทรัพย์สิน (Asset Management Company) ของโครงกำร Tarumizu และหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได
เปนนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน 

(3) ลงทุน (Investment) หมำยถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุนในฐำนะนักลงทุนทีเค 

 รำยละเอยีดบรษิทัยอยและบรษิทัรวม 

ล ำดบั  ชื่อบรษิทั  ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 

 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุเรยีกช ำระ  สดัสวนกำร 
ถือหนุ (1) 

(รอยละ) 

บรษิทัยอยในประเทศไทย 

1 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี จ ำกัด (“BSE”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ ำเภอบำงปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

ประเทศไทย 1,800 ลำนบำท 99.9 

2 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี (บุรีรัมย์)จ ำกัด 

(“BSE-BRM”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเทศไทย 755 ลำนบำท 99.9 

3 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี (บุรีรัมย์1)จ ำกัด 

(“BSE-BRM 1”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเทศไทย 765 ลำนบำท 99.9 

4 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี (ชัยภูมิ1)จ ำกัด 

(“BSE-CPM 1”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

ประเทศไทย 705 ลำนบำท 99.9 
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ล ำดบั  ชื่อบรษิทั  ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 

 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุเรยีกช ำระ  สดัสวนกำร 
ถือหนุ (1) 

(รอยละ) 

5 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี (นครรำชสีมำ) 
จ ำกัด 

(“BSE-NMA”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
ดำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  

ประเทศไทย 684 ลำนบำท 99.9 

6 บริษัท บำงจำก โซลำเอ็น
เนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 

(“BSE-PRI”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอ
กบินทร์บุร ีจังหวัดปรำจีนบุรี และด ำโครงกำรผลิต
ไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับหนวยงำนรำชกำร
และสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 3 โครงกำร 

ประเทศไทย 1,400 ลำนบำท 99.9 

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

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศไทย 15 ลำนบำท 99.9 

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

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศไทย 5 ลำนบำท 99.9 

9 บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

(“LLG”) 
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนลม ที่อ ำเภอปำกพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

ประเทศไทย 250 ลำนบำท 100.0 

บรษิทัยอยและบรษิทัรวมในประเทศญีป่นุ 

10 BCPG Japan 

Corporation 

(“BCPGJ”)  

ด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร บริหำรจัดกำร 
กอสรำงและด ำเนินกำร รวมถึงบริหำรเงินลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟำในประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญ่ีปุน 250 ลำนเยน 

 

100.0 

11 Tarumizu Solar 

Solutions Godo 

Kaisha (”TSS”) 

บริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในฐำนะบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset 

Management Company)  

ประเทศญ่ีปุน 1 ลำนเยน 51.0(2) 

12 Nakatsugawa PV 

Godo Kaisha 
(“Nakatsugawa”) 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
โครงกำรที่ 1 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุน  

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 

(BCPGJ เปนผูถือ
หุนบุริมสิทธิ 2 ลำน

เยน) (3) 

-(3) 

13 Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

14 Takamori PV Godo 

Kaisha (“Takamori”) 
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คุมำโม
โตะ ประเทศญ่ีปุน  

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 

(BCPGJ เปนผูถือ
หุนบุริมสิทธิ  
3 ลำนเยน) (3)

 

-(3) 

15 Nojiri PV Godo 

Kaisha (“Nojiri”) 
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มิยำซำ
กิ ประเทศญ่ีปุน  

ประเทศญ่ีปุน 1.00 เยน 

(BCPGJ เปนผูถือ
หุนบุริมสิทธิ  
3 ลำนเยน) (3)

 

-(3) 

16 Godo Kaisha Aten  ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 
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17 Nikaho PV Godo 

Kaisha (“Nikaho PV”) 
เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 21 ลำนเยน 100.0 

18 Gotenba 2 PV Godo 

Kaisha  
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

19 Godo Kaisha Horus    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

20 Yabuki PV Godo 
Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

21 Komagane PV Godo 

Kaisha  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

22 Godo Kaisha Helios   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

23 Godo Kaisha Lugh   เพื่อรองรับกำรด ำเนนิธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

24 Godo Kaisha Phoenix  เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

25 Gotenba 1 PV Godo 

Kaisha  
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

26 Komagane Land 

Lease Godo Kaisha  

ถือที่ดินของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์
ที่อยูระหวำงกำรพัฒนำที่ประเทศญ่ีปุน 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

27 Nagi PV Godo Kaisha 

(“Nagi”)  
เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

28 Godo Kaisha Natosi   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

29 Godo Kaisha 

Amaterasu 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

30 Godo Kaisha Mithra   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

31 Godo Kaisha Sol   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

32 Godo Kaisha Saule    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

33 Godo Kaisha 

Shamash  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

34 Godo Kaisha Pusan   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

35 Godo Kaisha Apolo    เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 
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36 Godo Kaisha Surya   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

37 Nagi Land Lease 

Godo Kaisha (“Nagi 
Land”) 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

38 Godo Kaisha Rangi   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

39 Godo Kaisha 

Dazbog  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

40 Godo Kaisha 

Narang  

เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

41 Godo Kaisha Malina   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

42 Godo Kaisha Legba   เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใน
อนำคต 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

43 J2 Investor Godo 

Kaisha  

ลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุนในฐำนะนักลงทุนทีเค 

ประเทศญ่ีปุน 1 เยน 100.0 

44 J1 Investor Godo 

Kaisha (“J1”)  
ลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุนในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศญ่ีปุน 107 ลำนเยน 100.0 

45 BCPG Engineering 

Company (“BCPGE”) 
ด ำเนินธุรกิจเปนผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 

Contractor) และใหบริกำรและซอมบ ำรุง (O&M) 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย ์

ประเทศญ่ีปุน 40 ลำนเยน 100.0 

46 Godo Kaisha Tarumi 

Takatoge 

(“Tarumizu”)  

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำร
ที่ 4 ที่คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุน  

ประเทศญ่ีปุน 0.10 ลำนเยน 

(BCPGJ เปนผูถือ
หุนบุริมสิทธิ  

19 ลำนเยน) (3) 

-(3) 

47 Huang Ming Japan 

Co., Ltd. (“HMJ”) 
ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุน โดยโครงกำรดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำ 

ประเทศญ่ีปุน 0.10 ลำนเยน 100.0 

บรษิทัยอยและบรษิทัรวมในประเทศสงิคโปรแ์ละประเทศอืน่ 

48 BCPG Investment 

Holdings Pte. Ltd. 

(“BCPGI”) 

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุนในบริษัทอ่ืนใน
ตำงประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 
100.0 

49 BSE Energy Holdings 

Pte. Ltd. 

(“BSEH")  

ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุนในบริษัทอ่ืนใน
ตำงประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1 

ดอลลำร์สิงคโปร์ 
100.0 

50 Greenergy Holdings 

Pte. Ltd. (“Greenergy 

Holdings”)  

ลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุนในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศสิงคโปร์ 2 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
และ 

2 ลำนเหรียญสหรัฐ 

100.0 
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51 Greenergy Power 
Pte. Ltd. (“Greenergy 

Power”)  

ลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุนในฐำนะนักลงทุนทีเค  

ประเทศสิงคโปร์ 2 ดอลลำร์สิงคโปร์ 
และ 

6 ลำนเหรียญสหรัฐ 

100.0 

52 Star Energy Group 

Holdings Pte.,Ltd. 

เพื่อกำรลงทุน ประเทศสิงคโปร์ 840 

ลำนเหรียญสหรัฐ 
33.33 

53 BCPG Wind 

Cooperatief U.A.  

เพื่อกำรลงทุน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

14  
ลำนเหรียญสหรัฐ  

100.0 

54 PetroWind Energy 

Inc. 

ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนลม  ประเทศ
ฟลิปปนส์ 

1,900  ลำนเปโซ 40.0 

หมำยเหตุ :      

(1) สัดสวนกำรถือหุนนับรวมกำรถือหุนทั้งทำงตรงและทำงออม 

(2) หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิไดเปนนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุนบุริมสิทธิแสดงจ ำนวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ที่ไมมีสิทธิออกเสียง 
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1.1.4 ควำมสมัพันธก์บักลมุธรุกจิของผถูอืหนุรำยใหญ  

 

ที่มำ : www.bangchak.co.th, ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และบริษัทฯ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ถือหุนสำมัญโดย BCP ในสัดสวนรอยละ 70.1 ของทุนเรียกช ำระแลว โดยที่กลุม
บริษัทฯ และ BCP มีขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจและทรัพยำกรหลักในกำรด ำเนินธุรกิจที่แยกจำกกันอยำงชัดเจน ซึ่งกลุม
บริษัทฯ เปนผูด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน (หรือ “พลังงำนสีเขียว”) เชิงพำณิชย์ในรูปแบบตำงๆ ทั้งใน
ประเทศและตำงประเทศ เชน โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ และ
โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม เปนตน อยำงไรก็ตำม กลุมบริษัทฯ และ BCP ยังคงมีรำยกำรระหวำงกันในลักษณะ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจและสงเสริมภำพลักษณ์ ทั้งน้ีเปนไปตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทรวมทุนของ
กลุมบริษัท BCP และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดยรำยกำรดังกลำวเปดเผยในหัวขอเรื่องรำยกำร
ระหวำงกัน 
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1-2 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  

1.2.1 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ  

ณ สิ้นป 2561 กลุมบริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิตและลงทุนในธุรกจิไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและตำงประเทศ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมท้ังสิ้น 138.9  
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 190.9 เมกะวัตต์) โดยแบงเปน 

• โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 138.9 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 190.9 เมกะวัตต์) ซึ่งประกอบไปดวย  

- โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่บริษัทฯ เปนผูด ำเนินกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 
38.0 เมกะวัตต์ และมีอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน (Base Tariff + Ft) รวมท้ังไดสวนเพิ่มรำคำ
รับซื้อไฟฟำ (Adder) ส ำหรับผูผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทตอกิโลวัตต์-
ชั่วโมง (บำท-kWh)  

- โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9 ไดแก 
BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI ก ำลังกำรผลิตไฟฟำ
ตำมสัญญำรวม 80.0 เมกะวัตต์ และมีอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน (Base Tariff + Ft) รวมท้ัง
ไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) ส ำหรับผูผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 
บำทตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh)  

- ผูสนับสนุนในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร โดยด ำเนินกำรผำน BSE-PRI ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ 99.9 จ ำนวน 3 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 12.0 เมกะวัตต์ มีอัตรำคำ
ไฟฟำแบบ Feed-in Tariff (FiT) 5.66 บำทตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh) 

- ผูสนับสนุนในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ระยะ 2 ซึ่งบริษัทฯ ใหกำรสนับสนุน
โครงกำรฯ กับ อผศ. จ ำนวน 2 โครงกำร โดยบริษัทฯ เปนผูด ำเนินกำรและถือหุนรอยละ 100 .0  
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 8.9 เมกะวัตต์ มีอัตรำคำไฟฟำแบบ Feed-in Tariff (FiT) 4.12 
บำทตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh) 

(2) ธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 9.0 เมกะวัตต์ 
(ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 10.0 เมกะวัตต์) โดยแบงเปน 

• โครงกำรที่อยูระหวำงกำรพัฒนำ ไดแก โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม ดวยกังหันลมที่
ติดตั้งบนชำยฝัง (On-shore) ด ำเนินกำรผำนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9 ไดแก 
โครงกำรลมลิกอร์ (LLG) จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 9.0 เมกะวัตต์ 
และคำดวำจะสำมำรถเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไดภำยในชวงกลำงป 2562 มีอัตรำคำพลังงำน
ไฟฟำพื้นฐำน (Base Tariff + Ft) รวมทั้งไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) ส ำหรับผูผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 3.5 บำทตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh) 

(3) ธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน ภำยหลังจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์ของโครงกำร
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 19.3 เมกะวัตต์ (ก ำลัง
กำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 27.6 เมกะวัตต์) อำยุโครงกำร 20 ป อัตรำคำไฟฟำแบบ FiT 36-40 เยน-kWh ใหแก
กองทุนรวมโครงสรำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 เปนผลใหจ ำนวนโครงกำรโรงไฟฟำ
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พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนของกลุมบริษัทฯ ณ สิ้นป 2561 อยูท่ีจ ำนวน 13 โครงกำร โดยมีก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำรวม  131.2 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 168.7 เมกะวัตต์) อำยุโครงกำร 20 ป 
อัตรำคำไฟฟำแบบ FiT 32-40 เยน-kWh โดยแบงเปน  

• โครงกำรที่เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว จ ำนวน 5 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ
รวมประมำณ 14.7 เมกะวัตต์  

• โครงกำรที่อยูระหวำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 8 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม
ประมำณ 116.5 เมกะวัตต์  

โดยส ำหรับป 2561 กลุมบริษัทฯ มีโครงสรำงรำยไดสวนใหญมำจำกกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่รอยละ 78.5 ของรำยไดรวม โดยสำมำรถจ ำแนกไดดังนี้ 

โครงสรำงรำยไดของกลุมบริษัทฯ 

หมำยเหตุ :   

(1) รำยไดจำกกำรลงทุน ไดแก รำยไดดอกเบี้ยรับ 
(2) รำยไดอ่ืน เชน ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์ ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน และคำประกันภัย เปนตน 

 

1.2.2 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิำร  

กลุมบริษัทฯ เปนตัวแทนในกำรลงทุนและพัฒนำโครงกำรในธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนของ BCP ทั้งนี้ ณ สิ้นป 
2561 กลุมบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทั้งในประเทศและตำงประเทศ โดยมี
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้นประมำณ 
153.6 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 208.3 เมกะวัตต์) แบงเปนโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 138.9 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 190.9  

เมกะวัตต์) และโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมประมำณ 14.7  
เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 17.4 เมกะวัตต์) 

รำยกำร 

ส ำหรบัปบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2559  2560 2561 

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

1. รำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำ       

- รำยไดตำมอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 804.6 23.8 770.6 21.2 794.4 18.8 

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

- รำยไดตำมอัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ FiT 
255.4 7.6 579.0 15.9 568.8 13.4 

- รำยไดคำบริกำรซอมบ ำรุง - - - - 6.5 0.2 

รวมรำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำและบรกิำร 3,083.9 91.2 3,322.5 91.3 3,320.3 78.5 

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

3. ก ำไรจำกกำรตอรองรำคำซื้อ 226.6 6.7 - - - - 

4.  ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุนโครงสรำงพื้นฐำน - - - - 793.0 18.8 

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

รวมรำยได 3,380.4 100.0 3,639.9 100.0 4,229.8 100.0 
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นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศไทยที่อยูระหวำงกำรพัฒนำก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำท่ี 9.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่ 10.0 เมกะวัตต์)  

1.2.2.1 โรงไฟฟำพลงังำนหมนุเวยีนในประเทศไทย 

1.2.2.1.1 โรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติย์ 

กลุมบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยภำยใตสัญญำซื้อขำยไฟฟำ 
(Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทั้งสิ้น 15 สัญญำ โดยแบงเปน (1) สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำ
ฝำยผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 30.0 เมกะวัตต์ ตำม
โครงกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็ก และ (2) สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค 
(“กฟภ.”) จ ำนวน 14 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ สัญญำละ 8.0 เมกะวัตต์ รวมก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำทั้งสิ้น 88.0 เมกะวัตต์ ตำมโครงกำรรับซ้ือไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำก โดยสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟำตำม (1) และ (2) ดังกลำวเปนสัญญำประเภท Non-Firmมีอำยุสัญญำ 5 ป และตออำยุไดครั้งละ 5 ป 
ซึ่งไดสวนเพิ่มรำคำรับซ้ือไฟฟำ (Adder) ส ำหรับผูผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 8.0 บำทตอกิโลวัตต์-
ชั่วโมง (บำท-kWh) เปนระยะเวลำ 10 ป นับตั้งแตวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะ
ตออำยุสัญญำเม่ือครบก ำหนด 5 ป จนสิ้นอำยุโครงกำรดังกลำว ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอำยุโครงกำร 25 ป  

นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ กฟภ. ในสัญญำซื้อขำยไฟฟำโครงกำรผลิตไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร (“โครงกำรฯ”) จ ำนวนท้ังสิ้น 
5 สัญญำ โดยที่ 3 สัญญำแรก มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 12.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเปนสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟำระยะเวลำ 25 ป ในรำคำ 5.66 บำท-kWh และไดท ำกำรผลิตไฟฟำเพ่ือจ ำหนำยเชิงพำณิชย์ครบแลวทั้ง 
3 โครงกำร ประกอบดวย (1) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตรวิเศษชัยชำญ จ ำกัด จังหวัดอำงทอง ก ำลังกำรผลิต 
5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร บำงปะอิน จ ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำรผลิต 2.0  
เมกะวัตต์ และ (3) โครงกำรฯ สหกรณ์กำรเกษตร พระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังกำร
ผลิต 5.0 เมกะวัตต์      

สวนอีก 2 สัญญำ เกิดจำกกำรที่กลุมบริษัทฯ รวมลงทุนใหสิทธิขำยไฟตำมโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กับองค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.) จ ำนวน 2 โครงกำรฯ มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ
รวมทั้งสิ้น 8.9 เมกะวัตต์ ซึ่งเปนสัญญำซื้อขำยไฟฟำระยะเวลำ 25 ป ในรำคำ 4.12 บำท-kWh และไดท ำกำรผลิต
ไฟฟำเพื่อจ ำหนำยเชิงพำณิชย์ครบแลวทั้ง 2 โครงกำร ไดแก (1) โครงกำรฯ อ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี 
รวมกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์เขตลพบุรี ก ำลังกำรผลิตติดตั้งตำมสัญญำ 5 .0  
เมกะวัตต์ (2) โครงกำรอ ำเภอทำมวง จังหวัดกำญจนบุรี รวมกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำนศึกในพระบรม
รำชูปถัมภ์เขตสุพรรณบุรี ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำประมำณ 3.9 เมกะวัตต์   
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(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟำ 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในปัจจุบันของกลุมบริษัทฯ เปนโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ใช
เทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตไฟฟำดวยเซลล์แสงอำทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตำอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเปนกำรแปลง
พลังงำนแสงอำทิตย์ใหเปนพลังงำนไฟฟำโดยตรง โดยใชเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตไฟฟำดังนี้ 
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์

ดวยวิธีโฟโตโวลตำอิคส์ (Photovoltaics) ในประเทศไทย 

 

 

• เมื่อแสงอำทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอำทิตย์ จะเกิดกำรสรำงพำหะน ำไฟฟำประจุลบ (อิเล็กตรอน) และ
ประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสรำงเซลล์แสงอำทิตย์แบบรอยตอ p-n จะท ำหนำที่สรำงสนำมไฟฟำภำยในเซลล์
เพ่ือแยกอิเล็กตรอนใหไหลผำนสำรกึ่งตัวน ำชนิดเอ็น (n-type) ไปที่ขั้วลบ และท ำใหโฮลไหลผำนสำรกึ่งตัวน ำ
ชนิดพี (p-type) ไปที่ขั้วบวก ท ำใหเกิดแรงดันไฟฟำแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟำทั้งสอง จำกนั้นไฟฟำ
กระแสตรงดังกลำวจะถูกสงผำนสำยไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งท ำหนำที่รวมกระแสไฟฟำ  

• ไฟฟำกระแสตรงจำก DC Combiner Box จะผำนไปสูเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) ซึ่งเปนอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟำกระแสตรงเปนไฟฟำกระแสสลับ  

• ไฟฟำกระแสสลับดังกลำวจะถูกสงผำนไปยังหมอแปลงไฟฟำ (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันใหสูงขึ้นเปน 
22 กิโลโวลต์ ส ำหรับโรงไฟฟำที่ท ำกำรจำยไฟเขำระบบสำยสงของ กฟภ. หรือ 115 กิโลโวลต์ ส ำหรับ
โรงไฟฟำที่ท ำกำรจำยไฟเขำระบบสำยสงของ กฟผ.  

• กระแสไฟฟำจะถูกสงผำนอุปกรณ์ตดัตอนสำยปอนไฟฟำแรงสูง (Ring Main Unit)  อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟำ 
(Switch Gear) ซึ่งท ำหนำที่ตัดตอกำรเชื่อมขำยไฟฟำในระบบ  

• จำกนั้นกระแสไฟฟำจะถูกสงเขำมิเตอร์วัดจ ำนวนหนวยไฟฟำ และผำนไปยังระบบสำยสงไฟฟำของ กฟภ. 
หรือ กฟผ. ตำมจุดรับซื้อไฟฟำที่ก ำหนดตอไป 

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ 

กลุมบริษัทฯ ใหควำมส ำคัญอยำงสูงสุดในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำเพื่อใหมั่นใจวำ
โรงไฟฟำในปัจจุบันของกลุมบริษัทฯ สำมำรถผลิตไดอยำงมีประสิทธิภำพและจ ำหนำยไฟฟำไดอยำงตอเนื่อง โดย
กลุมบริษัทฯ จัดใหมีพนักงำนของกลุมบริษัทฯ ประจ ำโครงกำรแตละแหง ประกอบดวยวิศวกรประจ ำโครงกำรและ
เจำหนำที่ปฏิบัติกำร พนักงำนของกลุมบริษัทฯ มีหนำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำตลอด 24 ชั่วโมง ผำน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดังกลำวนอกจำกจะสำมำรถดูขอมูลไดที่โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์แตละแหงแลว ยังมีกำรเชื่อมโยงขอมูล
และแสดงขอมูลสรุปมำที่ส ำนักงำนของกลุมบริษัทฯ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำอีกดวย ทั้งนี้ 
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โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์แตละแหงจะมีกำรจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยวัน (Daily 

Report) และประมวลผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน (Monthly Report) เพื่อน ำเสนอตอผูบริหำร โดยหำกพบวำ
โรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ ผลิตไฟฟำไดแตกตำงจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ พนักงำนของกลุมบริษัทฯ จะรวมกับผู
รับจำงซอมบ ำรุงภำยใตสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) หำสำเหตุของควำม
ผิดปกติดังกลำวโดยเร็ว เพื่อใหโรงไฟฟำสำมำรถจ ำหนำยไฟฟำไดตำมปกติ 

(3) กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ (Operation and Maintenance) 

กลุมบริษัทฯ ไดวำจำงผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) 
ของแตละโครงกำรเพื่อใหบริกำรและซอมบ ำรุงภำยใตสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M 

Contract) โดยมีระยะเวลำสัญญำครำวละ 2 ป  

ในกำรด ำเนินงำนในแตละวัน พนักงำนของผูรับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์จะลำง
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ รวมถึงดูแลตัดหญำบริเวณใตแผงและบริเวณโดยรอบโครงกำร โดยแผงเซลล์แสงอำทิตย์
จะตองไดรับกำรท ำควำมสะอำดเปนประจ ำ ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนประจ ำวันจะถูกควบคุมโดยแผนกำรด ำ เนินงำน
ประจ ำวันที่ไดรับอนุมัติโดยพนักงำนของกลุมบริษัทฯ ที่ประจ ำแตละโครงกำรเพื่อใหม่ันใจวำโรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ 
ไดรับกำรดูแลท้ังโครงกำร 

ในกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ ขอบเขตของผูรับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์จะ
ประกอบไปดวย (ก) งำนตรวจสอบ และ (ข) งำนบ ำรุงรักษำเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

(ก) งำนตรวจสอบ  

พนักงำนของผูรับจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์จะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ
ตำงๆ ตำมที่ตกลงรวมกันในสัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract)  โดยหำกตรวจพบวำอุปกรณ์
ของโรงไฟฟำมีกำรช ำรุดเสียหำย พนักงำนของผูรับจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำจะแจงใหพนักงำนของกลุมบริษัทฯ 
ทรำบและด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกลำวทันที ทั้งนี้ ภำยหลังกำรซอมบ ำรุง พนักงำนของผูรับจำงบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟำจะแจงใหพนักงำนของกลุมบริษัทฯ ตรวจสอบควำมเรียบรอยเพื่ออนุมัติผลกำรซอมบ ำรุงดวย นอกจำกนี้ 
พนักงำนของกลุมบริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนสรุปกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำเพื่อน ำเสนอตอผูบริหำรในกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนรำยเดือนตอไป 

(ข) งำนบ ำรุงรักษำเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

กลุมบริษัทฯ และผูรับเหมำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์จะรวมกันก ำหนดแผนกำร
บ ำรุงรักษำเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ส ำหรับอุปกรณ์ส ำคัญของโรงไฟฟำตำมที่ตกลงรวมกันใน
สัญญำบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract)  เชน แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ (Inverter) โครงสรำงรองรับแผง ระบบควบคุมโรงไฟฟำ เปนตน นอกจำกนี้ ผูรับเหมำบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟำจะจัดท ำรำยงำนติดตำมผลกำรซอมบ ำรุงเปนประจ ำ เพื่อใหมั่นใจไดวำกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำเปนไป
อยำงมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำใหอยูในสภำพดี และสำมำรถแกไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ไดอยำงรวดเร็วเพ่ือใหโรงไฟฟำสำมำรถจ ำหนำยไฟฟำไดตำมปกติ 

(4) พลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดจริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวของกลุมบริษัทฯ 
ทุกแหง มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Energy Output Warranty) เปนระยะเวลำ 25 ป 
นับตั้งแตวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จของแตละโครงกำร ในกรณีที่
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โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรใดผลิตไฟฟำไดต่ ำกวำปริมำณที่ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน 
(Energy Output Warranty) ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จจะตองชดเชยสวนตำงระหวำงคำพลังงำนไฟฟำที่
รับประกันและคำพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดจริงใหแกกลุมบริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำรับเหมำ
กอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ทั้งนี้ นับตั้งแตเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ในประเทศไทยทุกแหงสำมำรถผลิตไฟฟำไดมำกกวำปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่
ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty)  

(5) โครงสรำงรำคำ 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีรำยไดจำกกำรผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยไดท ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ กฟผ. ในฐำนะผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กจ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำ 30 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. ในฐำนะผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำกจ ำนวน 14 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำรวม 88 เมกะวัตต์ เปนสัญญำประเภท Non-Firm7 ซื้อขำยไฟฟำดวยระบบอัตรำรับซื้อไฟฟำแบบ
สวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) โดยมีรำยละเอียดโครงสรำงรำคำดังนี้ 

โครงสรำงรำคำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบั กฟผ. 

(1) อัตรำคำพลังงำนไฟฟำ (Energy Payment : EP) เทำกับอัตรำคำไฟฟำขำยสง ณ ระดับแรงดนั 
11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขำยใหกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำย รวมกับคำไฟฟำตำมสูตรกำรปรับอัตรำคำไฟฟำโดย
อัตโนมัติขำยสงเฉลี่ย (Ft ขำยสงเฉลี่ย) 

(2) รำยไดจำกสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) ไดรับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงกำรท้ังหมดจะไดรับกำรสนับสนุนเปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

[ ที่มำ : สัญญำซื้อขำยไฟฟำ ประกำศเรื่องอัตรำรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ Non-Firm โดย กฟผ. วันที่ 
18 เมษำยน 2550 และประกำศเรื่องกำรก ำหนดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำส ำหรับผูผลิตไฟฟำรำยเล็กจำกพลังงำนหมุนเวียน โดย 
กฟผ. วันที่ 15 มกรำคม 2553 ] 

โครงสรำงรำคำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบั กฟภ. 

(1) อัตรำคำพลังงำนไฟฟำที่กำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยรับซื้อจำกผูผลิตไฟฟำขนำดเล็กมำก  เนื่องจำก
กลุมบริษัทฯ เปนผูใชไฟอัตรำตำมชวงเวลำของกำรใช ( Time of Use Rate : TOU ) อัตรำคำพลังงำนไฟฟำที่ขำย
จะเทำกับอัตรำคำพลังงำนไฟฟำขำยสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขำยใหกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำย 

รวมกับคำไฟฟำตำมสูตรกำรปรับอัตรำคำไฟฟำโดยอัตโนมัติขำยสงเฉลี่ย (Ft ขำยสงเฉลี่ย)   

(2) รำยไดจำกสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) ไดรับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงกำรท้ังหมดจะไดรับกำรสนับสนุนเปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

[ ที่มำ : สัญญำซื้อขำยไฟฟำ ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน) 

โดย กฟภ. และประกำศเรื่องกำรก ำหนดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำส ำหรับผูผลิตไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน โดย กฟภ. วันที่ 19 สิงหำคม 
2552 ] 

ภำยใตกำรซื้อขำยไฟฟำดวยระบบอัตรำรับซื้อไฟฟำแบบสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ  (Adder) โครงกำรผลิตไฟฟำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะไดรับกำรสนับสนุนสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) เปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันเริ่ม

                                                           
7 สัญญำประเภท Non-Firm หมำยถงึ สัญญำซื้อขำยไฟฟำที่ไมมีกำรก ำหนดพลังไฟฟำขั้นต่ ำที่จะตองจำยใหกำรไฟฟำ (ที่มำ : 
http://www2.eppo.go.th/) 
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ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยหลังครบระยะเวลำสนับสนุนดังกลำว อัตรำซื้อขำยไฟฟำที่กลุมบริษัทฯ ไดรับจะเปนอัตรำ
คำพลังงำนไฟฟำเทำนั้น 

แผนภำพแสดงอัตรำคำไฟฟำ รวมคำไฟฟำตำมสูตรกำรปรับอัตรำคำไฟฟำโดยอัตโนมัติขำยสงเฉลี่ยในป  2547-2561 

 

ที่มำ : รำคำรับซื้อไฟฟำจำก VSPP, www.mea.or.th และอัตรำคำไฟฟำขำยสงให กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 

 

โครงสรำงรำคำตำมโครงกำรรบัซื้อไฟฟำจำกโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตั้งบนพืน้ดนิ
ส ำหรบัสหกรณภ์ำคกำรเกษตร 

ในไตรมำสที่ 2 ป 2559 โครงกำรท่ีกลุมบริษัทฯ เปนผูสนับสนุนโครงกำรไดรับคัดเลือกเขำท ำสัญญำกับ กฟภ. ตำม
โครงกำรรับซื้อไฟฟำจำกโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร จ ำนวน 3 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 12 เมกะวัตต์ เปนกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) เทำกับ 5.66 บำทตอหนวย คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ป และไดเปดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ครบแลวทั้ง 3 โครงกำร ตั้งแตไตรมำสที่ 1 ป 2560 

นอกจำกนี้ โครงกำรที่กลุมบริษัทฯ รวมลงทุนใหสิทธิขำยไฟตำมโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร กับองค์กำรสงเครำะห์ทหำร
ผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อผศ.) จ ำนวน 2 โครงกำร ไดรับคัดเลือกเขำท ำสัญญำกับ กฟภ. ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำรวม 8.94 เมกะวัตต์ เปนกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เทำกับ 4.12 บำทตอ
หนวย คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 25 ป โดยไดเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ครบแลวทั้ง 2 โครงกำร ตั้งแตไตรมำส
ที่ 3 ป 2561  

 

1.2.2.1.2 โรงไฟฟำพลงังำนลม 

กลุมบริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟำจำกพลังงำนลม ในประเทศไทยท่ีอยูระหวำงกำรกอสรำงภำยภำยใตสัญญำซื้อขำย
ไฟฟำ (Power Purchase Agreement (“PPA”)) 1 สัญญำ คือ สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค 
(“กฟภ.”) จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 8.965 เมกะวัตต์ โดยสัญญำซื้อขำยไฟฟำ 
ดังกลำวเปนสัญญำประเภท Non-Firm มีอำยุสัญญำ 5 ป และตออำยุไดครั้งละ 5 ป ซึ่งไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อ
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ไฟฟำ (Adder) ส ำหรับผูผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอัตรำ 3.50 บำทตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บำท-kWh) เปน
ระยะเวลำ 10 ป นับตั้งแตวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะตออำยุสัญญำเมื่อครบ
ก ำหนด 5 ป จนสิ้นอำยุโครงกำรดังกลำว ซ่ึงโดยท่ัวไปโครงกำรมีอำยุ 25 ป 

(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟำ 

โรงไฟฟำพลังงำนลมท่ีอยูระหวำงกำรกอสรำงของกลุมบริษัทฯ เปนโรงไฟฟำพลังงำนลมท่ีผลิตไฟฟำ
ดวยกังหันลมซึ่งติดตั้งบนชำยฝัง (On-shore) ใชเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟำแบบแนวแกนนอน (Horizontal 

Axis Wind Turbine) แบบ 3 ใบพัด และมีกำรตรวจวัดทิศทำงและควำมเร็วลม เพื่อหันกังหันลมใหเปนไปตำม
ทิศทำงของลมในขณะนั้น  ซึ่งสวนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟำ ประกอบดวย ใบพัด (Blade) ที่ตอเขำกับเครื่อง
ผลิตไฟฟำ (Generator Bearing) และระบบควบคุมกำรผลิตไฟฟำ โดยมีรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตไฟฟำดังนี้ 

 

แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม 

ดวยเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟำแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) 

 

 

• เมื่อลมที่พัดผำนกังหัน มีควำมเร็วลมที่มำกกวำควำมเร็วลมเขำระบบ (cut in speed) จะสงผลใหใบพัดเริ่ม
หมุน และท ำให Generator ที่ตออยูกับใบพัดหมุนและผลิตไฟฟำกระแสสลับ โดยมีเครื่องปรับกระแสไฟฟำ 
(Converter) ท ำกำรปรับแรงดันใหคงที่ ที่ระดับ 690 โวลต์ ในกรณีที่ควำมเร็วลมมำกเกินกวำ ควำมเร็วลมที่
ออกแบบของกังหัน (cut off speed) ใบพัดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ   

• ไฟฟำที่ผลิตได จะถูกสงตอไปที่เครื่องแปลงระดับแรงดัน (Transformer) ใหมีระดับแรงดันเทำกับแรงดันใน
สำยปอนไฟฟำของกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.) ตำมแตละจุดเชื่อมตอ โดยในพื้นที่ อ ำเภอ ปำกพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ใชระดับแรงดันที่ 33 กิโลโวลต์   
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• ไฟฟำกระแสสลับดังกลำวจะถูกสงผำนไปยังอุปกรณ์ ตัดตอวงจร (Switchgear) ซึ่งในอุปกรณ์ดังกลำว จะ
มีอุปกรณ์ควบคุมคุณภำพไฟฟำ โดยระบบจะปลดวงจร โดยอัตโนมัติหำกไฟฟำที่ผลิตได ไมไดคุณภำพ
ตำมท่ีก ำหนด หรือกรณีที่สำยสงของกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.) มีปัญหำ  

• จำกนั้นกระแสไฟฟำจะถูกสงเขำมิเตอร์วัดจ ำนวนหนวยไฟฟำ และผำนไปสูระบบสำยสงไฟฟำของ กำรไฟฟำ
สวนภูมิภำค (กฟภ.) หรือ กำรไฟฟำฝำยผลิต (กฟผ.) ตำมจุดรับซื้อไฟฟำที่ก ำหนดตอไป 
 

(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ 

กลุมบริษัทฯ ใหควำมส ำคัญอยำงสูงสุดในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำเพื่อใหมั่นใจวำ
โรงไฟฟำในปัจจุบันของกลุมบริษัทฯ สำมำรถผลิตไดอยำงมีประสิทธิภำพและจ ำหนำยไฟฟำไดอยำงตอเนื่อง โดย
กลุมบริษัทฯ จัดใหมีพนักงำนของกลุมบริษัทฯ ประจ ำโครงกำรแตละแหง ประกอบดวยวิศวกรประจ ำโครงกำรและ
เจำหนำที่ปฏิบัติกำร พนักงำนของกลุมบริษัทฯ มีหนำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำตลอด 24 ชั่วโมง ผำน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดังกลำวนอกจำกจะสำมำรถดูขอมูลไดที่โรงไฟฟำพลังงำนลมแลว ยังมีกำรเชื่อมโยงขอมูลและ
แสดงขอมูลสรุปมำที่ส ำนักงำนของกลุมบริษัทฯ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำอีกดวย ทั้งน้ี โรงไฟฟำ
พลังงำนลมจะมีกำรจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยวัน (Daily Report) และประมวลผลกำร
ด ำเนินงำนรำยเดือน (Monthly Report) เพื่อน ำเสนอตอผูบริหำร โดยหำกพบวำโรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ  
ผลิตไฟฟำไดแตกตำงจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ พนักงำนของกลุมบริษัทฯ จะรวมกับผูรับจำงซอมบ ำรุงภำยใต
สัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ (O&M Contract) หำสำเหตุของควำมผิดปกติดังกลำวโดยเร็ว และยังมีเจำหนำที่
ของบริษัทผูผลิตกังหันลมอยูใหกำรดูแล และซอมแซมในกรณีที่จ ำเปน เพื่อใหโรงไฟฟำสำมำรถจ ำหนำยไฟฟำได
ตำมปกติ 

(3) พลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดจริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศไทยที่อยูระหวำงกำรกอสรำงดังกลำว ไดรับกำรรับประกัน
ปริมำณพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตำมระดับแรงลมตำง ๆ (Power curve performance standard) โดยท ำกำร
ทดสอบกอนกำรรับมอบโครงกำรกอสรำง นอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินกำรรำยป จะมีกำรด ำเนินกำรรับประกัน
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของกังหันลม (Plant availability) กับผูรับเหมำที่ด ำเนินกำรรับท ำ O&M หรือผูดูแล
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ โดยเปนกำรรับประกันควำมพรอมในกำรท ำงำน  

(4) โครงสรำงรำคำ 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีรำยไดจำกกำรผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  โดยไดท ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ กฟผ. ในฐำนะผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำกจ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำ
ตำมสัญญำ 9.0 เมกะวัตต์ กับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.)  เปนสัญญำประเภท Non-Firm8 ซื้อขำยไฟฟำดวย
ระบบอัตรำรับซื้อไฟฟำแบบสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) โดยมีรำยละเอียดโครงสรำงรำคำดังนี้ 

 

 

 

                                                           
8 สัญญำประเภท Non-Firm หมำยถงึ สัญญำซื้อขำยไฟฟำที่ไมมีกำรก ำหนดพลังไฟฟำขั้นต่ ำที่จะตองจำยใหกำรไฟฟำ (ที่มำ : 
http://www2.eppo.go.th/) 
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โครงสรำงรำคำตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบั กฟภ. 

(1) อัตรำคำพลังงำนไฟฟำที่กำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยรับซื้อจำกผูผลิตไฟฟำขนำดเล็กมำก  เนื่องจำกกลุม
บริษัทฯ เปนผูใชไฟอัตรำตำมชวงเวลำของกำรใช (Time of Use Rate : TOU) อัตรำคำพลังงำน
ไฟฟำที่ขำยจะเทำกับอัตรำคำพลังงำนไฟฟำขำยสง ณ ระดับแรงดัน 11- 33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขำย
ใหกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำย รวมกับคำไฟฟำตำมสูตรกำรปรับอัตรำคำไฟฟำโดยอัตโนมัติขำยสงเฉลี่ย 

(Ft ขำยสงเฉลี่ย)   

(2)  รำยไดจำกสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) ไดรับ Adder ที่อัตรำ 3.50 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย         
 โครงกำรท้ังหมดจะไดรับกำรสนับสนุนเปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

[ ที่มำ : สัญญำซื้อขำยไฟฟำ ประกำศเรื่องอัตรำรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ Non-Firm โดย กฟผ. วันที่ 
18 เมษำยน 2550 และประกำศเรื่องกำรก ำหนดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำส ำหรับผูผลิตไฟฟำรำยเล็กจำกพลังงำนหมุนเวียน โดย 
กฟผ. วันที่ 15 มกรำคม 2553 ] 

ทั้งน้ี หลังจำกซื้อขำยไฟฟำเปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ อัตรำซื้อขำยไฟฟำที่กลุมบริษัท
ฯ ไดรับจะเปนอัตรำคำพลังงำนไฟฟำเทำนั้น  

แผนภำพแสดงอัตรำคำไฟฟำ รวมคำไฟฟำตำมสูตรกำรปรับอัตรำคำไฟฟำโดยอัตโนมัติขำยสงเฉลี่ยในป  2547-2561 

 

ที่มำ : รำคำรับซื้อไฟฟำจำก VSPP, www.mea.or.th และอัตรำคำไฟฟำขำยสงให กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 
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สทิธปิระโยชนท์ำงภำษสี ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟำในประเทศไทย 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟำพลังงำนลมของกลุมบริษัทฯ ทุกโครงกำรในประเทศไทยไดรับกำรสงเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรสงเสริมกำรลงทุน โดยจะไดรับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในกิจกำรผลิตไฟฟำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม 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) 

BCPG 

(WPPB) 

BCPG 

(WTMG) 

LLG 

 

บัตรสงเสริมกำรลงทนุเลขที ่ 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 

61-0519-

1-00-1-0 

61-0520-

1-00-1-0 

59-1518-1-00-1-0 

ผูไดรับบัตรสงเสริม BCPG BSE BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI BSE-PRI BSE-PRI BSE-PRI BCPG BCPG LLG 

ชนิดผลิตภัณฑ ์
ผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์

ผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนลม 

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 5.0 3.94 10.0 

1. ไดรับยกเวนภำษีเงินไดนิติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ไดรับ
จำกกำรประกอบกิจกำรมี
ก ำหนด 8 ป นับจำกวนัที่เร่ิมมี
รำยไดจำกกำรประกอบกิจกำร
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) 

✓ 

(ก.ค. 
2569) 

✓ 

(ก.ค. 
2569) 

✓ 

 

2. ไดรับลดหยอนภำษีเงินได     
นิติบุคคลรอยละ 50 ของอัตรำ
ปกติ มกี ำหนด 5 ป หลังจำก
ครบก ำหนด 8 ป ที่ไดรับกำร

✓ 

(ก.ค. 2568) 

✓ 

(มี.ค. 2569) 

✓ 

(เม.ย. 2569) 

✓ 

(ม.ี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) 

BCPG 

(WPPB) 

BCPG 

(WTMG) 

LLG 

 

ยกเวนภำษีเงินไดนิติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิ (ระยะเวลำ
สิ้นสุดสิทธิประโยชน)์ 

3. ไดรับยกเวนไมตองน ำเงินปัน
ผลจำกกิจกำรที่ไดรับกำร
สงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภำษี
เงินไดนิติบุคคลตำมำตรำ 31 
ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินไดตลอดระยะเวลำที่ไดรับ
กำรสงเสริม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. ไดรับยกเวนอำกรขำเขำ
ส ำหรับเคร่ืองจักร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. อนุญำตใหหักคำขนสง คำ
ไฟฟำ และคำประปำสองเทำ
ของคำใชจำยดังกลำวเปน
ระยะเวลำ 10 ป นบัแตวันที่เร่ิม
มีรำยไดจำกกำรประกอบ
กิจกำร (ระยะเวลำสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

✓ 

(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. อนุญำตใหหักเงินลงทุนในกำร
ติดต้ังหรือกอสรำงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิ
รอยละ 25.0 ของเงินลงทนุใน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - 
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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) 

BCPG 

(WPPB) 

BCPG 

(WTMG) 

LLG 

 

กิจกำรที่ไดรับกำรสงเสริม 
นอกเหนือไปจำกกำรหักคำ
เสื่อมรำคำปกติ 

7. ไดรับอนุญำตใหน ำคนตำงดำว
ซ่ึงเปนชำงฝมือหรือ
ผูช ำนำญกำรไดตำมจ ำนวน
และระยะเวลำที่ก ำหนด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

        หมำยเหต ุ : (1) บัตรสงเสริมกำรลงทุนดังกลำวเปนกำรโอนสิทธิและประโยชน์เทำที่เหลืออยูตำมบัตรสงเสริมเลขที่ 5047(1)/2555 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2555 จำก BCP ใหกับบริษัทฯ 

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 1-33 

 

1.2.2.2 โรงไฟฟำพลงังำนหมนุเวยีนในประเทศญีป่นุ 

1.2.2.2.1 โรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติย์ 

ภำยหลังจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์ของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งมีก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำรวม 19.3 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 27.6 เมกะวัตต์) อำยุโครงกำร 20 ป อัตรำ
คำไฟฟำแบบ FiT 36-40 เยน-kWh ใหแกกองทุนรวมโครงสรำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุน (IFF) เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 
2561 เปนผลให ณ สิ้นป 2561 กลุมบริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แลว สุทธิรวมกันท้ังสิ้น 5 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 14.7 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตัง้
รวมประมำณ 17.4 เมกะวัตต์) ภำยใตสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ (Power Purchase Agreement : PPA) ทั้งสิ้น 5 สัญญำ 
มีอำยุสัญญำ 20 ปนับจำกวันที่อำนมิเตอร์ขำยไฟฟำครั้งแรก โดยท่ี 

• 4 โครงกำรแรก (ไดแก Takamori  Nakatsugawa  Nojiri และ Tarumizu)  มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำ
ตำมสัญญำรวม 10.7 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมประมำณ 13.0 เมกะวัตต์) และอัตรำรับซื้อแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) อยูท่ี 40 เยนตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) 

• 1 โครงกำร ไดแก โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ Gotemba ตั้งอยูที่แขวง Shizuoka ไดเชื่อมตอ
เขำกับระบบสำยสงและเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแตเดือนธันวำคม 2560 ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 4.4 เมกะวัตต์) มีอำยุสัญญำ 20 ปนับจำกวันที่อำนมิเตอร์
ขำยไฟฟำเชิงพำณิชย์ครั้งแรกและมีอัตรำรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 32 เยน-kWh 

นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังคงมีโครงกำรโรงไฟฟำที่อยูระหวำงกำรกอสรำงและพัฒนำอีก 8 โครงกำร ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟำตำมสัญญำรวม 116.5 เมกะวัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง รวม 151.4 เมกะวัตต์) โดยมีอัตรำกำรรับซื้อไฟแบบ FiT 

ที่ 32-36 เยน-kWh 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 1-34 

 

 

(1) กระบวนกำรผลิตไฟฟำ 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุนในปัจจุบันของกลุมบริษัทฯ เปนโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ใชเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตไฟฟำดวยเซลล์แสงอำทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตำอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่ง
เปนกำรแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์ใหเปนพลังงำนไฟฟำ โดยใชเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตไฟฟำเหมือนกระบวนกำรผลิตไฟฟำในประเทศไทย  
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(2) กระบวนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ 

กลุมบริษัทฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟำในประเทศญี่ปุนดวยระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ท้ังหมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเปนระบบ
เชื่อมโยงขอมูลและแสดงผลกำรด ำเนินงำนแตละโครงกำรมำที่ส ำนักงำนของกลุมบริษัทฯ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
ผำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังจัดใหมีวิศวกรไฟฟำระดับผูคุมงำน (Chief Electrical Engineer) ท ำหนำที่
ก ำกับดูแลมำตรกำรควำมปลอดภัยในงำนกอสรำง กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ (Operation and 
Maintenance) ซึ่ง เปนไปตำมแนวทำงในกำรตีควำมกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 43 ของ
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟำ (The Ordinance for Implementing Regulations related to the 
Article 43 of the Electricity Business Act)  ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำและอุตสำหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry (“METI”))  

ทั้งนี้ ทีมงำนของกลุมบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุนจะรวบรวมและประมวลผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวและควำมกำวหนำของโครงกำรท่ีอยูระหวำงกำรพัฒนำเพ่ือน ำเสนอตอ
ทีมงำนผูบริหำรของบริษัทฯ ที่ประเทศไทยเปนประจ ำทุกเดือน  

(3) กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ (Operation and Maintenance) 

บริษัทยอยในประเทศญี่ปุนที่บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 เปนผูใหบริกำรและซอมบ ำรุงโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวทั้ง 5 โครงกำร ภำยใตสัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) ระหวำงบริษัทยอยในประเทศญี่ปุนและผูด ำเนินกิจกำร (Operator) 
โดยมีระยะเวลำสัญญำ 20 ป  

อยำงไรก็ดี ผูใหบริกำรดังกลำวไดท ำสัญญำจำงงำนชวง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก โดยมี
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำประกอบไปดวยงำนลำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์ งำนตัดหญำและดูแลพื้นที่ภำยใน
บริเวณโครงกำร และงำนตรวจสอบระบบไฟฟำ โดยกลุมบริษัทฯ จะเปนผูก ำหนดตำรำงเวลำกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ
ตำมควำมเหมำะสม  

(4) พลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดจริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวของกลุมบริษัทฯ 
ทุกแหง มีประกันอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 ประเภท คือ  

(ก) กำรรับประกันผลงำนโดยผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ  

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรทั้ง 5 โครงกำรไดรับประกันเกี่ยวกับคุณภำพของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์เครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) และหมอแปลงไฟฟำ (Transformer) โดยผูรับเหมำ กอสรำงแบบ
เบ็ดเสร็จของแตละโครงกำร  

(ข) กำรรับประกันโดยผูผลิตอุปกรณ์หลัก  

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวสวนใหญของกลุม   

บริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและคุณภำพกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เปนระยะเวลำ  10 ป และประกันปริมำณ
พลังงำนไฟฟำที่สำมำรถผลิตไดเปนระยะเวลำ 25 ป จำกผูผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ และประกันระยะยำวส ำหรับ
คุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter)  
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(5) โครงสรำงรำคำ 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีรำยไดจำกกำรผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  โดยไดท ำ
สัญญำซ้ือขำยไฟฟำทั้งสิ้น 5 สัญญำ แบงเปน  

(ก) สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ Kyushu Electric Power Company จ ำนวน 4 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 10.7 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนตอกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปนับจำกวันที่อำนมิเตอร์ขำยไฟฟำครั้งแรก 

(ข) สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ Tokyo Electric Power Company จ ำนวน 1 สัญญำ ขนำดก ำลังกำร
ผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ มีอัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 32 เยนตอกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
คงที่ตลอดระยะเวลำสนบัสนุน 20 ปนับจำกวันที่อำนมิเตอร์ขำยไฟฟำครั้งแรก 

ทั้งนี้ ที่มำของอัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ดังกลำว เกิดจำก กระทรวงเศรษฐกิจ 
กำรคำ และอุตสำหกรรม (METI) ของประเทศญี่ปุน เปนผูก ำหนดอัตรำ Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลำกำร
สนับสนุน ซึ่งจะแตกตำงกันไปตำมประเภทพลังงำนหมุนเวียนและขนำดของโรงไฟฟำ โดยพิจำรณำจำกตนทุนในกำร
ผลิตไฟฟำ รูปแบบกำรติดตั้งอุปกรณ์  และอัตรำก ำไรที่เปนธรรมที่ผูผลิตไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนควรไดรับ ทั้งนี้ 
ภำยใตโครงกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน (Feed-in Tariff Scheme 

for Renewable Energy) ผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชนจะตองรับซื้อไฟฟำที่ผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียนทั้งหมดใน
อัตรำ Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลำกำรสนับสนุนที่ METI ก ำหนด9 

อยำงไรก็ตำม ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนประเภทพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่มีขนำดใหญ
กวำ 2 เมกะวัตต์ ตั้งแตป 2561 METI เริ่มใชวิธีกำรคัดสรรผูประกอบกำรดวยกำรประมูล 

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของโครงกำรที่ยื่นค ำขอในแตละป 

ระยะเวลำทีย่ืน่ค ำขอ Feed-in Tariff (FiT) 

เยนตอกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1 กรกฎำคม 2555 – 31 มีนำคม 2556 40.0 

1 เมษำยน 2556 – 31 มีนำคม 2557 36.0 

1 เมษำยน 2557 – 31 มีนำคม 2558 32.0 

1 เมษำยน 2558 – 30 มิถุนำยน 2558 29.0 

1 กรกฎำคม 2558 – 31 มีนำคม 2559 27.0 

1 เมษำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560 24.0 

1 เมษำยน 2560 – 31 มีนำคม 2561 21.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลรำคำ (>2MW) 

1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562 18.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลรำคำ (>2MW) 

 [ ที่มำ: Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่  7 กรกฏำคม 2558 , METI และ Inside Japan’s Long-term 

Energy Policy, IEEJ: กันยำยน 2558, from https://www.export.gov/article?id=Japan-Renewable-Energy ] 

 

 

 

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

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนของกลุมบริษัทฯ ไมไดรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่
เทียบเคียงกับกำรสงเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรสงเสริมกำรลงทุนท่ีโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย
ของกลุมบริษัทฯ ไดรับ อยำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกรูปแบบกำรเขำลงทุนในโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน ตำมโครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
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โครงสรำงรำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำแยกตำมโครงกำร 

รำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำของกลุมบริษัทฯ ตำมขอมูลทำงกำรเงินรวม ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559, 

2560 และ 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

 

ส ำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2559 2560 2561 
ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

BCPG       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 204.5 6.6 194.1 5.8 198.2 6.0 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 513.6 16.7 497.6 15.0 489.2 14.7 

รำยไดตำมอัตรำกำรรับซื้อในรูปแบบ FiT - - - - 25.7 0.8 

BSE       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 240.2 7.8 235.3 7.1 242.8 7.3 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 602.5 19.5 600.5 18.1 591.8 17.8 

BSE-BRM       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 61.5 2.0 58.9 1.8 60.8 1.8 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 155.0 5.0 150.6 4.5 149.4 4.5 

BSE-BRM 1       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 59.5 1.9 56.2 1.7 58.9 1.8 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 148.8 4.9 143.5 4.3 144.8 4.4 

BSE-CPM 1       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 61.4 2.0 57.8 1.7 60.1 1.8 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 155.0 5.0 147.9 4.5 147.3 4.4 

BSE-NMA       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 59.0 1.9 56.6 1.7 58.3 1.8 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 148.6 4.8 145.0 4.4 142.8 4.3 

BSE-PRI       

รำยไดจำกอัตรำคำพลังงำนไฟฟำพื้นฐำน 118.7 3.8 111.7 3.4 115.4 3.4 

รำยไดสวนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟำ (Adder) 299.4 9.7 287.7 8.7 285.3 8.6 

รำยไดตำมอัตรำกำรรับซื้อในรูปแบบ FiT 2.1 0.1 97.6 2.9 98.5 3.0 

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

Natkatsugawa 12.6 0.4 12.6 0.4 12.4 0.4 

Takamori 17.9 0.6 17.4 0.5 16.8 0.5 

Nojiri 17.3 0.6 16.3 0.5 15.3 0.5 

Tarumizu 130.3 4.2 125.5 3.8 109.3 3.3 

Nikaho 75.2 2.4 144.0 4.3 115.9 3.5 

Nagi - - 165.8 5.0 138.2 4.2 

Gotemba - - - - 36.7 1.0 

รวมโครงกำรโรงไฟฟำในประเทศญีป่นุ 253.3 8.2 481.5 14.5 444.6 13.4 

รำยไดคำบริกำรซอมบ ำรุง - - - - 6.5 0.2 

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

 

1.2.2.3 กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำผำนบรษิทัรวม โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนลมในประเทศฟลปิปนส ์ 

กลุมบรษิัทฯ ไดเขำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์ เม่ือวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 กำรลงทุน
ในโครงกำรนี้ใชเงินทั้งสิ้น 26.49 ลำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 921.57 ลำนบำท โดยบริษัทฯ ลงทุนผำนบริษัทยอย
โดยซื้อหุน CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน 
BCPG Wind Holdings Cooperatief U.A.) รอยละ 100 ของทุนเรียกช ำระ โดย CapAsia ถือหุนรอยละ 40.0 ของ
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ทุนเรียกช ำระ ใน PetroWind Energy Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม ที่เมือง Nabas 

ประเทศฟลิปปนส์  ขนำดก ำลังกำรผลิตที่เปดด ำเนินกำรตั้งแต 10 มิถุนำยน 2558 มีขนำดก ำลังกำรผลิต 36.0  
เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 14.4 เมกะวัตต์) และอยูระหวำงกำรพัฒนำอีก 14.0 เมกะวัตต์ 
(ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 5.6 เมกะวัตต์) โครงกำรดังกลำวมีอัตรำคำไฟแบบ FiT ที่ 7.40 เปโซ-kWh 

เปนระยะเวลำ 20 ป และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดังกลำวสำมำรถขำยไฟไดในรำคำตลำด  

ส ำหรับในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกสวนแบงก ำไรจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม (กอนหักคำตัด
จ ำหนำย) เทำกับ 72.6 ลำนบำท  

 

 

1.2.2.4 กำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำผำนบรษิทัรวม โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนควำมรอนใตพภิพประเทศอินโดนเีซยี  

กลุมบริษัทฯ ไดเขำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 
2560 บริษัทฯ ไดเงินลงทุนทั้งสิ้น 355.69 ลำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 11,956.43 ลำนบำท โดยกำรซื้อหุนจ ำนวน 
280,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 33.3 ของทุนเรียกช ำระใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) 
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ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง SEGHPL เปนบริษัทที่ลงทุนผำนบริษัทในกลุม Star Energy ในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำม
รอนใตพิภพ จ ำนวน 3 โครงกำร ตั้งในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่เปดด ำเนินกำร
แลวรวม 875.0 เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 157.5 เมกะวัตต์) และอยูระหวำงกำรพัฒนำ 120.0 
เมกะวัตต์ (ค ำนวณตำมสัดสวนกำรลงทุนเทียบเทำ 24.0 เมกะวัตต์) โครงกำรดังกลำวมีอัตรำกำรรับซื้อไฟเฉลี่ยอยูที่ 
0.06 – 0.09 เหรียญสหรัฐ-kWh จะถูกค ำนวณเปนรำยเดือน ซึ่งแปรผันตำมดัชนีเงินเฟอตำงๆ ไดแก อัตรำแลกเปล่ียน 
ดัชนีรำคำผูบริโภค และดัชนีน้ ำมัน เปนตน  ส ำหรับรำยละเอียดโครงกำรเปนดังนี้ 

ชื่อโครงกำร 
โรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 

ที่ตั้ง Pangaiengan Regency Sukabumi Regency 
Garat Regency และ 
Bandung regency 

สัดสวนกำรถือหุนทำงออม รอยละ 20.0 รอยละ 17.3 รอยละ 17.3 

ผูรับซื้อไฟฟำ 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 

PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 

PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 

ก ำลงักำรผลติตำมสญัญำ 
ไอน้ ำ: 
 (เพื่อให PLN ผลิตไฟฟำ) 
ไฟฟำ: 

(1) โครงกำรที่เปดด ำเนินกำร 
(2) โครงกำรระหวำงพัฒนำ 

 

 

- 

 

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 ำลงักำรผลติตำมสดัสวนลงทนุ 

ไอน้ ำ: 
ไฟฟำ: 

(3) โครงกำรที่เปดด ำเนินกำร 
(4) โครงกำรระหวำงพัฒนำ 

 

- 
 

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) กลุม Star Energy เขำซื้อโครงกำรโรงไฟฟำ Salak และ โครงกำร Darajat จำก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560 

(2) หมำยถึง กำรไฟฟำอินโดนีเซีย  ซึ่งเปนหนวยงำนรัฐวิสำหกิจเพียงแหงเดียวที่มีหนำที่หลักในกำรใหบริกำรดำนระบบไฟฟำใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

(3) อยูระหวำงกำรขุดหลุมส ำรวจเพื่อพิจำรณำยืนยันควำมเปนไปได 

ในป 2561 สวนแบงก ำไรจำกโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ (กอนหักคำตัดจ ำหนำยและคำใชจำยพิเศษ)  

เทำกับ 761.3 ลำนบำท  
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1.2.3 กำรตลำดและกำรแขงขนั  

1.2.3.1 กำรตลำด  

1.2.3.1.1 กลยทุธก์ำรแขงขนัและระบบผลติไฟฟำ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำในประเทศไทยมำจำก 6 กลุมหลัก ไดแก (1) กำรไฟฟำฝำยผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (2) 
ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยใหญ (Independent Power Producer (IPP)) (3) ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็ก (Small 

Power Producer (SPP)) (4) ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำก (Very Small Power Producer (VSPP)) (5) ผูผลติ
ไฟฟำใชเอง/ขำยตรงที่เชื่อมกับระบบของ กฟผ. (Independent Power Supply หรือ IPS) และ (6) ไฟฟำน ำเขำจำก
ตำงประเทศ และสิ้นเดือนกันยำยน 2561 มีก ำลังผลิตไฟฟำในระบบไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำทั้งหมด รวมท้ังสิ้น 55,117.0 
เมกะวัตต์ ซึ่งใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟำจำกกำซธรรมชำติ รอยละ 58.0 และจำกถำนหิน รอยละ 18.0 ส ำหรับไฟฟำที่ผลิต
จำกพลังงำนหมุนเวียนเทำกับรอยละ 10.0 

แผนภำพแสดงก ำลังผลิตในระบบไฟฟำแยกตำมประเภทผูผลิตไฟฟำ ณ เดือนกันยำยน 2561 

 

ที่มำ : EPPO, คูมือแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟำของประเทศไทย 

1) กำรไฟฟำฝำยผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

กฟผ. เปนผูผลิตไฟฟำรำยใหญที่สุดในประเทศไทย มีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมประมำณ 15,983.9  
เมกะวัตต์ หรือคิดเปนรอยละ 29.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ โดยแบงตำมประเภทเชื้อเพลิงไดดังนี้ 

แผนภำพแสดงก ำลังผลิตแยกตำมประเภทโรงไฟฟำของ กฟผ.  

 

ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

http://www.egat.co.th/
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2) ผผูลติไฟฟำเอกชนรำยใหญ (Independent Power Producer (IPP)) 

ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยใหญ คือ ผูผลิตเอกชนที่ใชพลังงำนเชิงพำณิชย์ในกำรผลิตไฟฟำ โดยมีก ำลังผลิต ไฟฟำที่ขำย
เขำระบบไมต่ ำกวำ 90.0 เมกะวัตต์ โดยมีโรงไฟฟำ IPP ทั้งสิ้น 12 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 
14,949.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเปนรอยละ 27.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

โครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

บริษัท ผลิตไฟฟำขนอม จ ำกัด 930.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท ผลิตไฟฟำรำชบุรี โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 3,481.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันเตำ 

บริษัท ผลิตไฟฟำรำชบุรี จ ำกัด 700.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 700.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ำกัด 713.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท อีสเทิร์น เพำเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จ ำกัด 350.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด 1,347.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์เพำเวอร์เจนเนอเรชั่น จ ำกัด 1,468.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 1,400.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท เก็คโค-วัน จ ำกัด 660.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ำกัด 1,600.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ ำกัด 1,600.0 กำซธรรมชำติหรือน้ ำมันดีเซล 

รวม 14,949.0  

ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

3) ผผูลติไฟฟำเอกชนรำยเลก็ (Small Power Producer (SPP)) 

ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็ก คือ ผูผลิตเอกชนที่มีก ำลังผลิตไฟฟำที่ขำยเขำระบบตั้งแต 10.0 -90.0  เมกะวัตต์ โดยมี
โรงไฟฟำ SPP ทั้งสิ้น 142 โครงกำร มีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 8,957.8 เมกะวัตต์ หรือคิดเปนรอยละ 
15.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ  
 

ทั้งน้ี ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กที่มีกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีก ำลังกำรผลติไฟฟำตำมสัญญำท้ังสิ้น 
436.0 เมกะวตัต์ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

เจำของโครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำตำมสญัญำ (เมกะวตัต)์ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 30.0 

บริษัท พัฒนำพลังงำนธรรมชำติ จ ำกดั 55.0 

บริษัท เสริมสรำงพลังงำน จ ำกัด 40.0 

บริษัท อีเอ โซลำ นครสวรรค์ จ ำกัด 90.0 

บริษัท อีเอ โซลำ ล ำปำง จ ำกัด 90.0 
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เจำของโครงกำร ก ำลงัผลติไฟฟำตำมสญัญำ (เมกะวตัต)์ 

บริษัท เอสพีพี ซิค จ ำกัด 41.0 

บริษัท อีเอ โซลำ พิษณุโลก จ ำกดั 90.0 

รวม 436.0 

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

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

ผูผลิตไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำก คือ ผูผลิตเอกชนท่ีมีก ำลังผลิตไฟฟำที่ขำยเขำระบบต่ ำกวำ 10.0 เมกะวัตต์ โดบมีผูผลติ
ไฟฟำเอกชนรำยเล็กมำกจ ำนวน 952 รำย ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมทั้งสิ้น 4,179.0 เมกะวัตต์ หรือคิด
เปนรอยละ 7.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ  

5) ผผูลติไฟฟำใชเอง/ขำยตรงทีเ่ชือ่มกบัระบบของ กฟผ. (Independent Power Supply)  

ผูผลิตไฟฟำใชเอง/ขำยตรงที่เชื่อมกับระบบของ กฟผ. มีก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำทั้งสิ้น 8,588.0 เมกะวัตต์ หรือคิด
เปนรอยละ 15.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ 

6) ไฟฟำน ำเขำจำกตำงประเทศ 

นอกจำกกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำในประเทศ 5 กลุมขำงตนแลว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำใน
ประเทศเพื่อนบำน ไดแก สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และมำเลเซีย ก ำลังผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 
3,878.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเปนรอยละ 7.0 ของก ำลังกำรผลิตรวมท้ังระบบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

โครงกำร ประเทศ ก ำลงัผลติไฟฟำตำม
สญัญำ (เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

โรงไฟฟำเทิน-หินบุน สปป.ลำว 434.0 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟำหวยเฮำะ สปป.ลำว 126.0 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟำน้ ำเทิน 2 สปป.ลำว 948.0 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟำน้ ำงึม 2 สปป.ลำว 597.0 พลังน้ ำ 

โรงไฟฟำหงสำ สปป.ลำว 1,473.0 ถำนหินลิกไนต์ 

สำยสงเชื่อมโยงไทย-มำเลเซยี ระยะที ่2 มำเลเซีย 300.0 - 

รวม  3,878.0  

ที่มำ : กฟผ., www.egat.co.th 

 

 

 

 

 

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

แผนภำพแสดงควำมตองกำรใชไฟฟำของระบบในประเทศระหวำงป 2551-2561 

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

 

จำกขอมูลของ กฟผ. พบวำควำมตองกำรใชไฟฟำของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยำงตอเนื่องตำมกำรเพิ่มขึ้นของมูลคำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหวำงป 2551 – 2561 ควำมตองกำรใช
ไฟฟำของระบบสูงสุดเพิ่มขึ้นจำก 22,586.0 เมกะวัตต์ เปน 29,968.0 เมกะวัตต์ คิดเปนอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยตอป 

รอยละ 2.9 ในขณะที่มูลคำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจำก 7,710 พันลำนบำท เปน 10,659 พันลำนบำท คิด
เปนอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 3.3 

แผนภำพแสดงสัดสวนกำรใชไฟฟำตำมประเภทผูใชไฟฟำในป ในเดือนกันยำยน 2561 

 

ที่มำ : EPPO, คูมือแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟำของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ในเดือนกันยำยน ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณกำรใชไฟฟำสูงสุด คิดเปนรอยละ 40.0 ของปริมำณกำรใชไฟฟำ
ทั้งหมด ในขณะที่ภำคธุรกิจ ภำคครัวเรือน ผูผลิตไฟฟำใชเอง/ขำยตรงที่เชื่อมกับระบบของ กฟผ. (IPS)  และอ่ืนๆ มี
ปริมำณกำรใชไฟฟำคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.0 รอยละ 20.0 รอยละ 15.0 และรอยละ 4.0 ตำมล ำดับ 
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1.2.3.1.3 แนวโนมอุตสำหกรรมผลติไฟฟำในประเทศไทย 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำนไดประมำณกำรควำมตองกำรใชไฟฟำสูงสุดมีอัตรำกำรเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 2.1-3.4 ตอป ระหวำงป 2560-2579 โดยคำดวำควำมตองกำรใชไฟฟำในอนำคตจะเปน 50 ,419.0 - 
64,526.0 เมกะวัตต์ในป 2579  

แผนภำพแสดงประมำณกำรควำมตองกำรใชไฟฟำสูงสุดป 2560-2579 (เมกะวัตต์) 

 

ที่มำ : http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/NEWS/2018/04Apr/PDP_30-4-2018.pdf  

ทั้งน้ี กำรคำดกำรณ์ดังกลำว อยภูำยใตสมมติฐำนแนวโนมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจระยะยำวระหวำงป 2560-2579 ที่
ระหวำงรอยละ 2.69 ตอป (L) ถึงรอยละ 3.78 ตอป (H) 

ขณะที่ในชวงตนป 2562 ที่ผำนมำ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแหงชำติ (กพช.) ไดเห็นชอบแผนพัฒนำก ำลังกำร
ผลิตไฟฟำฉบับใหม หรือ PDP 2018 (2561 – 2580) โดยลดสัดสวนกำรผลิตไฟฟำจำก กฟผ.เหลือ รอยละ 24 จำก 
รอยละ 35 ในแผน PDP 2015 (2558 – 2579) นอกจำกนี้ ยังมีประมำณกำรก ำลังผลิตไฟฟำสิ้นป 2580 ที่ 77,211.0 
เมกะวัตต์ ประกอบดวยก ำลังผลิตไฟฟำในปัจจุบัน ณ สิ้นป 2560 จ ำนวน 46,090.0 เมกะวัตต์ ก ำลังผลิตของโรงไฟฟำ
ใหมจ ำนวน 56,431.0 เมกะวัตต์ สุทธิกับกำรปลดก ำลังกำรผลิตโรงไฟฟำเกำออกจำกระบบ จ ำนวน 25,310.0 เมกะวตัต์ 
และไดมกีำรรวมก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำก แผนอนุรักษ์พลังงำน ไปแลว จ ำนวน  4,000 เมกะวัตต์ 

 

1.2.3.1.4 แนวโนมอุตสำหกรรมผลติไฟฟำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศไทย 

สัดสวนก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำจำกพลังงำนหมุนเวียนป 2561 (ตุลำคม) 

เปรียบเทียบกับเปำหมำยในป 2579 ตำมแผน AEDP 2015 

 

ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
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ตั้งแตป 2532 กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยสงเสริมใหเอกชนเขำมำมีบทบำทในกำรผลิตไฟฟำ โดยเฉพำะอยำงยิ่งกำร
ผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพ่ือกระจำยโอกำสไปยังพื้นที่หำงไกลใหมีสวนรวมในกำรผลิตไฟฟำ ลดควำมสูญเสีย
ในระบบไฟฟำ และลดภำระกำรลงทุนของภำครัฐในกำรกอสรำงโรงไฟฟำขนำดใหญเพื่อจ ำหนำยไฟฟำ จำกมำตรกำร
สนับสนุนดังกลำวสงผลใหกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยก ำลังผลิตไฟฟำตำม
สัญญำจำกพลังงำนหมุนเวียนรวมเทำกับ 10,798.0 เมกะวัตต์ในป 2561 เปนก ำลังกำรผลิตรวม 19,684.0 เมกะวัตต์ 
ในป 2579 หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอป  

กำรสงเสริมจำกภำครัฐโดยมีนโยบำยผลักดันใหมีกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนอยำงตอเน่ือง นอกจำกจะสงผล
ใหมีกำรใชไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแลว ยังสงผลใหภำคเอกชนมีควำมสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟำ
พลังงำนหมุนเวียน ซึ่งท ำใหมีภำวกำรณ์แขงขันที่เพิ่มขึ้น อยำงไรก็ตำม กลุมบริษัทฯ มีกำรติดตำมปัจจัยส ำคัญที่อำจ
สงผลตอกำรแขงขันในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในอนำคต เชน แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟำของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนเรื่องกำรรับซื้อไฟฟำจำกโครงกำร
ผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบตำงๆ เพ่ือเตรียมควำมพรอมของกลุมบริษัทฯ 

 

ระบบผลติไฟฟำและอตุสำหกรรมในประเทศญีป่นุ 

(1) โครงสรำงกจิกำรไฟฟำในประเทศญีป่นุ 

 

 

 

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

ตั้งแตป 2538 เปนตนมำ รัฐบำลญี่ปุนไดเปดเสรีอุตสำหกรรมไฟฟำในประเทศญี่ปุนอยำงตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดกำรแขงขนั
อยำงเปนธรรมและมีควำมโปรงใส  
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ณ ปัจจุบัน โครงสรำงกิจกำรไฟฟำในประเทศญี่ปุนมีผูมีสวนเกี่ยวของ 3 สวนหลัก ไดแก (1) ระบบผลิตไฟฟำ (2) ระบบ
สง จัดจ ำหนำย และกำรบริหำรโครงขำยไฟฟำ และ (3) กำรตลำดและกำรขำย โดยมีผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชน
จ ำนวน 10 รำย เปนผูใหบริกำรโครงสรำง 3 สวนหลักขำงตนในแตละภูมิภำค ทั้งนี้ ผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชนแตละ
รำยเปนผูใหบริกำรจัดหำไฟฟำและรับผิดชอบระบบสงไฟฟำจำกระบบผลิตและจัดจ ำหนำยไฟฟำไปสูผูใชไฟฟำใน
ภูมิภำคที่แตละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเหลำนี้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดหำไฟฟำ เชน อัตรำคำไฟฟำ เปน
เงื่อนไขทั่วไปในกำรจัดหำไฟฟำใหแกผูบริโภคในตลำดที่มีกำรควบคุม นอกจำกนี้ ในกรณีที่ผูบริโภคในตลำดที่มีกำรเปด
เสรีไมสำมำรถตกลงสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับผูผลิตและจัดหำไฟฟำ (Power Producers and Suppliers (“PPS”) 
ได บริษัทเหลำนี้ยังมีหนำที่ในกำรจัดหำไฟฟำใหแกผูบริโภคกลุมน้ีในฐำนะผูจัดหำไฟฟำแหลงสุดทำยอีกดวย ผูประกอบ
กิจกำรไฟฟำเอกชนทั้ง 10 รำย มีกำรท ำงำนรวมกันอยำงใกลชิดเพื่อพัฒนำเสถียรภำพของกำรจัดหำไฟฟำใหแกผูใช
ไฟฟำทั่วประเทศ 

 

แผนภำพแสดงผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชนจ ำนวน 10 รำย แยกตำมพื้นที่ใหบริกำร 

 

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

ในสวนของกำรก ำกับดูแลอุตสำหกรรมไฟฟำ สภำก ำกับกิจกำรไฟฟำประเทศญี่ปุน (Electric Power System 

Council of Japan (“ESCJ”)) ไดถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มด ำเนินงำนอยำงเต็มรูปแบบในเดือนเมษำยน 2548 หนวยงำน
ดังกลำวมีหนำที่ในกำรออกกฎเกณฑ์ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน ในฐำนะองค์กรที่เปนกลำงเพื่อใหระบบสงไฟฟำ และ
ระบบจัดจ ำหนำยไฟฟำ มีควำมโปรงใสและเปนธรรม  

นอกจำกนี้ ตลำดซื้อขำยไฟฟำประเทศญี่ปุน (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ไดถูกจัดตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกำยน 2546 และเริ่มด ำเนินธุรกิจในเดือนเมษำยน 2548 จำกกำรลงทุนของผูประกอบกิจกำรไฟฟำ PPS และ
ผูผลิตไฟฟำใชเอง เปนตน ทั้งน้ี JEPX เปดด ำเนินกำรเปนตลำดคำสงไฟฟำทั้งกำรซ้ือขำยแบบสงมอบทันที (Spot) และ
กำรซื้อขำยลวงหนำ (Forward) มีวัตถุประสงค์ในกำรสรำงตัวชี้วัดดำนรำคำเพื่อใชประกอบกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง
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จำกกำรลงทุนในอุตสำหกรรมไฟฟำ และเปนตลำดกลำงใหผูประกอบกิจกำรไฟฟำที่มีแหลงพลังงำนไฟฟำสวนเกินและ
สวนขำดสำมำรถซื้อขำยแลกเปลี่ยนพลังงำนไฟฟำกันได  

(2) แนวโนมอตุสำหกรรมผลติไฟฟำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศญีป่นุ 

เหตุกำรณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟำนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจำกเหตุแผนดินไหวและสึนำมิครั้งใหญในป 2554 สงผลให
โรงไฟฟำนิวเคลียร์ที่เหลืออีก 48 แหง ในประเทศญี่ปุนตองปดด ำเนินกำรเพื่อทดสอบควำมปลอดภัย กำรปดโรงไฟฟำ
นิวเคลียร์ท ำใหสัดสวนประเภทเชื้อเพลิงที่ใชในกำรผลิตไฟฟำเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหอัตรำคำไฟฟำในประเทศญี่ปุน
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยำงมำก เนื่องจำกกำรน ำเขำเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

อัตรำคำไฟฟำเฉลี่ยส ำหรับภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมระหวำงป 2553 - 2557 เพิ่มขึ้นประมำณรอยละ 25.2 
และรอยละ 38.2 ตำมล ำดับ13 ในขณะเดียวกัน อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงดำนพลังงำน (Energy Self-Sufficiency 

Rate) ของประเทศญี่ปุนปรับตัวลดลงอยำงมำก ทั้งนี้ อัตรำกำรพึ่งพำตัวเองทำงดำนพลังงำน (Energy Self-

Sufficiency Rate) เปนอัตรำสวนระหวำงปริมำณพลังงำนพื้นฐำนที่ผลิตไดในประเทศและกำรบริโภคพลังงำนพื้นฐำน
ของประเทศในปที่ค ำนวณ14 โดยอัตรำดังกลำวลดลงจำกรอยละ 19.9 ในป 2553 เหลือเพียงรอยละ 6.0 ในป 255515 
เหตุกำรณ์ดังกลำวสะทอนใหเห็นถึงปัญหำกำรขำดควำมยืดหยุนในกำรเปลี่ยนสัดสวนประเภทเชื้อเพลิงที่ใชในกำรผลิต
ไฟฟำ และกำรพ่ึงพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีตองน ำเขำจำกตำงประเทศ  

เพื่อแกปัญหำดังกลำว รัฐบำลญี่ปุนไดออกนโยบำยและมำตรกำรหลำยรูปแบบ เพื่อสรำงควำมมั่นคงและเสถียรภำพ
ทำงพลังงำนท้ังในภำวะปกติและภำวะวิกฤต โดยกระจำยประเทศแหลงที่มำของเชื้อเพลิงน ำเขำ และพัฒนำแหลงพลังงำน
ภำยในประเทศ  

หนึ่งในนโยบำยและมำตรกำรพัฒนำแหลงพลังงำนภำยในประเทศที่ส ำคัญคือ กำรสงเสริมกำรใชพลังงำนหมุนเวียน 

โดยกำรพัฒนำโครงขำยระบบไฟฟำ กำรสนับสนุนดำนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือลดตนทุนกำร
ด ำเนินกำร เปนตน 

นอกจำกนี้ สภำนิติบัญญัติญี่ปุนไดประกำศใชพระรำชบัญญัติกำรรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผู
ป ร ะกอบกิ จก ำร ไฟฟำ  ( The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric 

Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2555 พระรำชบัญญัติดังกลำวไดก ำหนดกรอบกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in 

Tariff (FiT) ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งก ำหนดใหผูประกอบกิจกำรไฟฟำตองรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน
รำคำและระยะเวลำที่ก ำหนดโดย กระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ และอุตสำหกรรม ประเทศญี่ปุน (METI) ทั้งนี้ METI จะ
ก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รำยป โดยปริมำณกำรผลิตไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนใน
แตละปเปนปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอกำรก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)   

 

 

 

                                                           
13 FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources 

and Energy 
14 National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr 
15 FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources 

and Energy 
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แผนภำพแสดงปริมำณกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนของประเทศญ่ีปุน ในป 2553 - 2560 

 

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

 

METI วำงเปำหมำยเบื้องตนในกำรเพิ่มสัดสวนปริมำณกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนเปนรอยละ 22.0-24.0 
ของก ำลังกำรผลิตไฟฟำทั้งหมดในป 2573 เพื่อปรับสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในกำรผลิตไฟฟำใหมีควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพทำงเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสภำพแวดลอม และควำมมั่นคงทำงพลังงำน และเพ่ือ
ลดกำรพึ่งพิงกำรใชพลังงำนนิวเคลียร์ภำยใตขอบเขตที่สำมำรถท ำได ทั้งนี้ ภำยหลังกำรประกำศใชกรอบกำรรับซื้อ
ไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สัดสวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยำงตอเน่ือง โดย
ปริมำณกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำกรอยละ 12.2 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟำรวมในป 2557 เปน
รอยละ 16.1 ในป 2560 และคำดวำจะเพ่ิมเปนรอยละ 23.0 ในป 2573 

แผนภำพแสดงสัดสวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในป 2557 และป 2560 และเปำหมำยในป 2573 

 

ที่มำ : Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎำคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 

Energy Policy, IEEJ : กันยำยน 2558 
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ในแผนพัฒนำพลังงำนฉบับปรับปรุงใหม เนนพลังงำนหมุนเวียน นิวเคลียร์ และถำนหิน โดยมีสัดสวนกำรใชพลังงำน
ผลิตไฟฟำในป 2573 คงเดิม 

ทั้งนี้ สัดสวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนในป 2573 คำดวำจะมำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์รอยละ 7.0 ชีวมวล 
รอยละ 3.7 ถึงรอยละ 4.6 พลังงำนลมรอยละ 1.7 และพลังงำนหมุนเวียนอ่ืนๆ รอยละ 9.8 ถึงรอยละ 10.3 

แผนภำพแสดงสัดสวนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมประเภทเชื้อเพลิงในป 2560 และเปำหมำยในป 2573 

 

ที่มำ : Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp และ Long-term Energy Supply and Demand 

Outlook, กรกฎำคม 2558 โดย METI 

 

(3) แนวโนมอตุสำหกรรมผลติไฟฟำจำกพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุ 

แผนกลยุทธ์พลังงำนของประเทศญี่ปุนป 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือเปนแหลงพลังงำนท่ีจะเขำมำชวยตอบสนองควำมตองกำรใชไฟฟำในชวงกลำงวันที่มีควำม
ตองกำรไฟฟำสูง (On Peak) ทั้งนี้ ภำยใตกรอบกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) METI ไดก ำหนด
อัตรำกำรรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ของโครงกำรท่ียื่นค ำขอในแตละปดังนี้ 

ระยะเวลำทีย่ืน่ค ำขอ Feed-in Tariff (FiT) 

เยนตอกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1 กรกฎำคม 2555 – 31 มีนำคม 2556 40.0 

1 เมษำยน 2556 – 31 มีนำคม 2557 36.0 

1 เมษำยน 2557 – 31 มีนำคม 2558 32.0 

1 เมษำยน 2558 – 30 มิถนุำยน 2558 29.0 

1 กรกฎำคม 2558 – 31 มีนำคม 2559 27.0 

1 เมษำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560 24.0 

1 เมษำยน 2560 – 31 มีนำคม 2561 21.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลรำคำ (>2MW) 

1 เมษำยน 2561 – 31 มีนำคม 2562 18.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลรำคำ (>2MW) 
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ที่มำ : Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฏำคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 

Energy Policy, IEEJ: กันยำยน 2558, https://www.export.gov/article?id=Japan-Renewable-Energy 

แผนภำพแสดงก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยใตกรอบกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ในป 2555-2560 

 

ที่มำ : Japan Renewable Energy Foundation, https://www.renewable-ei.org 

ภำยหลังกำรประกำศใชกรอบกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในป 2555 ก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอยำงตอเนื่อง โดยก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์จำกโรงไฟฟำ
ที่เปดด ำเนินกำรแลวเพิ่มขึ้นจำก 1.0 กิกะวัตต์ ในป 2555 เปน 49.0 กิกะวัตต์ ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4,800.0  

อยำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึ้นอยำงรวดเร็วของกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์สงผลใหผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชน
บำงรำยเริ่มประสบขอจ ำกัดดำนควำมสำมำรถของระบบโครงขำยไฟฟำในกำรรับปริมำณพลังงำนไฟฟำ และไมสำมำรถ
ปรับสมดุลระหวำงปริมำณกำรผลิตไฟฟำและควำมตองกำรไฟฟำในภูมิภำคที่ตนรับผิดชอบได ซึ่งสงผลกระทบตอ
เสถียรภำพของระบบโครงขำยไฟฟำ 

ในชวงตนป 2558 หนวยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources and Energy 

(“ANRE”)) ประเทศญี่ปุน ไดประกำศใชพระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวของเพ่ือแกไขแนวทำงกำร
รับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผูประกอบกิจกำรไฟฟำ ซึ่งรวมถึงกำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำ 
(Curtailment) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หวัขอ กอนประกำศแกไข หลงัประกำศแกไข 

(1) โครงกำรที่ถูกจ ำกัดปริมำณกำรรับ
ซื้อไฟฟำ (Curtailment) 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำน
ลม ที่มีก ำลังกำรผลิตตั้งแต 500.0 กิโลวัตต์ 

โรงไฟฟำทุกขนำด (ทั้งนี้ส ำหรับโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ มีนโยบำยจ ำกัดปริมำณ
กำรรับซื้อไฟฟำ (Curtailment) โรงไฟฟำที่มี
ก ำลังกำรผลิตตั้งแต 10.0 กิโลวัตต์ขึ้นไปกอน) 

(2) กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำ
โดยไมตองจำยคำชดเชย 

• จ ำกัดกำรรับซื้อไฟฟำเปนรำยวัน 
(Daily basis) 

• ระยะเวลำจ ำกัดกำรรับซื้อสูงสุด 30 
วันตอป 

• จ ำกัดกำรรับซื้อไฟฟำเปนรำยชั่วโมง 
(Hourly basis) 

• ระยะเวลำจ ำกัดกำรรับซื้อสูงสุด 360 
ชั่วโมงตอป ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำน

https://www.export.gov/article?id=Japan-Renewable-Energy
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หวัขอ กอนประกำศแกไข หลงัประกำศแกไข 

แสงอำทิตย์ และ 720 ชั่วโมงตอป 
ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนลม 

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

ทั้งนี้ ในเดือนธันวำคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจกำรคำและอุตสำหกรรม (METI) ไดออกรำงกฎหมำยแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำ (FIT Amendment Act Ordinance) โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1) ผูประกอบกำรที่ไดรับใบอนุญำตกำรขำยไฟตั้งแตป พ.ศ. 2555 –  พ.ศ.2557 จะตองยื่นเอกสำรแสดงควำมพรอม
ในกำรกอสรำง (Grid Connection Work Application) ตอกำรไฟฟำสวนภูมิภำค ภำยในสิ้นเดือนสิงหำคม 2562 

2) กำรไฟฟำสวนภูมิภำคจะพิจำรณำเอกสำรและแจงผลกำรพิจำรณำภำยในสิ้นเดือนกันยำยน 2562 

 2.1) หำกกำรไฟฟำสวนภูมิภำคมีควำมเห็นวำผูประกอบกำรที่ไดรับใบอนุญำตมีควำมพรอมที่จะเริ่มกอสรำง
โครงกำรแลว ล ำดับถัดมำจะมีกำรก ำหนดวันเริ่มกำรประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย์ (COD) โดยนับจำกวันที่แจงผลกำร
พิจำรณำอนุมัติ เปนระยะเวลำ 1 ป หำกผูประกอบกำรกอสรำงเสร็จลำชำกวำวันที่ก ำหนดไว METI จะพิจำรณำใช
มำตรกำรตอไป เชน ลดระยะเวลำกำรรับซื้อไฟฟำลงตำมระยะเวลำที่มีกำรลำชำ 
 2.2) หำกกำรไฟฟำสวนภูมิภำคมีควำมเห็นวำผูประกอบกำรที่ไดรับใบอนุญำตยังไมมีควำมพรอมที่จะเริ่มกำร
กอสรำงโครงกำร จะพิจำรณำปรับอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำลงเหลือ 21.0 เยนตอหนวย และก ำหนดวันเริ่มกำรประกอบ
กิจกำรเชิงพำณิชย์ โดยนับจำกวันที่ไดรับกำรพิจำรณำอนุมัติ เปนระยะเวลำ 1 ป 

รำงกฏหมำยฉบับนี้ไดผำนควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลรวมถึงผำนกระบวนกำรรัปฟังควำมคิดเห็นจำกภำคเอกชนเปนที่
เรียบรอยแลว และคำดวำจะประกำศใชอยำงเปนทำงกำรในเดือนเมษำยน 2562 โดยโครงกำรของบริษัทฯ ที่เขำขำยตำม
รำงฯ ฉบับนี้ มี 2 โครงกำร ไดแก โครงกำร Komagane (ปริมำณกำรผลิตไฟฟำติดตั้ง 32.2 เมกะวัตต์) และโครงกำร 
Yabuki (ปริมำณกำรผลิตไฟฟำติดตั้ง 27.9 เมกะวัตต์) อยำงไรก็ตำมโครงกำร Komagane ไดด ำเนินกำรกอสรำงไป
แลว จึงไดรับกำรยกเวนจำกรำงกฏหมำย ดังกลำว 

ส ำหรับโครงกำร Yabuki นั้น บริษัทฯจะตองด ำนเนินกำรยื่นเอกสำรแสดงควำมพรอมในกำรกอสรำง ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯอยูระหวำงกำรด ำเนินกำรยื่นขอใบอนุญำตในกำรพัฒนำพื้นที่ปำไม (Forest permit) 

ภำยหลังจำกกำรรวบรวมที่ดินแลเวเสร็จ และจะทท ำกำรยื่นเอกสำรแสดงควำมพรอมในกำรกอสรำง ตอไป โดยคำดวำ
กำรด ำเนินกำรท้ังหมดยังคงเปนไปตำมแผน เปนผลใหคำดวำโครงกำรดังกลำวจะไมไดรับผลกระทบแตอยำงใด 

 

(4) โครงสรำงกำรลงทนุแบบจเีค-ทเีค ส ำหรบัธรุกจิโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติย์ 

โครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค เปนโครงสรำงกำรรวมทุนรูปแบบหน่ึงของประเทศญี่ปุน โดยกำรท ำสัญญำกำรลงทุน
ทีเคระหวำงนักลงทุนทีเคและผูด ำเนินกิจกำร (Operator) โดยสัญญำกำรลงทุนทีเคนั้นอยูภำยใตประมวลกฎหมำย
พำณิชย์ของประเทศญี่ปุน (Commercial Code of Japan) มำตรำ 535 ทั้งนี้ โดยทั่วไปโครงสรำงกำรลงทุนดังกลำว
มีผูเกี่ยวของที่ส ำคัญดังนี้ 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 1-54 

 

แผนภำพแสดงผูที่เกี่ยวของของกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุน ภำยใตโครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค 

 

(ก) ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) : เปนบริษัทที่มักจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจ ำกัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภำยใต 
พระรำชบัญญัติวำดวยบริษัทของประเทศญี่ปุน (Companies Act) ที่ เรียกวำบริษัทจีเค ผูด ำเนินกิจกำร 
(Operator) เปนผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ และมีสิทธิและหนำที่ตำมกฎหมำยในโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้งน้ี ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จะด ำเนินกิจกำรและมีควำมรับผิดชอบตอนักลงทุนทีเคตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเคภำยใตหลักกำรปฏิบัติหนำที่ดวยควำมระมัดระวั ง (Duty of Care) โดย
อำจพิจำรณำวำจำงบริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) หรือผูบริหำรจัดกำรและ
บ ำรุงรักษำ (O&M Contractor) ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำทีเค 

(ข) นักลงทุนทีเค : เปนผูจัดหำเงินลงทุนสวนทุนของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ใหแกผูด ำเนินกิจกำร 
(Operator) และมีสิทธิไดรับสวนแบงก ำไรที่ไดจำกกำรประกอบธุรกิจของผูด ำเนินกิจกำร (Operator) เปน
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่ตกลงในสัญญำกำรลงทุนทีเค ทั้งน้ี ภำยใตประมวลกฎหมำยพำณิชย์ของประเทศ
ญี่ปุน (Commercial Code of Japan) นักลงทุนทีเคเปนนักลงทุนที่ไมสำมำรถมีสวนรวมในกำรบริหำรหรือ
ด ำเนินงำนโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) รวมทั้งไมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนและไมมีสิทธิออก
เสียงเรื่องที่อยูภำยใตอ ำนำจกำรตัดสินใจของผูด ำเนินกิจกำร (Operator) 

(ค) ทรัสตี  ( ISH) : เปนผูถือหุนสำมัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือผูถือหุนสวนผูจัดกำร 
(Managing Membership Interest) ในผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ทั้งนี้โดยทั่วไป ISH มักจะไมด ำเนินกำร
บริหำรงำนในบริษัทผูด ำเนินกิจกำร (Operator) เอง ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จึงวำจำงบริษัทบริหำรทรัพย์สิน 
(Asset Management Company) ใหด ำเนินกำรแทน 

(ง) ผูใหกู : เปนผูใหเงินกูเพื่อพัฒนำและกอสรำงโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์แกผูด ำเนินกิจกำร 
(Operator) โดยผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จะเขำท ำสัญญำเงินกูกับผูใหกูเพื่อก ำหนดวงเงินกู อัตรำดอกเบี้ย 
กำรผอนช ำระเงินกู และเงื่อนไขตำงๆ ที่ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ในฐำนะผูกูจะตองปฏิบัติตำม 

(จ) ผูประกอบกจิกำรไฟฟำเอกชน : เปนผูรับซื้อไฟฟำจำกผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ตำมอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำและ
ระยะเวลำกำรรับซื้อที่ก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ 
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(ฉ) เจำของที่ดิน : ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จะเขำท ำสัญญำซื้อขำยที่ดิน หรือสัญญำเชำที่ดิน หรือสัญญำใหใช
สิทธิเหนือพื้นดิน (แลวแตกรณี) กับเจำของท่ีดิน เพ่ือใชเปนที่ตั้งโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

(ช) ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) : เปนผูใหบริกำรออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำง
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้งน้ี ขอบเขตงำนตำมสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จอำจแตกตำงกันไปในแต
ละโครงกำร เชน เปนสัญญำจำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) หรือแยกขอบเขตงำนออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และ
กอสรำงออกจำกกัน 

(ซ) บริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) : ท ำหนำที่บริหำรจัดกำรโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) ระหวำง
ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) และบริษัทบริหำรทรัพย์สิน (Asset Management Company) 

(ฌ) ผูบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contractor) : ท ำหนำที่ใหบริกำรและซอมบ ำรุงภำยใตสัญญำด ำเนินกำร
และบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) ระหวำงผูด ำเนินกิจกำร (Operator) และผูบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ 

ภำยใตกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุมบริษัทฯ เปนนักลงทุนที่ไมมีสวนรวมในกำรบริหำรงำนหรือด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกวำนักลงทุนทีเค อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกำรควบคุมดูแลกำรจัดกำร
และกำรด ำเนินงำนของผูด ำเนินกิจกำร (Operator)  โดยกลุมบริษัทฯ จะคัดเลือกผูที่เกี่ยวของส ำหรับกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนท่ีส ำคัญของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ตำมรำยละเอียดในขอ (ค) – (ฌ) และก ำหนดใหผูด ำเนิน
กิจกำร (Operator) เขำท ำสัญญำกับผูที่เกี่ยวของดังกลำว โดยระบุในสัญญำกำรลงทุนทีเคระหวำงนักลงทุนทีเคและผู
ด ำเนินกิจกำร (Operator) ทั้งนี้ ผูด ำเนินกิจกำร (Operator)  มีภำระผูกพันตองปฏิบัติตำมสัญญำกำรลงทุนทีเค
ดังกลำว  

ในสวนของทรัสตี (ISH) จะไมด ำเนินกำรบริหำรงำนในบริษัทผูด ำเนินกิจกำร (Operator) เอง เนื่องจำกโครงสรำงของ 
ISH เปนองค์กรที่ไมมีเจำของ (Orphaned  Entity)   
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ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทติย์ท่ีประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว มีผูเกี่ยวของทีส่ ำคัญดังนี ้

ล ำดบั โครงกำร ผดู ำเนนิกจิกำร นกัลงทนุทเีค ทรสัต ี(ISH) ผใูหก ู 

 

ผปูระกอบกจิกำร
ไฟฟำเอกชน 

ผรูบัเหมำ 
กอสรำงแบบ
เบด็เสรจ็ (EPC 

Contractor) 

บรษิทับรหิำร
ทรพัยส์นิ (Asset 

Management 

Company) 

ผบูรหิำรจดักำร
และบ ำรงุรกัษำ 
(O&M 

Contractor) 

1 โครงกำรที่ 1 Nakatsugawa Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

Kyushu Electric 

Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

2 โครงกำรที่ 2 Takamori Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

Kyushu Electric 

Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

3 โครงกำรที่ 3 Nojiri Greenergy 

Holdings 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

Kyushu Electric 

Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

4 โครงกำรที่ 4 Tarumizu Greenergy 

Power 

Ippan Shadan 

Hojin SE Solar 

Holdings 

สถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุนแหงที่ 2 

Kyushu Electric 

Power 

Company 

JFE Electrical 
& Control 

Systems, Inc. 

TSS BCPGE 

5 โครงกำรที่ 5 Gotemba J2 - - Tokyo Electric 

Power 

Company 

Japan Energy 

Bank Co., Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขงขนัในประเทศฟลปิปนส ์ 

(1) โครงสรำงกิจกำรไฟฟำในประเทศฟลิปปนส์ 
โครงสรำงกิจกำรไฟฟำในประเทศฟลิปปนส์มีควำมคลำยคลึงกับโครงสรำงของประเทศไทย แตมกีำรแปร
รูปรัฐวิสำหกจิ 

 

- กระทรวงพลังงำน (The Department of Energy: DOE) เปนผูออกนโยบำยดำนพลังงำน กรมควบคุม
พลังงำน (The Energy Regulatory Commission: ERC) เปนหนวยงำนอิสสระ กำรไฟฟำ (The 

National Electrification Agency: NEA) รับผิดชอบกำรจ ำหนำยไฟฟำใหกับประชำชน 

- ส ำนักงำนสงเสริมกำรแขงขันทำงกำรคำ รับผิดชอบและบังคับใชกฎหมำยดำนกำรแขงขันทำงกำรคำอยำง
เสรีและเปนธรรม (the Philippines competition commission: PCC) 

- The Power Sector Assets & liabilities Management Corporation (PSALM) เริ่มด ำเนินกิจกำร
ในป 2544 ดูแลดำนกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจของ National Power Corporation’s (NPC) ทรัพย์สินใน
ดำนกำรผลิต สำยสง และกำรบริหำรหน้ี รวมถึงรำยไดในอนำคตที่จะไดรับจำกผูผลิต (IPPs) 
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- ในสวนของตลำดซื้อขำยไฟ (The Philippines Electricity Market Corporation: PEMC) หลังจำกที่
ไดมีกำรเปด Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ในป 2549 ผูผลิตและ PSALM ท ำกำร
ขำยไฟในตลำดซื้อขำยทันที (Spot Market) และมีกำรซ้ือขำยลวงหนำผำนสัญญำจัดหำไฟระหวำงผูจัดหำ
และผูจ ำหนำย 

- ในดำนระบบสง (Transmission) The National Grid Corporation of the Philippines (NGCP)  
ทำงสมำคมมีสมำชิกเปน China State Grid (ถือหุนคิดเปนรอยละ 40.0) ซึ่งไดรับสัญญำ 50 ปในกำร
ดูแลระบบสำยสงในป 2551 

- กิจกำรระบบจ ำหนำยไฟฟำ (Distribution Utilities: DUs) ซึ่งรวมถึง Private Investor Owned 

Utilities (PIOUs) และ Electric Cooperatives (ECs) ไดรับอนุญำตใหจ ำหนำยไฟฟำไดในเขตที่
ก ำหนด อยำงไรก็ตำมหลังจำกที่มีกำรเปดเสรีในกำรแขงขันแลว ผูจ ำหนำยไฟฟำรำยยอยสำมำรถจ ำหนำย
ไฟฟำใหกับผูบริโภคเชนกัน 

 

(2) แนวโนมอุตสำหกรรมผลติไฟฟำจำกพลงังำนหมุนเวียนในประเทศฟลปิปนส ์

ประเทศฟลิปปนส์ เปนประเทศที่มีควำมนำสนใจในกำรลงทุนจำกตำงประเทศ เนื่องจำกตลำดในประเทศท่ีมี
จ ำนวนประชำกรเกือบ 100 ลำนคน และมีขนำดเศรษฐกิจใหญเปนล ำดับที่ 5 ในกลุมอำเซียน (รองจำกอินโดนีเซีย 
ไทย มำเลเซีย และสิงคโปร์) ชำวฟลิปปนส์สวนใหญสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษไดดีและมีคำจำงแรงงำนไมสูงมำก
นัก อีกทั้งยังมีทรัพยำกรธรรมชำติและสินแรอยูเปนจ ำนวนมำก รวมถึงสัตว์น้ ำและพืชผลกำรเกษตรตำง ๆ จึงเปน
ประเทศที่มีนักลงทุนใหควำมสนใจเปนอยำงมำก นอกจำกนั้นแลว ประเทศฟลิปปนส์ยังเปนประเทศที่มีอัตรำคำไฟฟำ
สูงที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สำเหตุหนึ่งที่ท ำใหอัตรำคำไฟฟำในประเทศฟลิปปนส์ยังอยูใน
ระดับสูงน้ัน เน่ืองจำกขำดกำรอุดหนุนของรัฐบำล และสภำพภูมิประเทศที่เปนหมูเกำะ  

ณ ปัจจุบัน ประเทศฟลิปปนส์มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งอยูที่ประมำณ 22,770.0 เมกะวัตต์ โดยก ำลังกำรผลิต
สวนใหญมำจำกโรงไฟฟำถำนหิน และโรงไฟฟำที่ใชน้ ำมันและกำซธรรมชำติเปนเชื้อเพลิง คิดเปนรอยละ 35.4 และ 
33.4 ตำมล ำดับ ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนลมมีก ำลังกำรผลิตรอยละ 1.9 จำกก ำลังกำรผลิตรวม 

 

ที่มำ: Department of Energy, ประเทศฟลิปปนส์ 

ประเทศฟลิปปนส์ยังมีอัตรำควำมตองกำรกำรใชไฟฟำที่คอนขำงสูง โดยรัฐบำลคำดวำควำมตองกำรไฟฟำ
สูงสุดจะเติบโตเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 5.8 ตอป สงผลใหรัฐบำลวำงเปำหมำยในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟำเพื่อ
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รองรับควำมตองกำรภำยในประเทศอีกประมำณ 49,300.0 เมกะวัตต์ ภำยในป 2583 โดยก ำลังกำรผลิตสวนใหญจะ
มำจำกโรงไฟฟำถำนหิน อยำงไรก็ดี รัฐบำลไดสงเสริมกำรลงทุนดำนพลังงำนหมุนเวียนควบคูกันไป โดยก ำหนด
เปำหมำยกำรเติบโตของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมคิดเปนก ำลังกำรผลิตรวมประมำณ 5,100.0 
เมกะวัตต์ภำยในป 2583 

ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขงขนัในประเทศอินโดนเีซยี  

(1) โครงสรำงกจิกำรไฟฟำในประเทศอนิโดนเีซยี 

PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan 
Listrik Negara” or “PLN") คือ กำรไฟฟำอินโดนีเซีย หรือหนวยงำนรัฐวิสำหกิจเพียงแหงเดียวของ
อินโดนีเซียซึ่งมีหนำที่หลักในกำรใหบริกำรดำนระบบไฟฟำในประเทศอินโดนีเซีย PLN ยังเปนผูรับซื้อไฟฟำ 
หรือ Off-taker เพียงรำยเดียวที่ซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำรำยอ่ืนซึ่งมีหนำที่รับผิดชอบในกำรสงและจำย
กระแสไฟฟำใหกับผูใชไฟฟำ 
 

แผนภำพอุตสำหกรรมไฟฟำในประเทศอินโดนีเซีย  

 

กำรด ำเนินงำนธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศอินโดนีเซียจะเกี่ยวของกับ 2 สัญญำ
หลัก และ 2 หนวยงำนส ำคัญ ไดแก (1) สัญญำรวมด ำเนินงำน (“JOC”): ใหสิทธิแตผูเดียว (Exclusive Rights) 

ในกำรพัฒนำทรัพยำกร พลังงำนควำมรอนใตพิภพในพื้นท่ีที่มีแหลงพลังงำน  (2) สัญญำซื้อขำยไฟฟำ ("ESC"): 

ใหสิทธิกำรขำยไฟฟำให PT 

Perusahaan Listrik Negara ("PLN") ทั้ ง นี้ หนวยง ำนหลักที่ เ กี่ ย วของ  ไดแก  ( 1 )  Pertamina 

Geothermal Energy (“PGE”): หนวยงำนรัฐวิสำหกิจดำนน้ ำมันและกำซธรรมชำติโดยมีรัฐบำลอินโดนีเซียเปนผู
ถือหุนใหญที่สุดและเปนผูที่ไดสิทธิในกำรส ำรวจและใชประโยชน์พื้นที่ในแหลงพลังงำนควำมรอนใตพิภพ (2) PLN: 

บริษัทในเครือของรัฐในประเทศอินโดนีเซียที่มีหนำที่รับผิดชอบดำนกำรจัดสง จำยไฟฟำและจ ำหนำยไฟฟำใหกับ
ประชำชน 
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ที่มำ: Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) by PT PLN (Persero) 2015 – 2024  

กำรประมวลผลโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

สัญญำรวมด ำเนินงำน (JOC) เปนขอตกลงทำงกฎหมำยระหวำงผูรับเหมำ (บริษัทเอกชน เชน บริษัทยอย
ของ SEGHPL) และ PGE ซึ่งเปนตัวแทนรัฐบำล โดย PGE มีหนำที่บริหำรกำรด ำเนินงำน ในขณะที่ผูรับเหมำมีหนำที่
รับผิดชอบ กำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนควำมรอนใตพิภพในพื้นท่ีแหลงพลังงำน และจัดสงพลังงำนควำมรอนใตพิภพ
หรือไฟฟำ 

โดยทั่วไป JOC จะครอบคลุมกำรด ำเนินงำนเปนระยะเวลำ 42 ป ซึ่งรวมระยะเวลำกำรผลิต 30 ป หรือ  
วันหมดอำยุของ สัญญำรวมด ำเนินงำน (JOC) จะตรงกับวันครบอำยุของกำรผลิตส ำหรับกำรสงมอบพลังงำน
ควำมรอนใตพิภพ ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรผลิตส ำหรับกำรสงมอบพลังงำนควำมรอนใตพิภพของแตละยูนิตจะเทำกับ 
30 ปนับจำกวันเริ่มตนกำรผลิตเชิงพำณิชย์ของยูนิตสุดทำย อนึ่ง สัญญำรวมด ำเนินงำน (JOC) สวนใหญเปน
รูปแบบของ Build-Own-Operate หรือ Build-Own-Transfer โดยมีอัตรำสวนกำรถือหุน 90-10 โดยมี
อัตรำสวนกำรถือหุน 90 – 10 โดยปัจจุบัน PGE ไมมีหุนสวนในโครงกำรใดๆ แตมีบทบำทหลักในกำร เก็บคำชดเชย
ในฐำนะเจำของทรัพยำกร  ทั้งนี้กำรจ ำหนำยไฟฟำจะอยูบนพื้นฐำนของสัญญำซื้อขำยพลังงำน (Energy Sales 

Contract: ESC) ซึ่งโดยปกติ จะอยูในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ และมีกำรก ำหนดให PLN ซื้อไฟฟำตำมรูปแบบ 
Take-or-Pay เปนระยะเวลำ 30 ปขึ้นไป 

สัญญำซื้อขำยพลังงำน (ESC) เปนขอตกลงระหวำงผูรับเหมำและผูจัดหำไอน้ ำและหรือไฟฟำจำกแหลง
พลังงำน ควำมรอนใตพิภพ โดยมี PGE ในฐำนะผูขำย (ท้ังนี้ในทำงปฏิบัติ ผูรับเหมำเอกซนจะอยูในฐำนะตัวแทนของ
ผูขำย) และ PLN ในฐำนะผูชื้อพลังงำนควำมรอนใตพิภพ โดยทั่วไป ภำยใตขอตกลงนี้  ระยะเวลำกำรผลิตส ำหรับ
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กำรสงมอบพลังงำนควำมรอนใตพิภพจำกแตละยูนิตของโรงไฟฟำจะเทำกับ 30 ปนับจำกวันเริ่มตนกำรผลิตเชิง
พำณิชย์ของยูนิต สุดทำย และสัญญำซื้อขำยพลังงำน (ESC) จะตรงกับวันครบอำยุของกำรผลิตส ำหรับกำรสงมอบ
พลังงำนควำมรอนใตพิภพ 

(2) แนวโนมอุตสำหกรรมผลติไฟฟำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในประเทศอินโดนเีซยี 

ควำมตองกำรไฟฟำจำกภำคครัวเรือนคำดวำจะไดรับแรงหนุนจำกกำรริเริ่มของรัฐบำลอินโดนีเซีย ในกำร
เพิ่มจ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟำใช (Electrification Ratio) และปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำค เชน จ ำนวนประชำกร 
250 ลำนคนและกำรเติบโตของจ ำนวนครัวเรือน ควำมตองกำรไฟฟำในภำคอุตสำหกรรมมีแรงขับเคลื่อนโดยภำค
กำรผลิตซึ่งมีอำหำรและเครื่องดื่มเปนองค์ประกอบส ำคัญ ซึ่งเปนเปำหมำยที่นำสนใจส ำหรับนักลงทุนทั้งในประเทศ
และตำงประเทศ เนื่องมำจำกจ ำนวนประชำกรของประเทศอินโดนีเซีย และกำรขยำยตัวของชนชั้นกลำง  ทั้งนี้ควำม
ตองกำรใชพลังงำนของภำคพำณิชย์ เปนผลมำจำกภำคธุรกิจคำปลีกและภำคบริกำรของอินโดนีเซียที่มีกำรฟืนตัว
ของเศรษฐกิจโดยกำรลงทุนและกำรใชจำยภำครัฐและอัตรำเงินเฟอที่ลดลง นอกจำกนี้ผูคำปลีกและผูใหบริกำรคำด
วำจะไดรับประโยชน์จำกกำรเติบโตอยำงตอเน่ืองของกำรบริโภคจำกภำคเอกชนอีกดวย 

อินโดนีเซียเปนประเทศมุสลิมขนำดใหญที่สุดในโลก มีประชำกรคิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของ AEC PLUS 

เปนรองเพียงประเทศจีน และเมื่อเทียบกับกลุมอำเซียน มีขนำดประชำกรและขนำดเศรษฐกิจ  ใหญที่สุดถึงรอยละ 
40.0 จึงเปนทั้งตลำดบริโภคและตลำดแรงงำนตนทุนต่ ำ นอกจำกนี้เสถียรภำพทำงกำรเมือง รวมทั้งกำรปรับปรุง
กฎระเบียบและพัฒนำโครงสรำงพื้นฐำนในประเทศ จะเสริมใหอินโดนีเซียมีควำมนำสนใจส ำหรับนักลงทุน และมีกำร
เติบโตทำง เศรษฐกิจโดดเดนกวำหลำยประเทศในภูมิภำค ทั้งนี้อินโดนีเซียรักษำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจรำวรอยละ 
5 ตอปมำอยำงตอเนื่อง และจำกขอมูลธนำคำรโลก ประเทศอินโดนีเซียจะยังคงรักษำระดับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ในอัตรำที่ไมต่ ำกวำในปัจจุบันไปอยำงนอย 3 ป อีกทั้งยังมีศักยภำพเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรเงินกำร
คลัง เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดอีก มูลคำกำรคำกับตำงประเทศแมอยูในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในอำเซียนแตแกนหลัก ของเศรษฐกิจยังพึ่งพิงกำรบริโภคในประเทศกวำรอยละ 60.0 ดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกในแตละครั้ง จึงไมกระทบเศรษฐกิจอินโดนีเซียมำกนัก   ส ำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเปนหมูเกำะกวำ 17,000 

เกำะ จึงมีควำมหลำกหลำยทำงภูมิประเทศและทรัพยำกร โดยเฉพำะสินคำโภคภัณฑ์ที่สรำงรำยไดและดึงดูดนัก
ลงทุน ไดแก ถำนหิน น้ ำมัน กำซธรรมชำติ และแรธำตุตำงๆ 

ภำวะอุตสำหกรรมไฟฟำในประเทศอินโดนีเซีย มีก ำลังกำรผลิตไฟฟำติดตั้งประมำณ 62,000.0 เมกะวัตต์ 
โดยก ำลังกำรผลิตสวนใหญมำจำกโรงไฟฟำถำนหินและโรงไฟฟำกำซธรรมชำติ คิดเปนรอยละ 50.0 และ 27.4 
ตำมล ำดับ ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพมีก ำลังกำรผลิตเพียงรอยละ 2.7 จำกก ำลังกำรผลิตรวม 

ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียยังประสบปัญหำกำรขำดแคลนไฟฟำอยู ในพื้นที่หำงไกลโดยเฉพำะในฝัง
ตะวันออกของประเทศ และมีอัตรำกำรเขำถึงกำรใชไฟฟำของประชำชนคิดเปนรอยละ 87.5 สงผลใหรัฐบำลประเทศ
อินโดนีเซียมุงเนนในกำรใหควำมส ำคัญตอกำรพัฒนำโรงไฟฟำเพื่อรองรับควำมตองกำรกำรใชไฟฟำที่คำดวำจะ
เติบโตเฉลี่ยในอัตรำรอยละ 8.8 ตอป โดยมีเปำหมำยที่จะเพ่ิมก ำลังกำรผลิตไฟฟำติดตั้งใหเปน 91,000.0 เมกะวัตต ์
ภำยในป 2565 และคิดเปนก ำลังกำรผลิตจำกโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพประมำณ 7,007.0 เมกะวัตต์หรือ
คิดเปนรอยละ 7.7 จำกก ำลังกำรผลิตรวม 
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เนื่องดวยอินโดนีเซียเปนหนึ่งในประเทศที่มีแหลงพลังงำนควำมรอนใตพิภพที่มีศักยภำพใหญท่ีสุดในโลก 
และมีศักยภำพในกำรใชพลังงำนควำมรอนใตพิภพ แตถูกใชประโยชน์เพียงรอยละ 10.0 หรือ 2.0 กิกะวัตต์ (GW) 

เทำนั้น (ขอมูล ณ สิ้นป 2561)  ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ
อยูที่ 2,095.0 เมกะวัตต์ ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสำมของโลกตำมหลังสหรัฐอเมริกำและใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนส์ 
ควำมตองกำรไฟฟำในประเทศอินโดนีเซียคำดวำจะเติบโตอยำงมำกซึ่งเปนผลมำจำกกำรท่ีรัฐบำลเนนกำรเพ่ิมอัตรำ
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟำใช (Electrification Ratio) และกำรสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันและที่เปนไปไดในอนำคต 

 
 

 

ที่มำ: Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) by PT PLN (Persero) 2015 – 2024 

แผนธุรกิจจัดหำไฟฟำของประเทศอินโดนีเซีย (2018 RUPTL) ในชวงป พ.ศ. 2561 – 2570  

 

ที่มำ: PLN RUPTL (แผนธุรกิจจัดหำไฟฟำ) ป พ.ศ. 2561-2570 

 

รัฐบำลอินโดนีเซียมีแผนท่ีจะขยำยก ำลังกำรผลิตตดิตัง้ไฟฟำ พลังงำนควำมรอนใตพิภพอีก 4,583 เมกะวัตต์ภำยใน 
พ.ศ. 2570 อยำงไรก็ตำม รัฐบำลยังคงเผชิญควำมทำทำยในกำรเพิ่มกำรผลิตกระแสไฟฟำจำกโรงไฟฟำพลังงำน
ควำมรอนใตพิภพ เน่ืองจำกปัจจุบัน อัตรำคำรับซื้อไฟฟำและโครงสรำงพื้นฐำนยังไมนำสนใจพอที่จะดึงดูดนักลงทุน

15%

4%

37%11%

25%

8%

Hydro/Mini Hydro and Pump Storage Power Plants 8,283 MW

Other Renewables 2,046 MW

Coal Fired Power Plants 20,762 MW

Coal Mine-Mouth Power Plants 6,045 MW

Gas-Fired/Gas Engine/CombinedCycle/Combined-Cycle Engine

Power Plants 14,270 MW

Geothermal Power Plants 4,583 MW
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รำยใหม ดังนั้น สัดสวนของกำรขยำยตัวของก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนควำมรอนใตพิภพที่ไมเปนไปตำม
เปำหมำย อำจจะถูกทดแทนดวยก ำลังกำรผลิตไฟฟำจำกถำนหิน 

นโยบำยกำรรเิริม่ของรฐับำล กรอบกำรก ำกบัดแูล และปจัจยัทีเ่ปนอปุสรรค  

พระรำชบัญญัติสำธำรณรัฐ หมำยเลข 9513 เปนพระรำชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงเสริมกำรพัฒนำ 
กำรใช ประโยชน์และกำรใชประโยชน์เชิงพำณิชย์ของแหลงพลังงำนหมุนเวียนโดยกำรเสนอแรงจูงใจที่ส ำคัญใหแก
ผูผลิต 

■ ยกเวนภำษีรำยได 7 ป ส ำหรับกำรลงทุนใหมหรือเพ่ิมเติม 

■ อัตรำภำษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 10.0 จำกโดยท่ัวไปประมำณรอยละ 30.0 

■ ระยะเวลำปลอดภำษี 10 ป ในกำรน ำเขำเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุในกำรผลิต 

■ อัตรำภำษีมูลคำเพ่ิมรอยละศูนย์ 
■ เครดิตภำษีรอยละ 100.0 ส ำหรับทุนคำอุปกรณ์และบริกำรในประเทศ 

■ อนุญำตใหใชวิธีคิดคำเลื่อมรำคำและวิธีกำรตัดจ ำหนำยในวิธีอัตรำเรง 
■ ชดเชยควำมเลียหำยเปนเวลำ 5 ป และสำมำรถขยำยเวลำไดถึง 10 ป ภำยใตภำคปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่

ก ำหนด 

■ จัดตั้งศูนย์อบรมดำนไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพภำยใตกำรประสำนงำนกับผูมีสวนเกี่ยวของดำน
พลังงำน ทดแทน 

■ ใหกำรสนับสนุนเพื่อลดควำมเสี่ยงและใหขอมูลเกี่ยวกับคำใชจำยลวงหนำที่คอนขำงสูงส ำหรับกำรพัฒนำ
ระบบ ไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพผำนโครงกำรกองทุนส ำรองพลังงำนควำมรอนใตพิภพ (The 

Geothermal Fund Facility หรือ “GFF”) 

 

ปัจจัยท่ีเปนอุปสรรค 

■ อัตรำรับซื้อไฟฟำ (Feed-in-Tariff) ของประเทศอินโดนีเซียไมสูงพอที่จะดึงดูดนักลงทุน 

■ บริษัทรัฐวิสำหกิจ PLN ถือเปนผูผูกขำดในกำรจ ำหนำยกระแสไฟฟำในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น ผูผลิต
ไฟฟำอิสระ ("IPP") จึงตองขำยไฟฟำใหแก PLN 

■ กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคที่ไมดีพอควรจึงเปนขอจ ำกัดกำรลงทุนในแหลงพลังงำนควำมรอนใตพิภพใน
อินโดนีเซีย โดยเฉพำะในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นท่ีหำงไกล 
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1.2.4 งำนทีย่งัไมไดสงมอบ 

-ไมม-ี 
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1-3 ปัจจยัควำมเสี่ยง  

1.3.1 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิ  

 

1.3.1.1 ควำมเสีย่งจำกปจัจยัทีท่ ำใหโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยผ์ลติพลงังำนไฟฟำไดนอยกวำทีค่ำดกำรณไ์ว 

1.3.1.1.1 ควำมเสีย่งจำกแสงอำทติยม์คีวำมเขมของแสงนอยกวำปกตแิละกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ  

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ตองพึ่งพิงแสงอำทิตย์ในกำรผลิตไฟฟำเปนหลัก หำกแสงอำทิตย์มีควำมเขมแสงนอย
กวำปกติ หรือในบำงปประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีสภำพอำกำศแปรปรวน  อำจจะสงผลใหโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถผลิตไฟฟำไดเต็มท่ี ซึ่งอำจสงผลถึงรำยไดจำกกำรขำยไฟฟำของกลุมบริษัท
ฯ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่แสงอำทิตย์มีควำมเขมของแสงนอยกวำปกติและกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศเชนเดียวกับผูประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม 

อยำงไรก็ดี เน่ืองจำกประเทศไทยมีที่ตั้งอยูใกลกับเสนศูนย์สูตร จึงท ำใหมีควำมเขมของแสงสูง นอกจำกนี้ ในขั้นตอน
กำรจัดหำพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ ได
ท ำกำรศึกษำควำมเขมของแสงในแตละพื้นที่โดยใชขอมูลควำมเขมของแสงยอนหลัง 10 ป ขององค์กำรบริหำรกำร
บินและอวกำศแหงชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ  หรือองค์กรนำซำ ส ำหรับกำรเลือกที่ตั้งโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทฯ ไดท ำกำรศึกษำขอมูลควำมเขมแสงอำทิตย์ขององค์กรนำซำ และองค์กำร
พลังงำนใหมและเทคโนโลยี อุตสำหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุน เพื่อใหแนใจวำบริเวณที่สรำงโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุม
บริษัทฯ มีควำมเขมแสงอยูในระดับสูง  

1.3.1.1.2 ควำมเสีย่งจำกแผงเซลลแ์สงอำทติยเ์สือ่มสภำพเรว็กวำทีค่ำดกำรณ ์ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์เปนหนึ่งในอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟำของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์มีกำรเสื่อมสภำพเร็วกวำปกติ อำจสงผลตอปริมำณพลังงำนไฟฟำที่ผลิตได โดยอำจท ำใหผลิตไฟฟำได
นอยลง และจะสงผลกระทบทำงลบตอผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ  

อยำงไรก็ดี โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวสวนใหญของกลุมบริษัทฯ มี
ประกันคุณภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์เปนระยะเวลำ 120 – 144 เดือน นับจำกวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์แตละแหง นอกจำกนี้ โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงใน
ประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว มีกำรรับประกันปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Energy 

Output Warranty) เปนระยะเวลำ 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผูรับเหมำกอสรำงแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแตละโครงกำร  

ทั้งนี้ หำกโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวโครงกำรใด ผลิตไฟฟำไดใน
ปริมำณต่ ำกวำที่ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) ผูรับเหมำกอสรำงแบบ
เบ็ดเสร็จตองชดเชยสวนตำงระหวำงคำพลังงำนไฟฟำที่รับประกันและคำพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดจริงใหแกกลุม
บริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ก ำหนดในสัญญำ  

ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวไดรับประกันเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟำ (Performance Ratio) จำกผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จเปนระยะเวลำ 2 ป 
โดยหำกโครงกำรดังกลำวมีประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟำ (Performance Ratio) ต่ ำกวำที่ผูรับเหมำกอสรำง
แบบเบ็ดเสร็จรับประกัน ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จตองชดเชยใหแกกลุมบริษัทฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่
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ก ำหนดในสัญญำ นอกจำกนี้ โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวสวนใหญ
ของกลุมบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์เปนระยะเวลำ  10 ป และประกัน
ปริมำณพลังงำนไฟฟำที่สำมำรถผลิตไดเปนระยะเวลำ 25 ป จำกผูผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งเปนไปตำม
มำตรฐำนกำรรับประกันอุปกรณ์โดยท่ัวไปส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน  

1.3.1.1.3 ควำมเสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิำพและเสถยีรภำพของกระบวนกำรผลติไฟฟำ  

ปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภำพและเสถียรภำพของกระบวนกำรผลิตไฟฟำของกลุมบริษัทฯ ประกอบไปดวยหลำย
ปัจจัย เชน ประสิทธิภำพและอำยุกำรใชงำนของอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟำนอยกวำที่คำดกำรณ์ กำรสูญเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตไฟฟำ ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ลดลงจำกสภำพอำกำศ
รอน กำรท่ีโรงไฟฟำตองหยุดกำรผลิตไมวำจะมีสำเหตุจำกปัจจัยภำยใน เชน ปัญหำดำนเทคนิคในกระบวนกำรผลิต
ไฟฟำ หรือปัจจัยภำยนอก เชน ระบบสำยสงของกำรไฟฟำไมเสถียรหรือตองหยุดซอมบ ำรุง หรือปริมำณไฟท่ีสงเขำ
สูระบบสำยสงเกินควำมตองกำรท ำใหกลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถสงไฟเขำระบบสำยสงได เปนตน 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยในโดย (1) จัดใหมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงไฟฟำผำนระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เพ่ือให
สำมำรถระบุและแกไขปัญหำที่เกิดขึ้นไดอยำงรวดเร็วและด ำเนินกำรใหโรงไฟฟำกลับมำจ ำหนำยไฟฟำไดตำมปกติ 
(2) จัดใหมีกำรตรวจสอบและซอมบ ำรุงโรงไฟฟำอยำงสม่ ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวำกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ
เปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และ (3) กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยใหซ้ือประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟำ โดยปัจจุบัน 
กลุมบริษัทฯ ไดซื้อประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) เพิ่มเติมส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย และโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวำมีควำมตอเนื่องในกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรของกลุมบริษัทฯ   

1.3.1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor)  

กลุมบริษัทฯ พัฒนำและกอสรำงโรงไฟฟำเพื่อผลิตและจ ำหนำยไฟฟำ โดยวำจำงผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จใน
กำรออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำแตละโรง ซึ่งตองอำศัยประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญในดำนตำงๆ 
และควำมรูดำนเทคโนโลยี รวมถึงควำมแข็งแกรงของฐำนะทำงกำรเงินของผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ เน่ืองจำก
ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จเปนผูใหกำรรับประกันผลงำน เชน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ (PV Module) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) และปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถ
ผลิตได (Energy Output Warranty) หำกผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุขัดของในกำรด ำเนินงำนที่สงผล
ตอฐำนะ และ/หรือสภำพคลองทำงกำรเงิน อันเปนเหตุใหไมสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข และ/หรือ ภำระหนำที่ตำม
สัญญำ เชน กลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถเรียกรองคำชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ ผลิตไฟฟำไดใน
ปริมำณต่ ำกวำที่ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) หรือกลุมบริษัทฯ ไม
สำมำรถเรียกรองใหผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จปฏิบัติตำมหนำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลงำน
ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำซึ่งจะสงผลกระทบทำงลบตอผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จที่เขมงวด โดยพิจำรณำจำกขอมูล
ทำงเทคนิคของผูรับเหมำแตละรำยเปนหลัก ไดแก ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมรูดำนเทคโนโลยี  ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช และขอบเขตกำรรับประกันผลงำนและกำรบริกำร  รวมทั้งฐำนะทำงกำรเงินของ
ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ หลังจำกนั้น จึงพิจำรณำควำมเหมำะสมทำงดำนรำคำ เพื่อใหมั่นใจวำกลุมบริษัทฯ 

ไดวำจำงผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม  

อีกทั้ง ส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว กลุมบริษัทฯ สำมำรถ
เรียกรองคำชดเชยไดจำกทั้งผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ/
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หรือผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จตำงประเทศ (Offshore EPC Contractor) เนื่องจำกผูรับเหมำทั้งสองฝำยมี
ควำมรับผิดแบบรวมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ตำมสัญญำ นอกจำกนี้ สัญญำกอสรำงโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บำงแหงยังก ำหนดใหผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จตองวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำม
สัญญำ โดยกลุมบริษัทฯ สำมำรถเรียกรองและหักคำชดเชยจำกหลักประกันดังกลำวหำกผูรับเหมำกอสรำงแบบ
เบ็ดเสร็จกระท ำหรือละเวนกำรปฏิบัติหนำที่ตำมสัญญำได  

1.3.1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัอปุกรณห์ลกัในกำรผลติไฟฟำมรีะยะเวลำคุมครองนอยกวำอำยโุครงกำร  

อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวของกลุมบริษัทฯ เชน เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ (Inverter) และหมอแปลงไฟฟำ (Transformer) ปัจจุบันประกันเริ่มทยอยหมดอำยุรับประกัน ท ำให
บริษัทฯ เริ่มมีคำใชจำยเพิ่มขึ้นบำงสวนส ำหรับกำรท ำประกันเพิ่มในสวนนี้ ทั้งนี้ กำรรับประกันผลงำนโครงกำร
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวในปัจจุบันของกลุมบริษัทฯ มีตัวอยำง
รำยละเอียดดังนี ้

ประเภทงำน ระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำน 

โรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทยทีด่ ำเนินกำรเชงิพำณชิยแ์ลว 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 120 – 144 เดือน 

งำนเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) 60 เดือน 

งำนเกี่ยวกับกำรทำสี (Paint Work) 36 เดือน 

งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) 60 เดือน 

 

ส ำหรับโรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวไดรับกำรรับประกันอุปกรณ์หลักใน
กำรผลิตไฟฟำ 2 ประเภท คือ  

(1) กำรรับประกันผลงำนโดยผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จของแตละโครงกำร โดยโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวไดรับประกันจำกผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ
เกี่ยวกับอุปกรณ์หลักดังนี้  

ประเภทงำน ระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำน 

โรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุทีด่ ำเนนิกำรเชงิพำณชิยแ์ลว 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 2-25 ป 

งำนเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) 1-2 ป 

งำนเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟำ (Transformer) 2 ป 

งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil 
Structure) 

2-10 ป 

 

โดยหำกกลุมบริษัทฯ ตรวจพบควำมช ำรุดเสียหำย ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จจะเปนผูรับผิดชอบในกำร
ซอมแซมควำมเสียหำย และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ และ/หรือช ำระเงินชดเชยควำมเสียหำยดังกลำว  
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(2) กำรรับประกันอุปกรณ์โดยผูผลิตอุปกรณ์หลัก โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวสวนใหญของกลุมบริษัทฯ มีประกันคุณภำพวัสดุและฝมือกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เปนระยะเวลำ 10 ป และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟำที่สำมำรถผลิตไดเปนระยะเวลำ 25 ป จำกผูผลิตแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ และประกันระยะยำวส ำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter)  

อยำงไรก็ดี หำกกลุมบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะตออำยุระยะเวลำกำรรับประกันดังกลำวเพื่อใหมี
ระยะเวลำคุมครองตำมอำยุโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ประมำณ 20-25 ป กลุมบริษัทฯ อำจมีคำใชจำย
เพ่ิมเติมจำกกำรซื้อประกันอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟำ เชน เครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) และหมอแปลง
ไฟฟำ (Transformer) เพิ่มเติม ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จะพิจำรณำควำมคุมคำในกำรซื้อประกันอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เปรียบเทียบกับกำรซอมแซมดวยตนเอง และกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม เพื่อใหมั่นใจวำคำใชจำยดังกลำวมีควำม
เหมำะสม 

1.3.1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรมคีำใชจำยในกำรดแูลบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่ขึน้ 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ วำจำงผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จภำยในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของ
แตละโครงกำรเปนผูใหบริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว 
โดยสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์มีอำยุสัญญำครำวละ 2 ป ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำม
เสี่ยงหำกคำบริกำรในกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำเพ่ิมขึ้นเมื่อมีกำรตออำยุสัญญำ  

ส ำหรับกำรดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว กลุมบริษัทฯ 
วำจำง BCPGE ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.0 เปนผูใหบริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ดังกลำว สัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกลำวมีอำยุสัญญำ 20 ป โดย BCPGE 

ไดท ำสัญญำจำงงำนชวง (Subcontract) กับบุคคลภำยนอก สัญญำจำงงำนชวงดังกลำวเปนสัญญำระยะสั้น เพื่อ
ใหบริกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมที่ตกลงกันระหวำงคูสัญญำ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำก
คำบริกำรตำมสัญญำจำงงำนชวงเพิ่มขึ้นเมื่อมีกำรตออำยุสัญญำ   

อยำงไรก็ดี หำกกลุมบริษัทฯ พิจำรณำแลวเห็นวำกำรตอสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มี
คำใชจำยเพิ่มขึ้นอยำงมีนัยส ำคัญ กลุมบริษัทฯ อำจพิจำรณำ (1) เปดประมูลวำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์เพื่อคัดเลือกผูรับจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์รำยที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด หรือ (2) 
ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำดวยพนักงำนของกลุมบริษัทฯ เอง เนื่องจำกพนักงำนของกลุมบริษัทฯ มีกำรท ำงำนรวมกับ
ผูรับจำงซอมบ ำรุงภำยใตสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) อยำงใกลชิด กลุม
บริษัทฯ จึงมั่นใจไดวำทีมงำนของกลุมบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรดังกลำวไดดวยตนเองอยำงมีประสิทธิภำพ  

1.3.1.5 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิลกูคำรำยใหญ 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีลูกคำรำยใหญจ ำนวน 4 รำย คือ กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company 

และ Tohoku Electric Power Company ซึ่งเปนผูรับซื้อไฟฟำที่กลุมบริษัทฯ ผลิตไดทั้งหมดตำมสัญญำซื้อขำย
ไฟฟำ ดังนั้น หำก กฟผ. และ/หรือ กฟภ. และ/หรือ Kyushu Electric Power Company และ/หรือ Tokyo 

Electric Power Company บอกเลิกสัญญำซ้ือขำยไฟฟำดังกลำว อำจสงผลตอผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษทั
ฯ อยำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ สัญญำซื้อขำยไฟฟำของกลุมบริษัทฯ แบงออกเปน  4 ประเภท ตำมคูสัญญำ โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
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ประเภทสญัญำ ระยะเวลำสญัญำ 

1. สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ 
กฟผ. 

(1) สัญญำมีผลบังคับใชตั้งแตวันทีท่ั้งสองฝำยลงนำมในสัญญำ และ
ใหมีอำยุสัญญำนับตั้งแตเดือนที่เริ่มขำยไฟฟำให กฟผ. เปน
ระยะเวลำ 5 ป 

(2) เม่ืออำยุสัญญำจะสิ้นสุดลง หำกคูสัญญำฝำยใดประสงค์ที่จะตอ
อำยุสัญญำออกไป คูสัญญำฝำยน้ันจะตองแจงเปนหนังสือให
คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งทรำบลวงหนำเปนเวลำไมนอยกวำ 30 วัน 
กอนครบก ำหนดอำยุสัญญำ และใหสัญญำน้ีมีอำยุตอไปอีก
ครำวละ 5 ป 

2. สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ 
กฟภ. 

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ป นับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำ และ
ตอเน่ืองอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวำจะมี
กำรยุติสัญญำ 

3. สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ 
Kyushu Electric Power 

Company  

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ป นับจำกวันท่ีอำนมิเตอร์ขำยไฟฟำ
เปนครั้งแรก 

4. สัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ 
Tokyo Electric Power 

Company 

สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ป นับจำกวันท่ีอำนมิเตอร์ขำยไฟฟำ
เปนครั้งแรก 

 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ใหเปนไป
ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟำอยำงเครงครัด รวมถึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล โดยมำตรฐำนของโรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว ไดแก มำตรฐำน  OHSAS 18001: 2007 มำตรฐำน ISO 

9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และขอก ำหนดอ่ืนๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. ส ำหรับ
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวจะตองปฏิบัติตำมขอก ำหนดของ 
Kyushu Electric Power Company และ Tokyo Electric Power Company ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใหกลุม
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตำมสัญญำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวของ  

นอกจำกนี้ ส ำหรับโครงกำรในประเทศไทย รัฐบำลยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนอยำง
ตอเนื่อง ดังนั้น กลุมบริษัทฯ เชื่อวำ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. จะไมบอกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกลุมบริษัทฯ 
ส ำหรับโครงกำรในประเทศญี่ปุนนั้น หำกกลุมบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟำ (The Electricity Business Act) ได กลุมบริษัทฯ มีโอกำสที่จะขำยไฟใหกับผูประกอบ
กิจกำรไฟฟำเอกชนตอไปไดภำยหลังครบก ำหนดอำยุสัญญำ 20 ป โดยเจรจำเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยไฟฟำใหม16 
ทั้งน้ี เงื่อนไขดังกลำวตองไมขัดตอกฎหมำยท่ีเกี่ยวของ  

                                                           
16 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวำคม 2554 และ
กันยำยน 2555 
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นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีนโยบำยแสวงหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน
ในตำงประเทศ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง กฟผ. กฟภ. Kyushu Electric Power Company และ Tokyo 

Electric Power Company อีกดวย 

1.3.1.6 ควำมเสีย่งจำกกำรทีป่ระกนัภยัของกลมุบรษิทัฯ อำจมคีวำมคมุครองไมเพยีงพอ 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยท ำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพื่อลดควำมเสี่ยงอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยของสินทรัพย์หลักของกลุมบริษัทฯ อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ 
ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ (1) กรมธรรม์ประกันภัยไมครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรือควำมเสียหำยสืบเนื่อง
ทั้งหมด อำทิ ควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นจำกสงครำมและภัยกอกำรรำย หรือในกรณีที่มูลคำควำมเสียหำยมำกกวำ
จ ำนวนเงินประกันภัย (2) บริษัทประกันภัยไมสำมำรถจำยคำสินไหมทดแทนตำมที่ระบุไวในกรมธรรม์ได (3) กลุม
บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่ไมสำมำรถตอกรมธรรม์ไดในรำคำที่เหมำะสมหำกรำคำของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น และ 
(4) กลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถเรียกรองคำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย เน่ืองจำกกลุมบริษัทฯ ไมไดปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งควำมเสี่ยงท้ังหมดดังกลำวอำจสงผลกระทบตอผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำร
เงินของกลุมบริษัทฯ ได 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผูประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม โดย
จะจัดใหมีประกันภัยควำมคุมครองสูงที่สุดภำยใตเบี้ยประกันที่เหมำะสม 

 

1.3.2 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศไทย  

 

1.3.2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหนวยงำนรำชกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน โดยท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ กฟผ. และ กฟภ. หำกภำครัฐ
และหนวยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในกำรรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
อำจสงผลกระทบตอสัญญำซื้อขำยไฟฟำของกลุมบริษัทฯ  

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 118 เมกะ
วัตต์ (ก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 170 เมกะวัตต์) ไดรับ Adder ที่อัตรำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงกำร
ทั้งหมดจะไดรับกำรสนับสนุนเปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้ ขอมูลจำกงบ
กำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกลำว มีรำยไดจำกสวนเพ่ิมรำคำรับซื้อ
ไฟฟำ (Adder) คิดเปนประมำณรอยละ 58.7 ของรำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำของกลุมบริษัทฯ โรงไฟฟำพลังงำน
แสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 มีรำยละเอียดระยะเวลำไดรับกำรสนับสนุน Adder ดงันี้  

ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำตำม
สญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

วนัทีเ่ริม่
ด ำเนนิกำรเชงิ
พำณิชย ์

ระยะเวลำสิน้สดุ
กำรไดรบักำร
สนบัสนนุ 
Adder 

ก ำลงักำรผลติไฟฟำตำม
สญัญำเทยีบกบัก ำลงักำร
ผลติไฟฟำตำมสญัญำรวม
ของโครงกำรทีด่ ำเนนิกำร
เชงิพำณิชยแ์ลวในประเทศ

ไทย 

(รอยละ) 

อ ำเภอ จงัหวดั 

 โครงกำรระยะที่ 1-3 

1 BCPG 1 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 8 5 ส.ค. 54 ส.ค. 64 5.8 
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ล ำดบั โครงกำร ทีต่ัง้โครงกำร ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำตำม
สญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

วนัทีเ่ริม่
ด ำเนนิกำรเชงิ
พำณิชย ์

ระยะเวลำสิน้สดุ
กำรไดรบักำร
สนบัสนนุ 
Adder 

ก ำลงักำรผลติไฟฟำตำม
สญัญำเทยีบกบัก ำลงักำร
ผลติไฟฟำตำมสญัญำรวม
ของโครงกำรทีด่ ำเนนิกำร
เชงิพำณิชยแ์ลวในประเทศ

ไทย 

(รอยละ) 

อ ำเภอ จงัหวดั 

 BCPG 2 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 30 16 ก.ค. 55 ก.ค. 65 21.6 

2 BSE-BNN บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูม ิ 8 6 มี.ค. 56 มี.ค. 66 5.8 

    8 6 มี.ค. 56 มี.ค. 66 5.8 

3 BSE-BPH บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 5.8 

    8 5 เม.ย. 56 เม.ย. 66 5.8 

4 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ 8 19 มี.ค. 57 มี.ค. 67 5.8 

5 BSE-

BRM1 

หนองกี่ บุรีรัมย์ 8 11 เม.ย. 57 เม.ย. 67 5.8 

6 BSE-

CPM1 

บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูม ิ 8 24 เม.ย. 57 เม.ย. 67 5.8 

7 BSE-NMA ดำนขุนทด นครรำชสีมำ 8 10 เม.ย. 57 เม.ย. 67 5.8 

8 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 5.8 

    8 21 เม.ย. 57 เม.ย. 67 5.8 

รวม 118.0  85.0 

 โครงกำรระยะที่ 4-5 

9 Co-op: 

WSC 

วิเศษชัยชำญ อำงทอง 5 23 ธ.ค. 59 - 3.6 

10 Co-op: 

BPI 

บำงปะอิน อยุธยำ 5 14 มี.ค. 60 - 3.6 

11 Co-op: 

AYA 

พระนครศรีอยุ
ธยำ 

อยุธยำ 2 23 ธ.ค. 59 - 1.4 

12 WVO: 

Saraburi 

พระพุทธบำท สระบุร ี 5 20 ก.ค. 61 - 3.6 

13 WVO:  

Kanchana

buri 

ทำมวง กำญจนบุรี 3.9 23 ก.ค. 61 - 2.8 

รวม 20.9  15.0 

 รวมโครงกำรระยะที ่1-5 

 (ทีด่ ำเนนิกำรเชงิพำณชิยแ์ลวในประเทศไทย) 
138.9  100.0 
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ในป 2564-2567 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย โครงกำรระยะที่ 1-3 จะมีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำที่ครบก ำหนดกำรไดรับกำรสนับสนุน Adder เมื่อเทียบกับก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำของโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 85.0  

อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีแผนขยำยกำรเติบโตของธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและตำงประเทศ หำก
รัฐบำลและหนวยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและขอก ำหนดของหนวยงำนรำชกำร
อ่ืนๆ เชน แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟำของประเทศไทย แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 
ขอก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซื้อขำยไฟฟำ ขอก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และ
มำตรกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน อำจสงผลกระทบตอผลกำรด ำเนินงำนและกำรก ำหนดแนวทำงและแผนธุรกิจ
ในอนำคตของกลุมบริษัทฯ 

อยำงไรก็ดี ตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) แผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ภำครัฐยังคงมีนโยบำยสงเสริมกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนอยำงตอเนื่อง 
โดยตั้งเปำหมำยเพิ่มก ำลังกำรผลิตไฟฟำอีกกวำ 51,415 เมกะวัตต์ โดยกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
ยังคงมีบทบำทส ำคัญในสัดสวนรอยละ 20 ในป 2580 รวมกวำ 20,757 เมกะวัตต์ และมุงเนนกำรผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ภำคประชำชนและไฟฟำจำกขยะ  

นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีบุคลำกรที่มีควำมรูควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในฝำยพัฒนำธุรกิจ ท ำหนำที่ศึกษำ 
ติดตำมขำวนโยบำยของภำครัฐและหนวยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และประเมินควำมสำมำรถในกำรแขงขันของ
กลุมบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงไวลวงหนำ และน ำขอมูลดังกลำวมำใชเปนขอมูล
ประกอบกำรจัดท ำแผนธุรกิจในอนำคตของกลุมบริษัทฯ อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ยังมีกำรศึกษำขอมูลและพิจำรณำ
ควำมเปนไปไดในกำรลงทุนโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในตำงประเทศเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงดังกลำวอีกดวย  

1.3.2.2 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของกลมุบรษิทัฯ ตองหยดุชะงกั 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ หำกเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยรำยแรงที่
กลุมบริษัทฯ คำดไมถึง เชน กำรขัดของของระบบไฟฟำ พำยุ อัคคีภัย หรือกำรกอวินำศกรรมในพื้นที่ ที่โรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ตั้งอยู อำจสงผลใหกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุม
บริษัทฯ ตองหยุดชะงัก หรือเกิดควำมเสียหำยตอทรัพย์สินของกลุมบริษัทฯ ซึ่งอำจสงผลกระทบทำงลบตอธุรกิจ 
ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของกลุมบริษัทฯ 

ในป 2554 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ประสบอุทกภัย สงผลใหโครงกำรดังกลำวหยุดด ำเนินกำรชั่วครำวเปนเวลำประมำณ 7 เดือน  
ภำยหลังจำกภำวะอุทกภัยในครั้งนั้น กลุมบริษัทฯ ไดด ำเนินกำรกอสรำงคันกั้นคอนกรีต (Dyke) ปองกันน้ ำทวม
โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

ในกำรพัฒนำโครงกำรอ่ืนๆ กลุมบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพรอมและจัดวำงระบบปองกันอุทกภัยท่ีอำจเกิดขึ้นโดย
วำจำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ ศึกษำควำมเสี่ยงกำรเกิดน้ ำทวมและทิศทำงของน้ ำทวมในรอบปกำรเกิดซ้ ำ 100 
ป ของที่ตั้งโครงกำรตำงๆ ของกลุมบริษัทฯ เพ่ือหำมำตรกำรในกำรปองกัน เชน สรำงคันปองกันน้ ำทวม เปนตน  

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดมีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม โดยกรมธรรม์ปร ะกันภัยทั้งหมดมี
ควำมคุมครองครอบคลุมถึงควำมเสียหำยตอทรัพย์สินท่ีเอำประกันภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงประกันภยั
ควำมรับผิดชอบตอบุคคลภำยนอก  
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1.3.2.3 ควำมเสีย่งจำกกำรไมสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขของใบอนญุำตตำงๆ ไดอยำงครบถวน  

กำรประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยูภำยใตกำรก ำกับดูแลของหนวยงำนรำชกำรที่มีหนำที่ก ำกับดูแลใบอนุญำต
ตำงๆ ที่จ ำเปนในกำรด ำเนินงำน เชน กระทรวงอุตสำหกรรม คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เปนตน หำกกลุม
บริษัทฯ ไมสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต ขอก ำหนด หรือค ำสั่งตำงๆ ของหนวยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวของ
ไดครบถวน เนื่องจำกเหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยอ่ืนๆ อำจสงผลใหหนวยงำนรำชกำรที่เกี่ยวของในกำรก ำกับดูแลอำจ
พิจำรณำระงับหรือยกเลิกใบอนุญำต และ/หรือกอใหเกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยแพง กฎหมำยอำญำ และ
กฎหมำยปกครอง ตอกลุมบริษัทฯ ได ซึ่งอำจสงผลกระทบในทำงลบตอธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำร
เงินของกลุมบริษัทฯ อยำงมีนัยส ำคัญ 

อยำงไรก็ดี ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงำนคอยติดตำมดูแลเพ่ือใหม่ันใจวำกำรประกอบธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ เปนไปตำมกฎหมำย และกลุมบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของใบอนุญำต หรือปฏิบัติตำม
ขอก ำหนด หรือค ำสั่งตำงๆ ของหนวยงำนรำชกำรที่เกี่ยวของไดครบถวน อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ยังมีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในที่มีหนำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหนวยงำนใหเปนไปตำมขอก ำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวของ  

1.3.2.4 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของไมครบถวน 

กำรประกอบธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนอยูภำยใตกำรก ำกับดูแลตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบของ
หนวยงำนที่เกี่ยวของจ ำนวนมำก เชน พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ.  2518 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 เปนตน   
กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของไดครบถวนในทุกชวงเวลำ ซึ่งอำจ
ท ำใหกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ หยุดชะงัก ตองหยุดด ำเนินงำน หรือมีคำใชจำยในกำรจัดกำรตอผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้น 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ
พยำยำมลดควำมเสี่ยงดังกลำวโดย (1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวของอยำงเครงครัด และ (2) จัดใหมีทีมงำนท ำ
หนำที่ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำวำจำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยภำยนอก หำกพบวำมีประเด็นทำงกฎหมำยท่ีซับซอนเกี่ยวของ 

1.3.2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอม 

กำรประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยูภำยใตกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรปองกันและแกไขผลกระทบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนของหนวยงำนรัฐสวนกลำงและหนวยงำนทองถิ่น ซึ่งกฎหมำยและกฎระเบียบดังกลำว
ครอบคลุมถึงเรื่องกำรควบคุมมลพิษ กำรก ำจัดและจัดกำรขยะและของเสีย สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
และกำรจัดกำรวัตถุที่เปนอันตรำย หำกกลุมบริษัทฯ ไมไดปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวของอยำง
ครบถวนแลว จะสงผลกระทบตอกำรด ำเนินงำน ชื่อเสียง และ/หรือกอใหเกิดควำมรับผิดทำงกฎหมำยตอกลุมบริษัท
ฯ ได 

ทั้งน้ี ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดจัดให (1) บริษัทฯ และบริษัทยอยด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
อยำงเครงครัด และมีระบบติดตำมเมื่อเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ และ (2) ทีมงำนสวนกลำงด ำเนินกำรติดตำมและ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อำจเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวำกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เปนไปตำม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตำงๆ อยำงเครงครัด  
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1.3.2.6 ควำมเสีย่งจำกควำมไมชดัเจนเกีย่วกบักำรสบืคนทีม่ำของเอกสำรสทิธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ BSE-BRM 1 ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ตั้งอยูบนที่ดินซึ่งมีเอกสำรสิทธิเปน น.ส.3ก จ ำนวน 3 แปลง 
(พื้นที่ 116 ไร 2 งำน 86 ตำรำงวำ) ทั้งนี้ ที่ดินจ ำนวน 1 แปลง (พื้นที่ 107 ไร 61 ตำรำงวำ) มีเอกสำรสิทธิประเภท 
น.ส.3ก โดย น.ส.3ก ที่กลุมบริษัทฯ ครอบครองนั้น (1) เปนเอกสำรสิทธิที่เกิดจำกกำรรวม น.ส.3ก จ ำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่งมีกำรออกเอกสำรสิทธิตั้งแตประมำณป 2538 เปนตนมำ (2) ผำนกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือมำแลวหลำยครั้ง 
และ (3) น.ส. 3ก บำงสวนเคยมีกำรจดทะเบียนนิติกรรมส ำหรับธุรกรรมที่ธนำคำรพำณิชย์เขำเปนคูสัญญำ ซึ่ง
แสดงไดวำสิทธิในที่ดินดังกลำวไดเคยมีกำรยอมรับไดตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบในระดับเดียวกันกับกำร
ตรวจสอบโดยผูประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

ซึ่งในขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกตองครบถวนของกระบวนกำรออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ของที่ดินดังกลำว ณ 
ส ำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวของ ปรำกฏวำไมสำมำรถสืบคนที่มำของเอกสำรตนฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใช
เปนหลักฐำนประกอบกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกลำวได ดังนั้น หำกในอนำคตปรำกฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมที่
มีผลกระทบในทำงลบท ำให BSE-BRM 1 ไมสำมำรถใชประโยชน์จำกที่ดินแปลงดังกลำวได เหตุกำรณ์ขำงตนอำจ
สงผลกระทบใหกลุมบริษัทฯ (1) สูญเสียรำยไดและก ำไรสุทธิ และมีคำใชจำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่กลุม
บริษัทฯ พิจำรณำยำยท่ีตั้งโครงกำรของ BSE-BRM 1 และ (2) มีคำใชจำยเพ่ิมเติมจำกกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันสิทธิในที่ดินรวมไปถึงกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล  

อยำงไรก็ดี จำกขอพิจำรณำและบทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยพบวำ (1) แมวำจะมีควำมไมชัดเจนเกี่ยวกับกำรสืบคนท่ีมำ
ของเอกสำรตนฉบับแสดงกำรครอบครอง (สค.1) ที่ใชประกอบในกำรขอออกเอกสำรสิทธิ น.ส.3ก แตก็มิได
หมำยควำมวำ เอกสำรสิทธิ น.ส.3ก ดังกลำวจะมีกำรออกโดยมิชอบตำมกฎหมำย และ (2) ขอมูลรวมถึงเอกสำร
เทำที่สำมำรถตรวจสอบไดนั้นมิไดกระทบตอควำมสมบูรณ์ของ น.ส.3ก ฉบับดังกลำวแตอยำงใด  

1.3.2.7 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยโ์ครงกำรระยะที่ 1 หยดุชะงกั เนื่องจำก
บรษิทัฯ ไมสำมำรถใชประโยชนบ์นทีด่นิโครงกำรระยะที่ 1 

บริษัทฯ ท ำสัญญำเชำที่ดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์โครงกำรระยะท่ี 1 ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำ 38 เมกะวัตต์ จำก BCP สัญญำดังกลำวเปนสัญญำระยะยำว 22 ป จำกวันที่ท ำสัญญำ ตำมอำยุคงเหลือ
ของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยที่ดินโครงกำรระยะที่  1 ตั้งอยูในพื้นที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งมีกำรประกำศก ำหนดใหเปนบริเวณหำมกอสรำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใชอำคำร หรือตั้ง
โรงงำนบำงชนิด หรือประเภท ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวของ อยำงไรก็ดี กำรใชพื้นที่ดังกลำวเพื่อกอสรำงและเปนที่ตั้ง
อำคำรและโรงงำนของศูนย์ผลิตและวิจัยพลังงำนทดแทนของ BCP หรือบริษัทรวมทุนของ BCP ไดรับกำรยกเวนไว
เปนกำรเฉพำะใหสำมำรถกระท ำได   

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมสำมำรถใชที่ดินดังกลำวเพื่อกำรตั้งอำคำรและโรงงำนได หำกบริษัทฯ ไมเขำขำย
เปนบริษัทรวมทุนของ BCP ตำมเงื่อนไขขอยกเวนของกฎหมำยที่เกี่ยวของ ซึ่งกรณีดังกลำวอำจสงผลให 

บริษัทฯ มีขอจ ำกัดกำรใชที่ดินโครงกำรระยะที่ 1 รวมไปถึงอำจสงผลกระทบใหบริษัทฯ สูญเสียรำยไดและก ำไรสุทธิ 
และมีคำใชจำยในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไมสำมำรถใชที่ดินโครงกำรระยะที่ 1 ได อันเนื่องมำจำก
ขอจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกลำว หรือมีควำมจ ำเปนที่จะตองพิจำรณำยำยที่ตั้งโครงกำรระยะที่ 1 
อยำงไรก็ดี ที่ประชุมวิสำมัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ของ BCP มีอนุมัติก ำหนดสัดสวนจ ำนวนหุนที่จะเสนอขำยตอ
ประชำชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) เปนจ ำนวนไมเกินรอยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BCPG ภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุนตอประชำชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO)  ซึ่งท ำให BCPG มีสถำนะเปนบริษัทรวมทุนของ BCP รวมถึง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท BCP ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมัติแนวทำงกำรถือหุนของ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 1-75 

 

BCP ในบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ คงสถำนะเปนบริษัทรวมทุนของ BCP ตลอดระยะเวลำที่ BCPG ยังคงด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์บนพื้นที่ดังกลำว เพื่อใหบริษัทฯ สำมำรถใชพื้นที่ดังกลำวในกำรประกอบ
ธุรกิจไดตำมเงื่อนไขขอยกเวนของกฎหมำยที่เกี่ยวของ นอกจำกนี้ ตำมสัญญำเชำที่ดินระหวำงบริษัทฯ และ BCP 
ก ำหนดวำในกรณีที่กำรเชำที่ดินตำมสัญญำนี้ไมเปนไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรเชำ และผลประโยชน์ที่คูสัญญำตก
ลงกันไวแตแรก คูสัญญำจะท ำควำมตกลงรวมกันเพื่อแกไขใหกำรเชำที่ดินตำมขอสัญญำมีผลสมบูรณ์และ
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมำย BCP จึงมีควำมผูกพันตำมสัญญำที่จะด ำเนินกำรเพื่อใหกำรเชำที่ดินเปน
ที่ตั้งโครงกำรระยะท่ี 1 ตำมสัญญำน้ีเปนไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

1.3.3 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิในประเทศญีป่นุ  

 

1.3.3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุไมเปนไปตำมแผนทีว่ำงไว 

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนขึ้นอยูกับหลำยปัจจัย เชน กำร
ด ำเนินกำรเพื่อขอใบอนุญำตที่จ ำเปนในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรขออนุญำตเชื่อมโยงกับโครงขำยไฟฟำ (Grid 
Connection) กำรจัดหำที่ดินส ำหรับใชในกำรพัฒนำโครงกำร และควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหลงเงินทุนทั้งในรูป
ของกำรเพิ่มทุนและกำรกูยืมเงิน เปนตน หำกกลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถด ำเนินกำรดังกลำวไดตำมแผนกำรลงทุนท่ีวำง
ไว  กลุมบริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงจำก (1) วันเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรตองลำชำออกไป หรือกอใหเกิด
คำใชจำยสวนเพ่ิม ท ำใหกลุมบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแตกตำงจำกที่คำดกำรณ์ และ (2) ไมไดลงทุน
ในบำงโครงกำรท ำใหแผนกำรลงทุนของกลุมบริษัทฯ แตกตำงจำกที่คำดกำรณ์ไว 

นอกจำกนี้ หำกโครงกำรดังกลำวเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว กลุมบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัยท่ีท ำใหผล
ประกอบกำรของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนของกลุมบริษัทฯ ไมเปนไปตำมที่คำดกำรณ์ เชน 
สภำวะอำกำศ คำควำมเขมแสง เปนตน ซึ่งอำจท ำใหปริมำณพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดต่ ำกวำที่ประมำณกำร รวมถึง
ตนทุนและคำใชจำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกตำงจำกที่ประมำณกำรไว 

อยำงไรก็ดี ในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนโครงกำรดังกลำว กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงปัจจัยท่ีส ำคัญขำงตน กลุม
บริษัทฯ จึงมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน
ที่เชื่อถือได  

(2) ค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโดยกำรวิเครำะห์ควำมออนไหวของโครงกำร (Sensitivity Analysis) ที่
ครอบคลุมกรณีเลวรำยท่ีสุด (Worst Case Scenario) เพ่ือศึกษำถึงผลกระทบทำงกำรเงินและผลตอบแทนใน
กรณีเลวรำยที่สุดที่กลุมบริษัทฯ อำจไดรับ นอกจำกนี้ ในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำรตำงๆ กลุมบริษัทฯ 
ไดค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งกลุมบริษัทฯ คำดวำจะครอบคลุมคำใชจำยสวนเพ่ิมไดเพียงพอ
หำกคำใชจำยในกำรพัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

(3) ศึกษำขอมูล (Due Diligence) และควำมเปนไปไดในกำรลงทุนโดยละเอียด โดยจัดใหมีที่ปรึกษำดำนตำงๆ เชน  

(3.1) ที่ปรึกษำดำนเทคนิค/ วิศวกร เพื่อ (ก) ประเมินคำควำมเขมแสงอำทิตย์โดยกำรอำงอิงจำกขอมูลสถิติ 
(ข) ศึกษำควำมเปนไปไดในกำรลงทุน (Feasibility Study) (ค) ใหค ำแนะน ำดำนเทคนิคและวิศวกรรมท่ี
เกี่ยวของในกำรพัฒนำโครงกำร และ (ง) ติดตำมขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร/ กอสรำงโครงกำร ให
เปนไปตำมแผนท่ีวำงไว 
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(3.2) ที่ปรึกษำกฎหมำย เพื่อใหค ำแนะน ำเกี่ยวกับกฎหมำยและขั้นตอนที่เกี่ยวของกับกำรลงทุน ตรวจสอบ
เอกสำรสิทธิที่ดิน เอกสำรสัญญำโครงกำร และใบอนุญำตที่เกี่ยวของ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวของ รวมถึงกำรเจรจำสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุมบริษัทฯ และผูถือหุน
เปนส ำคัญ 

(3.3) ที่ปรึกษำเฉพำะทำงอ่ืนๆ เชน ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และท่ีปรึกษำทำงบัญชีและภำษี เพ่ือใหม่ันใจไดวำกลุม
บริษัทฯ มีคำใชจำยในกำรเขำท ำรำยกำรที่สมเหตุสมผล และมีกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่
เกี่ยวของอยำงถูกตองครบถวน 

ทั้งน้ี ขอมูลจำกกำรศึกษำขำงตนจะถูกน ำเสนอตอคณะกรรมกำรกำรลงทุน ซึ่งประกอบดวยกรรมกำรและที่ปรึกษำที่
มีควำมรูควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรเขำลงทุน รวมถึง
กำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.3.3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุ  

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน โดยมีโครงสรำงกำรลงทุน
แบบจีเค-ทีเค ซึ่งเปนโครงสรำงเพ่ือบริหำรจัดกำรภำษีส ำหรับนักลงทุนท่ีลงทุนในประเทศญี่ปุน  

ในกำรลงทุนภำยใตโครงสรำงแบบจีเค-ทีเค กลุมบริษัทฯ เปนนักลงทุนที่ไมมีสวนรวมในกำรบริหำรงำนหรือด ำเนิน
กิจกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกวำนักลงทุนทีเค โดยกลุมบริษัทฯ มีสิทธิไดรับสวน
แบงก ำไรที่ไดจำกกำรประกอบธุรกิจ โดยผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จะท ำหนำที่เปนผูบริหำรงำนภำยใตเงื่อนไขที่
ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค ระหวำงผูด ำเนินกิจกำร (Operator) กลุมบริษัทฯ และพันธมิตรทำงธุรกิจของแตละ
โครงกำร (ถำมี) นอกจำกนี้ ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) อำจเขำท ำ (1) สัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset 
Management Agreement) กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) ใหท ำหนำที่บริหำร
จัดกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ และ (2) สัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) กับผูบริหำร
จัดกำรและบ ำรุงรักษำ เพ่ือท ำหนำที่ใหบริกำรและซอมบ ำรุงโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Company) และผูบริหำรจัดกำรและ
บ ำรุงรักษำ หำกบริษัทดังกลำวไมสำมำรถปฏิบัติหนำที่ตำมที่ตกลงไวในสัญญำ   

อยำงไรก็ดี ในกำรลงทุนภำยใตโครงสรำงแบบจีเค-ทีเค กลุมบริษัทฯ ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนของผูด ำเนินกิจกำร (Operator) และสิทธิในกำรคัดคำนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำกำรลงทุนทีเค ตรำบเทำที่ไมขัดตอกฎหมำย อีกทั้งกลุมบริษัทฯ ได
จัดใหมีแนวทำงกำรก ำกับดูแล เพื่อใหกลุมบริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน และกำร
บริหำรงำนของโครงกำรดังกลำว โดย  

(1) คัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีประวัติกำรด ำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได และมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญใน
กำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน (ถำมี) 

(2) ท ำสัญญำกำรลงทุนทีเคระหวำงกลุมบริษัทฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจของแตละโครงกำร (ถำมี) และผูด ำเนิน
กิจกำร (Operator) เพื่อก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและอ ำนำจกำรตัดสินใจของผูด ำเนินกิจกำร 
(Operator) อยำงชัดเจนและครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อปองกัน
กำรถำยเทผลประโยชน์ และเพื่อใหมั่นใจวำกำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์เปนไปเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุมบริษัทฯ และผูถือหุน  

นอกจำกนี้ หำกกลุมบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคด ำเนินกำรใดๆ ที่ถือวำมีอิทธิพลตอกำรบริหำรงำนหรือด ำเนิน
กิจกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ อำจมีควำมเปนไปไดที่กำรด ำเนินกำรดังกลำวจะกระทบตอลักษณะของควำม
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เปนนักลงทุนที่ไมมีสวนรวมในกำรบริหำรงำน (Silent Investor) ภำยใตโครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค ซึ่งอำจ
สงผลใหกลุมบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์และขอไดเปรียบ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทำงภำษี) ที่ควรจะไดรับภำยใต
โครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค 

ทั้งน้ี ปัจจุบันสวนแบงก ำไร (TK Distribution) จำกกำรประกอบธุรกิจซึ่งผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จำยใหกับนัก
ลงทุนทีเค จะตองเสียภำษีหัก ณ ท่ีจำยในอัตรำรอยละ 20.42 อยำงไรก็ดี หำกกลุมบริษัทฯ ในฐำนะนักลงทุนทีเคถูก
จัดประเภทใหม (re-characterization) เปนหำงหุนสวนจ ำกัดทั่วไป (เอ็นเค หรือ nin-i-kumiai) เงินปันผลจำก
กำรประกอบธุรกิจซึ่งผูด ำเนินกิจกำร (Operator) จำยใหกับหำงหุนสวนจ ำกัดทั่วไปจะตองเสียภำษีเงินไดนิติบุคคล
ในอัตรำรอยละ 35.017 นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ยังอำจตองเสียเบี้ยปรับในอัตรำรอยละ 10.0-15.0 และจำยอัตรำ
ดอกเบี้ยบนภำษีสวนเพิ่มที่ตองช ำระ โดยกำรตรวจสอบภำษีในกรณีทั่วไปมีระยะเวลำยอนหลัง 5 ป  

อยำงไรก็ดี จำกกำรวิเครำะห์ตัวอยำงโครงสรำงกำรลงทุนของกลุมบริษัทฯ สัญญำกำรลงทุนทีเค ( TK 

Agreement) และสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเขำท ำ
รำยกำรตำมที่ระบุไวในสัญญำท้ังสอง โดยบริษัท โมริ ฮะมะดะ แอนด์ มัตสุโมโตะ18  ซึ่งเปนท่ีปรึกษำกฎหมำยประเทศ
ญี่ปุนของกลุมบริษัทฯ ไดใหควำมเห็นวำ ภำยใตขอสมมติฐำนและขอจ ำกัดบำงประกำร กำรตีควำมวำโครงสรำงกำร
ลงทุนของกลุมบริษัทฯ เปนโครงสรำงกำรลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของ
กลุมบริษัทฯ เปนสัญญำของนักลงทุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในกิจกำร (Silent Partnership) ภำยใตประมวล
กฎหมำยพำณิชย์ของประเทศญี่ปุน (Commercial Code of Japan) นั้นสมเหตุสมผล   

นอกจำกนี้ จำกกำรวิเครำะห์ตัวอยำงสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ของกลุมบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกำร
วิเครำะห์ทำงดำนภำษี โดยบริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำฮี19 ซึ่งเปนที่ปรึกษำกฎหมำยของกลุมบริษัทฯ ไดใหควำมเห็น
วำสัญญำกำรลงทุนทีเค (TK Agreement) ดังกลำว ไมขัดตอกฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุน และ
ควำมสัมพันธ์ดังกลำวมีผลทำงกฎหมำยและสำมำรถบังคับใชได 

1.3.3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของไมครบถวน 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนอยูภำยใตกำรก ำกับดูแลของกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวของ กลุมบริษัทฯ ไดใชควำมพยำยำมอยำงดีที่สุดเพื่อใหมั่นใจวำกลุมบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวของครบถวน อยำงไรก็ดี ในอนำคตประเทศญี่ปุนอำจมีกำรแกไข เปลี่ยนแปลง ตีควำม 
หรือบังคับใชกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์แตกตำงไปจำกฉบับท่ีมีผลบังคับ
ใชในปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวของไมครบถวน ซึ่งอำจ
สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีคำใชจำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงดังกลำว หรือไดรับ
บทลงโทษในทำงแพงหรือทำงอำญำ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือสั่งปดโรงไฟฟำชั่วครำวหรือถำวร 

                                                           
17 TK Investments in PV Facilities, KPMG Tax Corporation, Transaction Advisory Group 

18 บริษัท โมริ ฮะมะดะ และมัตสุโมะโตะ จ ำกัด เปนหนึ่งในสี่ของบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญในประเทศญ่ีปุน โดยมีสำขำในทวีป
เ อ เ ชี ย  เ ช 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 ศพม ำ  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย  ข อ มู ล จ ำ ก
www.legalbusinessonline.com และ www.mhmjapan.com/en/firm/ 
19 บริษัท นิชิมูระ แอนด์ อำซำอี เปนบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยขนำดใหญอันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุน โดยมีสำขำอยูในทวีปเอเชีย เชน 

ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศพมำ และประเทศเวียดนำม ขอมูลจำก www.legalbusinessonline.com และ 
www.jurists.co.jp/en/ 

http://www.legalbusinessonline.com/
http://www.mhmjapan.com/en/firm/
https://www.jurists.co.jp/en/
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อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีทีมงำนท ำหนำที่ศึกษำและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของอยำงครบถวน  

1.3.3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ ตองหยุดชะงัก 

โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ มีที่ตั้งอยูในหลำยภูมิภำคในประเทศญี่ปุน หำกเกิดภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยรำยแรงที่กลุมบริษัทฯ คำดไมถึง เชน แผนดินไหว ภูเขำไฟระเบิด กำรขัดของของระบบ
ไฟฟำ พำยุหิมะ อัคคีภัย หรือกำรกอวินำศกรรมในพื้นที่ที่โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ตั้งอยู 
อำจสงผลใหกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ตองหยุดชะงัก หรือเกิดควำม
เสียหำยตอทรัพย์สินของกลุมบริษัทฯ ซึ่งอำจสงผลกระทบทำงลบตอธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุมบริษัทฯ อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนในอุตสำหกรรม  

1.3.3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีรำยไดจำกกำรจ ำกดัปรมิำณกำรรบัซือ้ไฟฟำ (Curtailment) 

กำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน กลุมบริษัทฯ จะตองเขำลงนำมในสัญญำซื้อขำย
ไฟฟำกับผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชนตำมพื้นที่ท่ีโรงไฟฟำแตละแหงตั้งอยู โดยสัญญำซ้ือขำยไฟฟำมีอำยุสัญญำ 
20 ป ภำยใตสัญญำซื้อขำยไฟฟำดังกลำว กลุมบริษัทฯ ไมมีภำระผูกพันที่จะตองขำยไฟฟำใหแกผูประกอบกิจกำร
ไฟฟำเอกชน แตผูประกอบกิจกำรไฟฟำเอกชนมีภำระผูกพันที่จะตองซ้ือไฟฟำทั้งหมดที่แตละโครงกำรผลิตได   

อยำงไรก็ดี ในชวงตนป 2558 หนวยงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources 

and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุน ไดประกำศใชพระรำชกฤษฎีกำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวของ
เพื่อแกไขแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียนโดยบริษัทผูประกอบกิจกำรไฟฟำ ซึ่งรวมถึงกำรจ ำกัด
ปริมำณกำรรับซือ้ไฟฟำ (Curtailment) โดยบริษัทผูประกอบกิจกำรไฟฟำมีสิทธิท่ีจะสำมำรถสั่งใหกลุมบริษัทฯ ลด
ปริมำณพลังงำนไฟฟำที่ขำยไดเปนจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 30 วัน ตอรอบปบัญชี หรือ 360 ชั่วโมงตอป (แลวแต
กรณี) โดยไมตองชดใชควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียรำยไดหำกถูก
จ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำ 

1.3.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรไมสำมำรถหำวศิวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) เพือ่ดแูลกำรด ำเนนิงำน
โรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุของกลมุบรษิทัฯ 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรไฟฟำ (The Electricity Business Act) ของประเทศญี่ปุน ก ำหนดให
ผูประกอบกำร ตองจัดใหมีวิศวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) ท ำหนำที่ก ำกับดูแลมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในงำนกอสรำง กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำ (Operation and Maintenance) โดยระดับ
ใบอนุญำตของวิศวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) จะแตกตำงกันไป ขึ้นอยูกับขนำดของโรงไฟฟำ ดังนั้น 
กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมลำชำของวันเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร หรืออำจมีคำใชจำยสวน
เพ่ิม หำกไมสำมำรถหำวิศวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) ได 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพรอมในกำรหำวิศวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) กอนเริ่ม
พัฒนำโครงกำร และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทจัดหำงำนเพื่อจัดหำวิศวกรไฟฟำ (Chief Electrical Engineer) 
ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีกลุมบริษัทฯ ตองกำร 

1.3.3.7 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและหนวยงำนรำชกำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน มีสวนเกี่ยวของกับนโยบำยของภำครัฐ กระทรวงเศรษฐกิจ
กำรคำและอุตสำหกรรม (METI) จะก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รำยป โดย
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ปริมำณกำรผลิตไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในแตละปเปนปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอกำรก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำ
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

ทั้งน้ี ในเดือนธันวำคม 2561 กระทรวงเศรษฐกจิกำรคำและอุตสำหกรรม (METI) ไดออกรำงกฎหมำยแกไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำ (FIT Amendment Act Ordinance) โดยมีสำระส ำคัญดงันี้ 

1) ผูประกอบกำรที่ไดรับใบอนุญำตกำรขำยไฟตั้งแตป พ.ศ. 2555 –  พ.ศ.2557 จะตองยื่นเอกสำรแสดงควำม
พรอมในกำรกอสรำง ตอกำรไฟฟำสวนภูมิภำค ภำยในสิ้นเดือนสิงหำคม 2562 

2) กำรไฟฟำสวนภูมิภำคจะพิจำรณำเอกสำรและแจงผลกำรพิจำรณำภำยในสิ้นเดือนกันยำยน 2562 

 2.1) หำกกำรไฟฟำสวนภูมิภำคมีควำมเห็นวำผูประกอบกำรที่ไดรับใบอนุญำตมีควำมพรอมที่จะเริ่มกอสรำง
โครงกำรแลว ล ำดับถัดมำจะมีกำรก ำหนดวันเริ่มกำรประกอบกิจกำรเชิงพำณิชย์ (COD) โดยนับจำกวันที่แจงผลกำร
พิจำรณำอนุมัติ เปนระยะเวลำ 1 ป หำกผูประกอบกำรกอสรำงเสร็จลำชำกวำวันที่ก ำหนดไว METI จะพิจำรณำใช
มำตรกำรตอไป เชน ลดระยะเวลำกำรรับซื้อไฟฟำลงตำมระยะเวลำที่มีกำรลำชำ 
 2.2) หำกกำรไฟฟำสวนภูมิภำคมีควำมเห็นวำผูประกอบกำรท่ีไดรับใบอนุญำตยังไมมีควำมพรอมท่ีจะเริ่มกำร
กอสรำงโครงกำร จะพิจำรณำปรับอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำลงเหลือ 21 เยนตอหนวย และก ำหนดวันเริ่มกำรประกอบ
กิจกำรเชิงพำณิชย์ โดยนับจำกวันที่ไดรับกำรพจิำรณำอนุมัติ เปนระยะเวลำ 1 ป 

รำงกฏหมำยฉบับนี้ไดผำนควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลรวมถึงผำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคเอกชนเปนที่
เรียบรอยแลว และคำดวำจะประกำศใชอยำงเปนทำงกำรในเดือนเมษำยน 2562 โดยโครงกำรของบริษัทฯ ที่เขำขำย
ตำมรำงฯ ฉบับนี้ มี 2 โครงกำร ไดแก โครงกำร Komagane (ปริมำณกำรผลติไฟฟำตดิตั้ง 32.0 เมกะวัตต์) และ
โครงกำร Yabuki (ปริมำณกำรผลิตไฟฟำตดิตั้ง 27.9 เมกะวัตต์) อยำงไรก็ตำมโครงกำร Komagane ได
ด ำเนินกำรกอสรำงไปแลว จึงไดรับกำรยกเวนจำกรำงกฏหมำย ดังกลำว 

อยำงไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกรำงฯ ดังนี ้

1) รวมหำรือกับผูประกอบกำรไทยและทำนเอกอัครำชทูต ถึงผลกระทบที่ไดรับ รวมทั้งสงค ำรองผำนทำงสถำนทูต
ไทย ณ ประเทศญี่ปุน และกระทรวงเศรษฐกิจกำรคำและอุตสำหกรรม (METI) พิจำรณำ 

2) วำงแผนกำรกอสรำงโครงกำรท่ีไดรับผลกระทบ (โครงกำร Yabuki) ใหแลวเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2563 หรือ 
1 ป นับจำกวันท่ีไดรับอนุญำตจำกกำรไฟฟำ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงำนคอยติดตำมดูแลนโยบำยของภำครัฐเพื่อใหกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
เปนไปตำมแผน และบริษัทฯ สำมำรถผำนกำรพิจำรณำในกำรยื่นขออนุญำตกับกำรไฟฟำแลวเสร็จทันก ำหนด 

 

1.3.4 ควำมเสีย่งดำนกำรบรหิำรจดักำร  

1.3.4.1 ควำมเสีย่งจำกกำรถกูผถูอืหนุรำยใหญควบคุมเสยีงของทีป่ระชมุผถูอืหนุ 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 BCP ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 70.11 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแลวทั้งหมด  
นอกจำกนี้ BCP ยังมีกรรมกำรที่เปนตัวแทนผูถือหุนในคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปนกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม
ของบริษัทฯ ดวย จึงท ำใหผูถือหุนรำยใหญดังกลำวมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ รวมถึง
สำมำรถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมด ไมวำจะเปนเรื่องกำรแตงตั้งกรรมกำรหรือกำรขออนุมัตใิน
เรื่องอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมำยหรือขอบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดใหตอง
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ไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรำยยอยอำจไมสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนรำยใหญเสนอได 

อยำงไรก็ดี โครงสรำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมกำรอิสระมำกกวำกึ่งหนึ่ง (กรรมกำรอิสระ 7 
ทำน จำกกรรมกำรท้ังหมด 10 ทำน) โดยกรรมกำรอิสระ 3 ทำน ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหนำที่ให
มั่นใจไดวำกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทฯ เปนไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพำะผูถือหุนรำยยอย และผูมีสวน
ไดเสียอ่ืนๆ และบริษัทฯ ยังจัดใหมีชองทำงที่ผูถือหุนรำยยอยสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเปนกรรมกำร เปนกำรลวงหนำกอนวันประชุมผูถือหุน ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด นอกจำกนั้นแลว บริษัทฯ 
ยังจัดใหมีกลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกทั้งไดมีแนวปฏิบัติที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหวำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมี
อ ำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทั้งบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง โดยบุคคลดังกลำวจะไมมีอ ำนำจอนุมัติในกำรท ำ
รำยกำรน้ันๆ  

1.3.4.2 ควำมเสีย่งจำกควำมตอเนือ่งในกำรบรหิำรและด ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดมีกำรท ำสัญญำจำงบริหำรงำนกับ BCP ระยะเวลำประมำณ 4 ป อำยุสัญญำสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2562 โดย BCP จะสงผูบริหำรและพนักงำนเพื่อมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่
บริษัทฯ เปนผูก ำหนด โดยบุคคลที่ BCP จัดสงมำจะตองสำมำรถปฏิบัติงำนไดตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job 

Description) ที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน  

หำก BCP ไมตอสัญญำดังกลำว อำจสงผลกระทบตอควำมตอเนื่องในกำรบริหำรงำนและด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

อยำงไรก็ดี บริษัทฯ มีกำรเตรียมควำมพรอมดำนศักยภำพของบุคลำกร เพื่อรองรับทิศทำงและกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับใหมีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพื่อลดกำรพึ่งพิงบุคลำกร
จำก BCP  

1.3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในประเทศฟลปิปนส ์

1.3.5.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำรำยใหญ 

บริษัทยอยในประเทศฟลิปปนส์ มีลูกคำเพียงรำยเดียว ไดแก Philippine Electricity Market Corporation ซึ่ง
เปนผูรับซื้อไฟฟำที่บริษัทยอยผลิตไดทั้งหมดตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟำ ทั้งนี้บริษัทไดท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำเปน
ระยะเวลำ 20 ป หลังจำกเปดด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ดังนั้น หำกลูกคำเพียงรำยเดียวดังกลำวบอกเลิกสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟำ อำจสงผลตอกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ อยำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้  ควำมเสี่ยงดังกลำวเปนควำม
เสี่ยงของผูประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหนำยไฟฟำเปนกำรท่ัวไป 

1.3.5.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำงประเทศ  

ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ รวมลงทุนในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์  ซึ่งบริษัท
ดังกลำวมีรำยไดเปนสกุลเงินตรำตำงประเทศ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงในกำรบันทึกสวนแบงก ำไรจำกเงิน
ลงทุนและกำรรับปันผลจำกบริษัทยอยดังกลำว หำกเงินบำทมีแนวโนมแข็งคำขึ้นจะสงผลใหสวนแบงก ำไรและเงินปัน
ผลจำกกำรลงทุนโรงไฟฟำพลังงำนลมนั้นจะลดลงเมื่อแปลงคำจำกสกุลเงินตำงประเทศเปนเงินบำท ซึ่งจะท ำใหกำร
ด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง  

อยำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อท ำหนำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในดำนตำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
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ตำงประเทศ อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใชเครื่องมือทำงกำรเงิน เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกลำวตำมควำมเหมำะสมอีกดวย  

1.3.5.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมในประเทศฟลิปปนส์ 

ผลประกอบกำรและสวนแบงรำยไดของบริษัทรวมอำจไมเปนไปตำมแผนธุรกิจ เนื่องจำกมีขอจ ำกัดบำงประกำร เชน 
กำรคำดกำรณ์ควำมแรงของลมไมเปนไปตำมเปำของป เน่ืองจำกพำยุไมเขำตำมฤดูกำล หรือ เกิดภัยธรรมชำติ เชน 
พำยุที่มีระดับลมแรงเกินกวำโรงไฟฟำจะด ำเนินกำรได รวมถึงภัยธรรมชำติตำงๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของ
คำใชจำย ที่จะสงผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันบริษัทถือหุนอยูในบริษัทรวมในประเทศ
ฟลิปปนส์อยูรอยละ 40 และมีกรรมกำรบริหำรอยู 2 ต ำแหนง และคณะท ำงำนที่ดูแลกำรบริหำรงำนและกำรลงทุน
อยำงใกลชิด 

1.3.5.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมลำชำในกำรพัฒนำโครงกำร 

บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์ ปัจจุบันมีกำรผลิตไฟฟำตำมสัดสวนกำรถือหุน
เทียบเทำก ำลังกำรผลิต 14 เมกะวัตต์ และไดเริ่มด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 
6 เมกะวัตต์ อยำงไรก็ดี รำยไดจำกโครงกำรในสวนนี้ไมไดรวมอยูในผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีประเมินตอนเขำลงทุน   

1.3.5.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยูกับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมจ ำเปนใน
กำรส ำรองเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงขอก ำหนดทำงกฎหมำย  

ส ำหรับบริษัทรวมในประเทศฟลิปปนส์นั้น ทำงโครงกำรมีเงินกูยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพ่ือใชในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟำ โดยจะตองปฏิบัติตำมขอก ำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดังกลำวกอนจึงจะสำมำรถจำยเงินปันผลใหผูถือหุน
ได ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมไดรับเงินปันผลจำกโครงกำร หำกมีผลประกอบกำรและสภำพคลองไม
เพียงพอที่จะจำยเงินปันผลใหกับผูถือหุน อยำงไรก็ดี กรรมกำรผูมีอ ำนำจในบริษัทรวมน้ันไดดูแลอยำงใกลชิดเพ่ือให
กำรด ำเนินงำนและกำรจำยเงินปันผลเปนไปตำมแผนธุรกิจ 

1.3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในประเทศอินโดนเีซยี 

1.3.6.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำงประเทศ 

ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ รวมลงทุนในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศ
อินโดนีเซียสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีรำยไดเปนเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ  

ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวนอยำงมีนัยส ำคัญ โดยหำกเงินบำทมี
แนวโนมแข็งคำขึ้นเม่ือเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐจะสงผลใหสวนแบงก ำไรและเงินปันผลจำกกำรลงทุนโรงไฟฟำ
พลังงำนควำมรอนใตพิภพนั้นจะลดลงเม่ือแปลงคำเปนเงินบำท ซึ่งอำจสงผลกระทบทำงลบตอผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุมบริษัทฯ อยำงไรก็ดี หำกคำเงินบำทแข็งคำขึ้น กลุมบริษัทฯ จะช ำระคืนเงินกูยืมและดอกเบี้ยบำงสวนที่มี
คำใชจำยเปนเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐถูกลง 

อยำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อท ำหนำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในดำนตำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ตำงประเทศ อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใชเครื่องมือทำงกำรเงิน เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกลำวตำมควำมเหมำะสมอีกดวย  
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1.3.6.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยูกับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมจ ำเปนใน
กำรส ำรองเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงขอก ำหนดทำงกฎหมำย  

ส ำหรับบริษัทรวมในประเทศอินโดนีเซียนั้น ทำงโครงกำรมีเงินกูยืมกับธนำคำรพำณิชย์เพื่อใชในกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟำ โดยจะตองปฏิบัติตำมขอก ำหนดของธนำคำรพำณิชย์ดังกลำวกอนจึงจะสำมำรถจำยเงินปันผลใหผูถือหุน
ได ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมไดรับเงินปันผลจำกโครงกำร หำกมีผลประกอบกำรและสภำพคลองไม
เพียงพอที่จะจำยเงินปันผลใหกับผูถือหุน อยำงไรก็ดี กรรมกำรผูมีอ ำนำจในบริษัทรวมน้ันไดดูแลอยำงใกลชิดเพ่ือให
กำรด ำเนินงำนและกำรจำยเงินปันผลเปนไปตำมแผนธุรกิจ 

1.3.6.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ ตองหยุดชะงัก 

โรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพทั้ง 3 แหง ที่บริษัทฯ เขำลงทุนตั้งอยูในประเทศอินโดนีเซีย หำกเกิดภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ หรือเหตุสุดวิสัยรำยแรงที่ไมคำดถึง เชน แผนดินไหว แผนดินทลำย พำยุ อัคคีภัย หรือ กำรขัดของของ
ระบบไฟฟำในพื้นที่ที่โรงไฟฟำตั้งอยู อำจสงผลใหกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำทั้ง 3 แหง ตองหยุดชะงัก หรือเกิด
ควำมเสียหำยตอทรัพย์สินของโรงไฟฟำ ทั้งนี้ กำรหยุดชะงักของโรงไฟฟำอำจจะสงผลกระทบทำงลบตอธุรกิจ ผล
กำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำงไรก็ดี โรงไฟฟำทั้ง 3 แหง มีนโยบำยกำรท ำประกันภัยในระดับ
เทียบเคียงกับผูประกอบกำรท่ัวไปในอุตสำหกรรม ซึ่งไดรวมถึงกำรประกันภัยทรัพย์สิน (Property All Risks) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) โดยหำกสินทรัพย์ของโรงไฟฟำเกิดควำมเสียหำยจำก
เหตุกำรณ์ตำงๆ เชน อุบัติเหตุในกระบวนกำรท ำงำนหรือภัยธรรมชำติ บริษัทประกันจะจำยคำชดเชยใหกับโรงไฟฟำ
ตำมคำใชจำยที่โรงไฟฟำใชในกำรซอมแซมทรัพย์สินที่เสียหำย ทั้งนี้ มูลคำกำรชดเชยของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
แตละประเภทขึ้นกับวงเงินประกันที่ระบุในกรมธรรม์ นอกจำกนี้ หำกโรงไฟฟำมีกำรหยุดชะงักไมสำมำรถด ำเนินงำน
ได โรงไฟฟำจะไดรับเงินชดเชยตำมระยะเวลำที่หยุดกำรด ำเนินงำนจริง แตไมเกิน 24 เดือน และจะเริ่มจำยเงินชดเชย
นับจำกวันที่โรงไฟฟำหยุดท ำงำนมำแลวเปนระยะเวลำ 45 – 60 วัน ขึ้นอยูกับสำเหตุที่ท ำใหโรงไฟฟำตองหยุดชะงัก 
โดยวัตถุประสงค์ในกำรท ำประกันภัยแบบธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อใหครอบคลุม คำใชจำยคงที่ในกำรด ำเนินงำน 
คำใชจำยดอกเบี้ย และเงินตนท่ีครบก ำหนดช ำระคืน 

1.3.6.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลูกคำรำยใหญ 

โรงไฟฟำทั้ง 3 แหง มีลูกคำเพียงรำยเดียว คือ PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara” or “PLN”) ซึ่ ง เปนกำรไฟฟำอินโดนี เซีย  หรือ  หนวยงำน
รัฐวิสำหกิจเพียงแหงเดียวของอินโดนีเซีย ซึ่งมีหนำที่หลักในกำรใหบริกำรดำนระบบไฟฟำในประเทศอินโดนีเซียและ
จะเปนผูรับซ้ือไอน้ ำ และ/หรือไฟฟำที่จะผลิตจำกโรงไฟฟำทั้ง 3 แหง ในอัตรำรับซื้อไฟฟำตำมสัญญำ เปนระยะเวลำ 
30 ป นับจำกวันเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของยูนิตที่เปดท ำกำรในล ำดับสุดทำย ทั้งนี้ โครงกำรโรงไฟฟำทุกแหง 
จะตองปฏิบัติตำมขอตกลงของ PLN ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตำมสัญญำและกฎหมำยที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ี ควำมเสี่ยงดังกลำวเปนควำมเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหนำยไฟฟำเปนกำรท่ัวไป  

1.3.6.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปดด ำเนินกำรยูนิต 3 ของโรงไฟฟำ Wayang Windu ลำชำกวำแผนที่วำงไว  

บริษัทยอย Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. หรือ SEGHPL อยูระหวำงกำรพัฒนำยูนิตที่  3 ของ
โรงไฟฟำ Wayang Windu ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่ 60 เมกะวัตต์ แตหำกกำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของยนูิ
ตดังกลำวมีควำมลำชำออกไป อำจสงผลกระทบตอรำยไดและก ำไรของ SEGHPL ซึ่งจะสงผลตอสวนแบงก ำไร และ/
หรือเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จะไดรับ  
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ส ำหรับก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมของยูนิตที่ 3 ของโรงไฟฟำ Wayang Windu นั้นคิดเปนรอยละ 6.4 ของก ำลังกำร
ผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟำทั้ง 3 แหง ทัง้นี้ ยูนิตดังกลำวอยูระหวำงกำรพัฒนำซึ่งเปนไปตำมแผน 

1.3.6.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรค ำนวณสวนแบงก ำไรที่ตองน ำสงแกภำครัฐ 

ตำมสัญญำที่มีกับหนวยงำนรัฐวิสำหกิจดำนน้ ำมันและกำซธรรมชำติที่มีรัฐบำลอินโดนีเซียเปนผูถือหุนใหญ 
(Pertamina Geothermal Energy หรือ PGE)  งบกำรเงินหรือรำยงำนทำงกำรเงินจะตองผำนกำรตรวจสอบอีก
ชั้นหนึ่งจำก PGE หรือหนวยงำนอ่ืนของรัฐบำลตำมแตกรณี   ซึ่งกำรตรวจสอบนี้จะมีผลตอกำรค ำนวณสวนแบง
ก ำไรของโครงกำรโรงผลิตไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ ทั้ง 3 แหง ซึ่งบริษัทอยูในกลุม SEGHPL จะตองน ำสง
ใหแกรัฐบำล  โดยผลกำรตรวจสอบดังกลำว อำจท ำใหกำรค ำนวณสวนแบงก ำไรของบริษัทในกลุม SEGHPL 

เพิ่มขึ้นจำกกำรตีควำมสัญญำหรือนิยำมที่แตกตำงกัน   ซึ่งโดยทั่วไปทำงบริษัทอยูในกลุม SEGHPL จะพิจำรณำ
โตแยงในกรณีที่มีควำมเห็นแตกตำงจำกผลกำรตรวจสอบ  และขอพิพำทสวนใหญตองน ำเขำสูกระบวนกำรทำง
กฎหมำยและใชเวลำนำนหลำยปถึงจะทรำบผล   บริษัทเชื่อวำบริษัทในกลุม SEGHPL มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพในประเทศอินโดนีเซียมำยำวนำน และเปนผูประกอบกำร
รำยท่ีใหญที่สุดในธุรกิจนี้ในประเทศอินโดนีเซีย จึงเชื่อวำมีควำมรูเขำใจในเนื้อหำสัญญำและกำรตีควำมนิยำมตำงๆที่
ใชในกำรค ำนวณสวนแบงก ำไรที่ตองน ำสงเปนอยำงดี  ขณะเดียวกันบริษัทเองมีกำรติดตำมควำมคืบหนำของขอ
พิพำทเหลำนี้อยำงใกลชิดผำนตัวแทนบริษัทที่เขำรวมเปนกรรมกำรในบริษัทในกลุม SEGHPL  

1.3.7 ควำมเสีย่งดำนกำรเงนิ  

1.3.7.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย 

โดยทั่วไปในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน ผูประกอบกำรมักมีกำรกูยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู
สินเชื่อโครงกำร (Project Finance) จำกสถำบันกำรเงิน โดยอัตรำสวนเงินกูตอสวนของผูถือหุน ระยะเวลำกำรให
สินเชื่อ และอัตรำดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับลักษณะโครงกำรและเครดิตของผูกูแตละรำยเปนส ำคัญ ในกรณีที่กลุมบริษัท
ฯ มีกำรกูยืมเงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกูเปนอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว หำกอัตรำดอกเบี้ยดังกลำวมี
กำรเปลี่ยนแปลงไปอยำงมีนัยส ำคัญ อำจสงผลกระทบในทำงลบตอธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของกลุมบริษัทฯ  

ทั้งน้ี ตำมท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุมบริษัทฯ มียอดเงินกูยืมรวมท้ังสิ้น 15,567.2 

ลำนบำท ส ำหรับสัดสวนอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวและอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่น้ันอยูท่ี 90.2 ตอ 9.8 ตำมล ำดับ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร เพ่ือท ำหนำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในดำนตำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย เพื่อปองกันควำม
เสี่ยงดำนตำงๆ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

1.3.7.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำงประเทศ  

กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนทั้งในประเทศและตำงประเทศ ทั้งน้ี ณ ปัจจุบัน กลุม
บริษัทฯ ไดขยำยกำรลงทุนไปยังตำงประเทศ เชน ญี่ปุน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส์ จึงท ำใหกลุมบริษัทฯ มีเงินลงทุน
และเงินกูในสกุลเงินตำงๆ เชน สกุลบำท เยน และเหรียญสหรัฐ เปนตน ควำมหลำกหลำยของสกุลเงินดังกลำวท ำให
เกิดควำมผันผวนของคำเงินตรำตำงประเทศที่อำจกระทบตองบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ  

อยำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อท ำหนำที่กลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในดำนตำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
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ตำงประเทศ อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใชเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนดังกลำว เชน สัญญำซื้อขำยเงินตรำตำงประเทศลวงหนำ (Forward Contract) ตำม
ควำมเหมำะสมอีกดวย  

1.3.7.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผลของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุนบริษัทยอยในประเทศไทยที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ และถือหุนบริษัทรวม
ในประเทศฟลิปปนส์และอินโดนีเซีย หำกบริษัทยอยและบริษัทรวมไมจำยเงินปันผลใหกับผูถือหุนเน่ืองจำกมีขอจ ำกัด
บำงประกำร เชน ขอจ ำกัดตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกูยืมกับธนำคำรพำณิชย์ในกำรด ำรงอัตรำสวนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) รวมทั้งผลประกอบกำรและสภำพคลองไมเพียงพอที่จะ
จำยเงินปันผลใหกับผูถือหุน อำจสงผลใหบริษัทฯ มีรำยไดจำกเงินปันผลลดลง และสงผลกระทบตอผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ   

ส ำหรับบริษัทยอยในประเทศญี่ปุนที่เปนผูด ำเนินกิจกำร (Operator) โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุน
ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว กำรจำยสวนแบงก ำไร (TK Distribution) จะเปนไปตำมอัตรำที่ก ำหนดไวในสัญญำ
กำรลงทุนทีเคระหวำงผูด ำเนินกิจกำร (Operator) และนักลงทุนทีเค อยำงไรก็ดี กรรมกำรผูมีอ ำนำจในบริษัทรวม
นั้นไดดูแลอยำงใกลชิด เพ่ือใหกำรด ำเนิงำนและกำรจำยเงินปันผลเปนไปตำมแผนธุรกิจ 

1.3.7.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผล 

ควำมสำมำรถในกำรจำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคต ขึ้นอยูกับกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เงื่อนไขภำยใต
สัญญำสินเชื่อทำงกำรเงิน ควำมจ ำเปนในกำรส ำรองเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ รวมถึงขอก ำหนดทำงกฎหมำย 
หำกปัจจัยดังกลำวเปลี่ยนแปลงอยำงมีนัยส ำคัญ บริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงที่จะจำยเงินปันผลไดในอัตรำต่ ำกวำที่
ก ำหนดในนโยบำยกำรจำยเงินปันผล หรือไมสำมำรถจำยเงินปันผลได 

อยำงไรก็ดี ตั้งแตโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ เริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กลุมบริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรและสภำพคลองเพียงพอที่จะสำมำรถจำยเงินปันผลใหกับผูถือหุนมำโดยตลอด  

1.3.7.5 ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

ตำมทีก่ลุมบริษัทฯ มีกำรกูยืมเงินท้ังเพ่ือใชในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ กำรปรับโครงสรำง
ธุรกิจ รวมถึงกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน กลุมบริษัทฯ จึงมีภำระที่ตองช ำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินกูยืมใหแกเจำหนี้ตำมที่ก ำหนด และปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมท่ีไดระบุในสัญญำกูยืมเงิน 
หำกกลุมบริษัทฯ มีผลประกอบกำรไมดี หรือไมสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินดังกลำวได กลุมบริษัทฯ อำจ
มีควำมเสี่ยงท่ีจะไมสำมำรถช ำระหน้ีไดตำมท่ีก ำหนด หรืออำจถูกเรียกใหช ำระหน้ีคืนท้ังจ ำนวนทันที  

อยำงไรก็ดี ธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนที่คอนขำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกลุม
บริษัทฯ มีหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Debt to Equity Ratio) เพียง 1.03 เทำ ณ สิ้นป 2561 หรือ
อัตรำสวนหนี้สินตอทุน (Total Liability to Equity) เทำกับ 1.08 เทำ ซึ่งถึงวำอยูในระดับต่ ำหำกเทียบกับขอจ ำกัด
ทำงกำรเงิน (Debt Covenant) ที่ 3.0 เทำ นอกจำกนี้ ที่ผำนมำกลุมบริษัทฯ มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำวและ
มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำงตอเนื่อง เพื่อสรำงควำมมั่นใจวำกลุมบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอ
ส ำหรับช ำระดอกเบี้ยและเงินกูยืม และสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ก ำหนดในสัญญำกูยืมเงิน รวมทั้ง
สำมำรถขยำยกำรลงทุนไดอยำงมีประสิทธิภำพตำมเปำหมำยท่ีวำงไว 

 

1.3.8 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในโครงกำรใหม  
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1.3.8.1 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำเงนิลงทนุส ำหรบัใชในกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำพลงังำนหมุนเวยีน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและกอสรำงโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน เงินลงทุนจะประกอบไปดวยเงินกูยืมจำกสถำบันกำรเงนิ
และเงินเพิ่มทุนของผูถือหุน หำกกลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถจัดหำเงินทุนทั้งสวนเงินกูยืมและสวนของทุนเพื่อมำใช
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำดังกลำว จะสงผลใหกำรลงทุนในอนำคตไมเปนไปตำมแผนกำรท่ีวำงไว  

อยำงไรก็ดี ธุรกิจโรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสม่ ำเสมอ รวมถึงกลุมบริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรพัฒนำโครงกำร และมีประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ในประเทศไทยและ
ญี่ปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวม 138.9 เมกะวัตต์ และ 131.2 เมกะวัตต์ ตำมล ำดับ อีกทั้งกลุมบริษัทฯ 
ยังมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำว ที่จะด ำรงอัตรำสวนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ อำทิ อัตรำสวนหนี้สินตอทุน (Total 

Liability to Equity) ใหอยูในระดับต่ ำกวำขอจ ำกัดทำงกำรเงิน (Debt Covenant) ที่ 3.0 เทำ ซึ่งจะเปนผลใหกลุม
บริษัทฯ ไดรับควำมนำเชื่อถือเปนอยำงดี 

1.3.8.2 ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำทีด่นิส ำหรบัใชในกำรประกอบธรุกจิโรงไฟฟำพลงังำนหมนุเวียน 

ในกำรลงทุนพัฒนำและกอสรำงโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน กลุมบริษัทฯ จะตองจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร 
ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินในพื้นที่ตำมที่ก ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟำที่มีขนำด
เพียงพอสอดคลองกับแผนกำรลงทุน และ/หรือ ควำมเสี่ยงจำกตนทุนกำรไดมำซึ่งที่ดินสูงกวำที่คำดกำรณ์ไว ซึ่งจะ
สงผลใหกำรลงทุนของกลุมบริษัทฯ ลำชำ และโรงไฟฟำของกลุมบริษัทฯ อำจไมสำมำรถเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ไดทันตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟำได 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดหำที่ดินโดยมอบหมำยใหตัวแทนเปนผูด ำเนินกำรรวบรวมที่ดินตำม
หลักเกณฑ์ที่กลุมบริษัทฯ ก ำหนด โดยกลุมบริษัทฯ รักษำควำมสัมพันธ์กับตัวแทนรวบรวมที่ดินหลำยรำย ซึ่งมี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำที่ดินในหลำยพื้นที่ท่ัวประเทศ ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ จะเขำท ำสัญญำซื้อขำยกับเจำของที่ดิน
โดยตรง เพื่อใหมั่นใจไดวำรำคำที่ดินท่ีกลุมบริษัทฯ เขำท ำสัญญำเปนรำคำที่เหมำะสมในกำรประกอบธุรกิจ 

1.3.8.3 ควำมเสีย่งจำกกำรทีผ่ลตอบแทนจำกกำรลงทนุอำจไมเปนไปตำมทีค่ำดกำรณ ์และ/หรอืกลมุบรษิทัฯ อำจ
สญูเสยีโอกำสในกำรลงทนุ 

กลุมบริษัทฯ มีเปำหมำยลงทุนในธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนอยำงตอเนื่อง ทั้งนี้ กอนกำรเขำลงทุนโครงกำรใดๆ 
กลุมบริษัทฯ มีกำรศึกษำควำมเปนไปไดของโครงกำร รวมถึงประมำณกำรรำยได ก ำไร และผลตอบแทนของ
โครงกำรดังกลำวบนสมมติฐำนตำงๆ หำกปัจจัยที่สงผลกระทบอยำงมีนัยส ำคัญตอกำรพัฒนำและประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป อำจท ำใหผลตอบแทนที่กลุมบริษัทฯ ไดรับจำกกำรลงทุนในโครงกำรดังกลำวไมเปนไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว หรือสูญเสียโอกำสในกำรลงทุน ทั้งน้ี ควำมเสี่ยงดังกลำวมีสำเหตุที่ส ำคัญ เชน 

(1) กลุมบริษัทฯ ไมสำมำรถจัดหำพื้นที่พัฒนำโครงกำรเพื่อใชในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟำ
พลังงำนหมุนเวียน หรือมีตนทุนกำรไดมำซึ่งพื้นที่พัฒนำโครงกำรสูงกวำที่คำดกำรณ์ เนื่องจำกขอจ ำกัดในกำรขอ
อนุญำตเชื่อมโยงกับโครงขำยไฟฟำ (Grid Connection) 

(2) เงินลงทุนในโครงกำรดังกลำวสูงกวำที่คำดกำรณไ์ว เน่ืองจำกรำคำกำรจัดจำงผูรับเหมำกอสรำง
แบบเบ็ดเสร็จสูงกวำท่ีคำดกำรณ์ไว เปนตน 

(3) ผลประกอบกำรของโครงกำรไมเปนไปตำมที่คำดกำรณ์ไว เนื่องจำก 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟำที่ผลิตได และ/หรือ จ ำหนำยได ต่ ำกวำทีป่ระมำณกำรไว 

- สมมติฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เชน คำควำมเขมแสง แตกตำงจำกที่ประมำณกำรไว 

- ตนทุนและคำใชจำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแตกตำงจำกทีป่ระมำณกำรไว 
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อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและบริหำรโครงกำรโรงไฟฟำ และได
ก ำหนดใหมีกำรศึกษำควำมเปนไปไดของโครงกำรอยำงละเอียดกอนที่จะตัดสินใจลงทุน เชน หำกเปนโครงกำร
โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ กลุมบริษัทฯ จะตรวจสอบขอมูลควำมเขมของพลังงำนแสงอำทิตย์โดยใชแหลงขอมูล
จำกองค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแหงชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กำรนำซำ  เพื่อใชประกอบกำร
ก ำหนดที่ตั้งโครงกำร เปนตน อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ไดมีกำรวำจำงที่ปรึกษำดำนเทคนิคที่เชี่ยวชำญเพื่อควบคุมและ
ดูแลกำรพัฒนำโครงกำรใหเปนไปตำมแผนกำรและระยะเวลำที่ก ำหนดไว และในกำรประเมินเงินลงทุนในโครงกำร
ตำงๆ กลุมบริษัทฯ ไดค ำนวณเงินลงทุนส ำรอง (Contingency) ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมหำกคำใชจำยในกำร
พัฒนำโครงกำรเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง   

นอกจำกนี้ โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงใน
ปัจจุบัน มีประกันปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Energy Output Warranty) เปนระยะเวลำ 25 ป 
นับตั้งแตวันเริ่มเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแตละ
โครงกำร และกลุมบริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรท ำประกันอุปกรณ์ที่ส ำคัญในกระบวนกำรผลิตไฟฟำตำมควำม
เหมำะสม 

ในกำรพัฒนำโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ ในอนำคต กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยคัดเลือก
ผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในลักษณะสัญญำจำงเหมำ (Lump Sum Turnkey) โดยจะ
พิจำรณำเลือกผูรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จที่เสนอขอเสนอรำคำและเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนกำรลงทุนสูงที่สุด 
โดยเงื่อนไขดังกลำวรวมถึงกำรรับประกันคุณภำพงำนและปริมำณพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Energy 

Output Warranty) หรือกำรรับประกันอ่ืนใดที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับกำรรับประกันที่กลุมบริษัทฯ  ไดรับใน
ปัจจุบัน หรือเทียบเคียงไดกับเงื่อนไขกำรรับประกันใดๆ ที่บริษัทอ่ืนในอุตสำหกรรมพึงไดรับเปนกำรท่ัวไป 

1.3.8.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในตำงประเทศ 

กลุมบริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะลงทุนโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในตำงประเทศ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงมีควำม
เสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กฎหมำย และนโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟำ
พลังงำนหมุนเวียนในประเทศที่กลุมบริษัทฯ จะลงทุน รวมถึงควำมเสี่ยงดำนกำรเงินที่อำจสงผลกระทบในทำงลบตอ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ เชน ควำมเสี่ยงดำนเงินเฟอ ขอจ ำกัดในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ และควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เปนตน นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไมสำมำรถจัดหำบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรโครงกำรในตำงประเทศไดทันตำมก ำหนด 

อยำงไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกำรศึกษำขอมูลและพิจำรณำควำมเปนไปไดในกำรลงทุนโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนใน
หลำยประเทศเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงดังกลำว และมีกำรเตรียมควำมพรอมในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนหมุนเวียนในตำงประเทศโดยจัดจำงที่ปรึกษำในระหวำงกำรพัฒนำโครงกำร และมีนโยบำยในกำรสรรหำและ
พัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนในตำงประเทศ 
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1-4 ทรพัยส์นิที่ใชในกำรประกอบธรุกิจ  

1.4.1 ลกัษณะของทรพัยส์นิทีส่ ำคญั 

1.4.1.1 สนิทรพัยถ์ำวร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 สินทรัพย์ถำวรที่ใชในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคำ
สุทธิตำมบัญชีหลังหักคำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอยคำตำงๆ ตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เทำกับ 13,890.32 ลำนบำท และ 12,945.35 ลำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดบั รำยกำร 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

1 ที่ดิน 
689.49 798.08 เปนเจำของ และสิทธิ

กำรเชำ 
ติดภำระจ ำนอง
บำงสวน 

2 อำคำร 
194.16 198.43 เปนเจำของ และสิทธิ

กำรเชำ 
ติดภำระจ ำนอง
บำงสวน 

3 สวนปรับปรุงที่ดินและระบบ
สำธำรณูปโภค 

1,020.45 969.94 
เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ 11,145.46 9,290.98 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง 

5 เครื่องใชส ำนักงำน 73.33 59.91 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

6 ยำนพำหนะ 7.10 7.81 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

7 งำนระหวำงกอสรำง 760.33 1,620.20 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

รวม 13,890.32 12,945.35  
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ทั้งน้ี รำยกำรสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯ และบริษัทยอยตำมที่แสดงไวขำงตนสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำม
ประเภทของสินทรัพย์และจ ำแนกตำมบริษัทไดดงันี้ 

1.4.1.1.1 ทีด่นิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของที่ดินตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทยอย
มีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
ขนำดพืน้ที ่

(ไร-งำน-
ตร.ว.) 

มลูคำตำม
บญัชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำม
บญัชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์

ในกำรถอืครอง 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
457-2-53 - - 

เพื่อใชเปนที่ตั้ง
โรงไฟฟำ
พลังงำน
แสงอำทิตย ์

สิทธิกำรเชำ(1) ติดภำระโอน
สิทธิกำรเชำ
เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE อ.บำงปะหัน 

จ.อยุธยำ 
297-2-2 185.95 185.95 เปนเจำของ 

 
ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

257-2-74  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 

จ.บุรีรัมย์ 
137-2-46.9 40.56 40.56 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง

เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่
จ.บุรีรัมย์ 

116-2-86 32.45 32.45 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

149-1-16 25.29 25.29 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด 

จ.นครรำชสีมำ 
147-2-31 30.57 30.57 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง

เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
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ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
ขนำดพืน้ที ่

(ไร-งำน-
ตร.ว.) 

มลูคำตำม
บญัชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำม
บญัชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์

ในกำรถอืครอง 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 

254-3-47 53.52 60.56 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนอง
เพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

LLG อ.ปำกพนัง 

จ.นครศรีธรรมรำช 

133-6-73 - 49.75 เปนเจำของ ไมมีภำระ
ผูกพัน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุน  117-0-92 - - สิทธิกำรเชำ(1) ไมมีภำระ
ผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุน  934-4-293 65.46 66.20 เปนเจำของและ
สิทธิกำรเชำ 

ไมมีภำระ
ผูกพัน 

HMJ ประเทศญ่ีปุน 274-2-9 255.69 306.75  เปนเจำของ ไมมีภำระ
ผูกพัน 

รวม 689.49 798.08  

หมำยเหตุ: (1) สิทธิกำรเชำที่ดินมีระยะเวลำ 20 ปนับจำกวัน COD ยกเวนสิทธิกำรเชำที่ดินบำงแปลงของโครงกำรที่ 4 มีระยะเวลำสิ้นสุด
เดือนธันวำคม 2576 

 

1.4.1.1.2 อำคำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของอำคำรตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทั 

ผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค.60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์

ในกำรถอืครอง 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

- - เพื่อใชเปนที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ  
และหองควบคุม 

สิทธิกำรเชำ(1) ติดภำระโอนสิทธิ
กำรเชำเพื่อเปน
หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บำงปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

15.90 15.05 เพื่อใชเปนที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ 

เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
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ชื่อบรษิทั 

ผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค.60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์

ในกำรถอืครอง 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

อ.พระพุทธบำท  

จ.สระบุร ี

- 7.90 เพื่อใชเปนที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ 

เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ. ทำมวง 

จ.กำญจนบุรี 

- 6.31 เพื่อใชเปนที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ 

เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

59.79 56.78 

เพื่อใชเปนที่ตั้ง
หองควบคุม และ
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ 

เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย 

จ.บุรีรัมย์ 

26.56 25.24 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี ่

จ.บุรีรัมย์ 

26.44 25.12 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ 

8.99 8.59 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด 

จ.นครรำชสีมำ 

7.78 7.34 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปรำจีนบุรี 

 

อ.บำงปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

อ.วิเศษชัยชำญ  

จ.อำงทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

31.56 

 

 

12.76 

 

 

 

30.02 

 

 

12.21 

เปนเจำของ 

 

 

เปนเจำของ 
 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

ไมมีภำระผูกพัน 
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ชื่อบรษิทั 

ผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค.60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

วตัถปุระสงค ์

ในกำรถอืครอง 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

BCPGI ประเทศญ่ีปุน 1.21 1.15 

เพื่อใชเปนที่ตั้ง
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟำ 

เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
(Tarumizu) 

BSEH ประเทศญ่ีปุน 3.17 2.72 เปนเจำของ - 

รวม 194.16 198.43   

 

1.4.1.1.3 สวนปรบัปรงุทีด่นิและสำธำรณปูโภค  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของสวนปรับปรุงที่ดินและสำธำรณูปโภคตำมงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

201.79 193.62 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.พระพุทธบำท  

จ.สระบุรี 

- 11.63 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.ทำมวง 

จ.กำญจนบุรี 

- 9.85 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.พระโขนง 

จ.กรุงเทพมหำนคร 

20.49 20.77 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

272.72 258.97 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์ 

75.08 71.44 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 
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ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 
มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรมัย์ 66.68 63.44 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.
ชัยภูมิ 

68.02 64.65 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด จ.
นครรำชสีมำ 

63.79 60.73 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปรำจีนบุรี 

 

อ.บำงปะอิน  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 

อ.วิเศษชัยชำญ  

จ.อำงทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

139.67 

 

 

53.13 

 

 

 

133.36 

 

 

50.59 

เปนเจำของ 

 

 

เปนเจำของ 
 

ติดภำระจ ำนองเพื่อ
เปนหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน 

ไมมีภำระผูกพัน 

LLG อ.ปำกพนัง 

จ.นครศรีธรรมรำช 

- 2.66 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุน 31.27 27.38 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุน 27.81 0.85 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

รวม 1,020.45 969.94  

 

1.4.1.1.4 เครื่องจกัร และอปุกรณ ์

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องจักร และอุปกรณต์ำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,701.25 2,570.95 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 
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ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี - 157.91 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.ทำมวง จ.กำญจนบุรี - 123.81 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ - 23.82 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 2,266.42 2,151.09 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 479.27 455.94 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 481.98 459.59 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 463.03 440.16 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 477.14 453.72 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปรำจีนบุรี 

 

อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

อ.วิเศษชัยชำญ จ.อำงทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

948.24 

 

 

505.77 

903.59 

 

 

483.32 

 

 

เปนเจำของ 

 

 

เปนเจำของ 
 

ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

ไมมีภำระผูกพัน 

BCPGI ประเทศญ่ีปุน  867.68 827.13 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

BSEH ประเทศญ่ีปุน 1,954.68 239.95 เปนเจำของ ติดภำระจ ำนองเพื่อเปน
หลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน 

รวม 11,145.46 9,290.98                               
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1.4.1.1.5 เครื่องใชส ำนกังำน 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของเครื่องใชส ำนักงำนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 
(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 18.68 16.06 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี - 3.03 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.ทำมวง จ.กำญจนบุรี - 2.77 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหำนคร 10.92 8.22 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 8.32 

 

4.37 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  

BSE-BRM อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 2.51 0.84 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 2.40 0.82 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 9.67 8.79 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ 1.02 0.58 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 

อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

อ.วิเศษชัยชำญ จ.อำงทอง 

อ.พระนครศรีอยุธยำ  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

15.47 

 

 

11.12 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

LLG อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช - 0.14 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุน 4.34 3.17 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

รวม 73.33 59.91  
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1.4.1.1.6 ยำนพำหนะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของยำนพำหนะตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ 
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 
ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ 2.35 2.37 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE 2.22 2.61 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-BRM 0.35 0.21 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 0.36 0.21 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-CPM1 0.35 0.21 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-NMA 0.36 0.21 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-PRI 0.35 0.20 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

LLG - 0.66 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BCPGI 0.76 0.56 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSEH - 0.57 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

รวม 7.10 7.81  

 

1.4.1.1.7 งำนระหวำงกอสรำง 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของงำนระหวำงกอสรำงตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีรำยละเอียดดังนี ้

ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

บริษัทฯ อ.พระโขนง 

จ.กรุงเทพมหำนคร 

11.65 20.92 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE อ.บำงปะหัน 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
0.06 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

อ.บ ำเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 

เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-BRM อ.ประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย์ 

0.02 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-BRM1 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 1.05 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 
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ชื่อบรษิทัผถูือ
กรรมสทิธิ ์

ทีต่ัง้ 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่

31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชี
สทุธ ิณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

BSE-CPM1 อ.บ ำเหน็จณรงค์  

จ.ชัยภูมิ 

0.02 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-NMA อ.ดำนขุนทด  

จ.นครรำชสีมำ 

0.02 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSE-PRI อ.กบินทร์บุรี  

จ.ปรำจีนบุรี 

0.39 - เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

LLG อ.ปำกพนัง 

จ.นครศรีธรรมรำช 

- 331.46 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

BSEH ประเทศญ่ีปุน 732.77 1,237.28 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

HMJ ประเทศญ่ีปุน 14.35 30.54 เปนเจำของ ไมมีภำระผูกพัน 

รวม 760.33 1,620.20 
 

 

1.4.1.2 สนิทรพัยไ์มมตีวัตน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 มูลคำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไมมีตัวตน ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอยมีดังนี ้

ชื่อบรษิทั รำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มมตีวัตน 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ

ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

บริษัทฯ คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

คำกอสรำงระบบเชื่อมโยงไฟฟำไปยังจุดเชื่อมตอของ กฟผ. 
ซึ่งระบบเช่ือมโยงดังกลำวเปนกรรมสทิธิ์ของ กฟผ. ตำม
เงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยไฟฟำ 

สิทธิกำรใชที่ดิน 

สินทรัพย์ไมมีตัวตนระหวำงกำรพัฒนำ 

17.82 

16.10 

 

 

22.08 

0.82 

30.12 

20.81 

 

 

21.86 

- 

BSE คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 

BSE-BRM คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 

BSE-BRM1 คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 

BSE-CPM1 คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 

BSE-NMA คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - - 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 1-97 

 

ชื่อบรษิทั รำยละเอยีดสนิทรพัยไ์มมตีวัตน 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ

ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 60 

(ลำนบำท) 

มลูคำตำมบัญชสีทุธ ิ

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 

(ลำนบำท) 

BSE-PRI คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

สินทรัพย์ไมมีตัวตนระหวำงกำรพัฒนำ 

- 

- 

0.11 

0.27 

BCPGI สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟำ และสญัญำซื้อขำยไฟฟำ
แบบ Feed – in Tariff 

28.13 361.95 

BSEH คำลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

สิทธิในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟำ 
สัญญำซื้อขำยไฟฟำแบบ Feed – in Tariff  
สินทรัพย์ไมมีตัวตนระหวำงกำรพัฒนำ 

3.36 

40.04 

1,558.86 

2.64 

2.55 

2.27 

1,036.16 

3.46 

HMJ สินทรัพย์ไมมีตัวตนระหวำงกำรพัฒนำ 202.42 286.01 

รวม 1,892.27 1,765.57 
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1.4.1.3 สญัญำประกนัภยั  

โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุมบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลวทุกโครงกำร มีกำรท ำ
ประกันภัย โดยสำระส ำคัญของสัญญำประกันภัยสำมำรถสรุปไดดังนี ้

ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยท่ีด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว 

ผเูอำ
ประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั  

ระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้  

ประกนัภยั
ควำมเสยีหำย
ตอทรพัยส์นิ 

(ลำนเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ลำนบำท) 

ประกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตอ
บคุคลภำยนอก 

(ลำนบำท) 
อ ำเภอ จงัหวดั 

บริษัทฯ 38.0 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 52.95 340.00 80.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

บริษัทฯ 

(WPPB) 
5.0 พระพุทธบำท สระบุรี 5.46 15.00 10.00 

20 ก.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

บริษัทฯ 

(WTMG) 
3.9 ทำมวง กำญจนบุรี 4.30 12.00 8.00 

20 ก.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE 

16.0 บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 29.41 195.00 110.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

16.0 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 29.41 195.00 110.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-BRM 8.0 ประโคนชัย บุรีรัมย์ 14.71 100.00 30.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-BRM1 8.0 หนองกี่ บุรีรัมย์ 14.71 100.00 30.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-CPM1 8.0 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 14.71 100.00 30.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-NMA 8.0 ดำนขุนทด นครรำชสีมำ 14.71 100.00 30.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-PRI 16.0 กบินทร์บุร ี ปรำจีนบุรี 29.41 195.00 60.00 
1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-PRI 

(CWSC) 
5.0 วิเศษชัยชำญ อำงทอง 5.89 20.00 10.00 

1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-PRI 

(CAYA) 
2.0 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 2.36 8.00 5.00 

1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

BSE-PRI 

(CBPI) 
5.0 บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 5.89 20.00 10.00 

1 ม.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 
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ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศไทยท่ีอยูระหวำงกำรกอสรำง 

ผเูอำ
ประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั  

ระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ
ตำมสญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ ประกนัภยั
ควำมเสยีหำย
ตอทรพัยส์นิ 

(ลำนเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ลำนเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตอ
บคุคลภำยนอก 

(ลำนเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

อ ำเภอ จงัหวดั 

LLG 9.0 ปำกพนัง นครศรีธรรมรำช 22.86 3.80 10.00 19 พ.ค. 61 – 

31 พ.ค. 62 

 

ตำรำงสรุปสัญญำประกันภัยของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว 

ผเูอำประกนัภยั 

โครงกำร วงเงนิเอำประกนัภยั (ลำนเยน) 

ระยะเวลำ
เอำ

ประกนัภยั 

ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำตำม
สญัญำ 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 
 

ประกนัภยักำร
เสีย่งภยัทกุชนดิ
ส ำหรบัทรพัยส์นิ
ทีเ่คลือ่นทีไ่ด 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

ประกนัภยัควำม
รบัผดิชอบตอ
บคุคลภำยนอก 

ควำมรบัผดิตอ
ขอบกพรอง
ของเซลล์
แสงอำทติย ์

Nakatsugawa 0.7 
คำโงะชิมะ 

ประเทศญ่ีปุน 
223.08 37.14 500.00 

- 15 ส.ค. 60 
– 15 ส.ค. 

61 

Takamori 1.0 
คุมำโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุน 

348.84 57.00 500.00 

- 16 ก.พ. 
60 – 16 
ก.พ. 61 

Nojiri 0.9 
มิยำซำกิ 

ประเทศญ่ีปุน 
308.51 52.00 500.00 

- 24 ก.พ. 
60 – 24 
ก.พ. 61 

Tarumizu 8.1 
คำโงะชิมะ 

ประเทศญ่ีปุน 
2,656.26 446.00 1,000.00 776.72 

22 ธ.ค. 60 
– 22 ธ.ค. 

61 

Gotemba 1 2.0 
ชิซูโอกะ ประเทศ

ญ่ีปุน 
455.52 85.16 1,000.00 - 

31 พ.ค.
61-31 
พ.ค. 66 

Gotemba 2 2.0 
ชิซูโอกะ ประเทศ

ญ่ีปุน 
470.31 87.60 1,000.00 - 

31 พ.ค.
61-31 
พ.ค. 66 
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1.4.2 นโยบำยกำรลงทนุในบรษิทัยอยและบรษิทัรวม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทรวมทุนที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกอใหเกิดประโยชน์รวม 
เพิ่มชองทำงในกำรหำรำยได และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรลงทุนจะตองมีควำม
สอดคลองเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำสัดสวนกำรลงทุน 
ก ำไรที่คำดวำจะไดรับ ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเครำะห์ควำมเปนไปได
ของโครงกำรและพิจำรณำถึงศักยภำพ กอนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรตำงๆ และจะตองไดรับควำมเห็นชอบ
หรืออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) กอน ในกำรน้ี บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ตัวแทน ที่มีคุณสมบัติ และประสบกำรณ์ เพื่อเขำรวมเปนกรรมกำรในบริษัทนั้นๆ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ และ
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุนดังกลำว 

ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทรวมทุน บริษัทฯ จะตองด ำเนินกำรใหสอดคลองกับกฎหมำยที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซ่ึงทรัพย์สิน กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และกำรเปดเผยสำรสนเทศ 
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1-5 ขอพพิำททำงกฎหมำย  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพำททำงกฎหมำยท่ีอำจกอใหเกิดผลกระทบตอกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทยอยอยำงมีนัยส ำคัญ 
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1-6 ขอมลูทัว่ไปและขอมูลส ำคญัอื่น  

1.6.1 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วของกบัโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศไทย 

 

1.6.1.1 โครงกำรผลติไฟฟำแบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ  

1.6.1.1.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ 
 

(1) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบักำรไฟฟำฝำยผลติแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำฝำยผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ส ำหรับ
โครงกำรระยะที่ 1 จ ำนวน 1 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี้  

โครงกำร BCPG 2 

คูสัญญำ บริษัทฯ และ กฟผ. 

สัญญำเลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 

ที่ตั้งโครงกำร อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 10 ส.ค. 2553 

(บริษัทฯ และ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (BCP) ไดลงนำมในบันทึก
ขอตกลงเปลี่ยนคูสัญญำกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 เพื่อโอนสิทธิและหนำที่ตำงๆ 
ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟำใหกับบริษัทฯ) 

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

อำยุสัญญำ สัญญำมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ลงนำมในสัญญำ และใหมีอำยุสัญญำนับตั้งแตเดือนที่มีกำร
ขำยไฟฟำให กฟผ. เปนระยะเวลำ 5 ป เมื่ออำยุสัญญำจะสิ้นสุดลง หำกคูสัญญำฝำยใด
ประสงค์ที่จะตออำยุสัญญำออกไป คูสัญญำฝำยนั้นจะตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญำอีก
ฝำยหนึ่งทรำบลวงหนำเปนเวลำไมนอยกวำ 30 วัน กอนครบก ำหนดอำยุสัญญำ และให
สัญญำนี้มีอำยุตอไปอีกครำวละ 5 ป 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ กฟผ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟำในปริมำณ 30 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ 

อัตรำคำไฟฟำ อัตรำคำไฟฟำเปนไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ 
Non-Firm ฉบับ พ.ศ. 2550  

สวนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวัน COD 

กำรโอนสิทธิ และ/หรือหนำที่ 1. หำม กฟผ. โอนสิทธิและหนำที่ตำมสัญญำใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับควำมยินยอมเปน
หนังสือจำก บริษัทฯ เวนแตเปนกำรโอนสิทธิและหนำที่ของ กฟผ. ตำมสัญญำใหแกบริษัท
ในเครือของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เปนผูถือหุนไมนอยกวำครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด 

2. หำมบริษัทฯ โอนสิทธิและหนำที่ตำมสัญญำใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับควำมยินยอมเปน
หนังสือจำก กฟผ. 

กำรยกเลิกสัญญำ  หำกคูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดไมปฏิบตัิตำมสัญญำขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝำยหนึ่งท ำหนังสือแจง
ใหฝำยนั้นด ำเนินกำรแกไข หำกไมแกไขใหอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได 
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(2) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบักำรไฟฟำสวนภมูภิำค 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.) ส ำหรับโครงกำร
ระยะที่ 1-3  และโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับ
หนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร รวมท้ังสิ้น 16 สัญญำ ดังนี้  

ล ำดบั โครงกำร 
ทีต่ัง้โครงกำร 

ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ
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. 2553 2 เม.ย. 2555(2) 

โครงกำรระยะที ่2 

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

059/2553 

16 ก.ค. 2553 6 ม.ีค. 2556 

     8 VSPP-PEA-

060/2553 

16 ก.ค. 2553 6 มี.ค. 2556 

3 BSE-BPH บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ BSE 8 VSPP-PEA-

051/2553 

16 ก.ค. 2553 5 เม.ย. 2556 

     8 VSPP-PEA-

052/2553 

16 ก.ค. 2553 5 เม.ย. 2556 

โครงกำรระยะที ่3 

4 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ BSE-BRM 8 VSPP-PEA-

056/2553 

16 ก.ค. 2553 19 มี.ค. 2557 

5 BSE-BRM 1 หนองกี่ บุรีรัมย์ BSE-BRM 1 8 VSPP-PEA-

058/2553 

16 ก.ค. 2553 11 เม.ย. 2557 

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

055/2553 

16 ก.ค. 2553 24 เม.ย. 2557 

7 BSE-NMA ดำนขุนทด นครรำชสีมำ BSE-NMA 8 VSPP-PEA-

057/2553 

16 ก.ค. 2553 10 เม.ย. 2557 

8 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี BSE-PRI 8 VSPP-PEA-

053/2553 

16 ก.ค. 2553 21 เม.ย. 2557 

     8 VSPP-PEA-

054/2553 

16 ก.ค. 2553 21 เม.ย. 2557 

โครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส ำหรบัหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร 

9 CWSC 

 

วิเศษชัยชำญ อำงทอง BSE-PRI 5 PVF2-PEA-

048/2559 

26 ส.ค. 2559 23 ธ.ค. 2559 
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ล ำดบั โครงกำร 
ทีต่ัง้โครงกำร 

ด ำเนนิกำร
โดย 

ก ำลงักำร
ผลติไฟฟำ
ตำมสญัญำ 
(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญำ วนัทีล่งนำม วนัที ่COD 

อ ำเภอ จงัหวดั 

10 CAYA พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ BSE-PRI 2 PVF2-PEA-

050/2559 

26 ส.ค. 2559 23 ธ.ค. 2559 

11 CBPI บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ BSE-PRI 5 PVF2-PEA-

044/2559 

26 ส.ค. 2559 14 มี.ค. 2560 

12 WPPB พระพุทธบำท สระบุร ี BCPG 5 PVF3-PEA-

026/2561 

26 ก.พ. 2561 20 ก.ค. 2561 

13 WTMG ทำมวง กำญจนบุรี BCPG 3.94 PVF3-PEA-

025/2561 

26 ก.พ. 2561 23 ก.ค. 2561 

หมำยเหตุ: (1)  บริษัทฯ และ BCP ไดลงนำมในบันทึกขอตกลงเปลี่ยนคูสัญญำกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 เพื่อโอนสิทธิและ
หนำที่ตำงๆ ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟำจำก BCP ใหกับบริษัทฯ 

(2) โครงกำร COD ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554 แตเนื่องจำกประสบปัญหำน้ ำทวม โครงกำรสำมำรถ COD อีกครั้ง ใน
วันที่ 2 เม.ย. 2555 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ โครงกำรระยะที่ 1-3 มีดังนี ้

อำยุสัญญำ 5 ปนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับจนกวำจะ
มีกำรยุติสัญญำ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟำในปริมำณพลังไฟฟำสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ 

อัตรำคำไฟฟำ อัตรำคำไฟฟำเปนไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน)  

สวนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟำ 8.0 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวันที่ COD 

กำรยกเลกิสัญญำ 1. บริษัทฯ ยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึง กฟภ. แสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำย
ไฟฟำ โดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดไมปฏิบัติตำมสัญญำขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝำยหนึ่งท ำหนังสือแจง
ใหฝำยนั้นด ำเนินกำรแกไข หำกไมแกไขอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟำ โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับ
หนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร มีดังนี้ 

อำยุสัญญำ 25 ปนับจำกวันที่จำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไมฟฟำตำมสัญญำ กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟำในปริมำณพลังไฟฟำสูงสุด 2-5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ 
(แลวแตกรณี) 

อัตรำคำไฟฟำ อัตรำคำไฟฟำเปนไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กฟภ. ไดรับแจงบอกเลิกสัญญำเปนหนังสือจำกบริษัทผูผลิตไฟฟำ 
2. คูสัญญำฝำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ เนื่องจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่งไมปฏิบัติตำมสัญญำขอใด
ขอหนึ่ง 
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(3)   สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบับรษิทั บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำจำกระบบผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์กับบริษัท 
บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด (BBF) จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี้  

 

โครงกำร BBF 

คูสัญญำ บริษัทฯ และบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด 

ที่ตั้งโครงกำร อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 8 พ.ย. 2561 

อำยุสัญญำ 5 ปนับจำกวันที่เริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ และตออำยุอัตโนมัติครั้งละ 5 ป    
รวมระยะเวลำทั้งสิ้นไมเกิน 25 ป นับจำกวัน COD 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ BBF ตกลงรับซื้อพลังไฟฟำในปริมำณพลังไฟฟำสูงสุดประมำณ 2 ,600 กิโลวัตต์ ในระบบ 
3 เฟส แรงดัน 22,000 โวลท์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ 

อัตรำคำไฟฟำ ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยหักดวยสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ  1. กรณีที่ผูซื้อผิดสัญญำ ผูขำยสำมำรถบอกเลิกสัญญำโดยกำรบอกกลำวเปนลำยลักษณ์
อักษรระบุเกี่ยวกับผิดสัญญำและแสดงเจตนำที่จะเลิกสัญญำ  

2. กรณีที่ผูขำยผิดสัญญำ ผูซื้อสำมำรถบอกเลิกสัญญำโดยกำรบอกกลำวเปนลำยลักษณ์
อักษรระบุเกี่ยวกับผิดสัญญำและแสดงเจตนำที่จะเลิกสัญญำ กำรเลิกสัญญำจะมีผลใน
วันที่ผูซื้อระบุ ซึ่งตองไมนอยกวำ 30 วันนับจำกวันที่บอกกลำว 

 

1.6.1.1.2 สัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering, Procurement and Construction Contract : 

EPC) 

กลุมบริษัทฯ มีสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ไทยที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว ซึ่งยังมีผลบังคับใชจ ำนวนทั้งหมด 12 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของ
สัญญำดังนี้  

(1) สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ โครงกำรระยะที ่1 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. 

และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวมจ ำนวน 2 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BCPG บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 5 ส.ค. 2553 

2 BCPG บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 8 ต.ค. 2553 
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สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือ
รับมอบงำน (Certificate of Acceptance) เวนแต  
1. งำนเกี่ยวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเปนระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวันแรกที่
เริ่มใชงำน (commissioning) 

2. งำนเก่ียวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับ
จำกวันแรกที่เร่ิมใชงำน (commissioning) 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน
แรกที่เริ่มใชงำน (commissioning) 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำ 
ที่สำมำรถผลิตได (Warranty Power 

Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD 

หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำง
จะชดใชคำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ  

ทั้งนี้หำกในปใดจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดสูงกวำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำงสำมำรถน ำ
พลังงำนไฟฟำสวนที่เกินกวำที่ผูรับจำงรับประกันนั้น (“พลังงำนไฟฟำสวนเกิน”) ไปหักออกจำก
พลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงตองชดเชยในปถัดไปหำกในปถัดไปพลังงำนไฟฟำที่ ผลิตไดต่ ำกวำที่
รับประกัน โดยพลังงำนไฟฟำสวนเกินดังกลำวสำมำรถยกยอดสะสมไดเพียง 1 ปเทำนั้น 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำว
เปนลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(2) สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ โครงกำรระยะที ่2 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ 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 ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE  บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูม ิ 18 มิ.ย. 2555 

2 BSE  บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 24 ส.ค. 2555 
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สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
Wuxi Suntech Power Co., Ltd.  GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน 
จ ำกัด (มหำชน)  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือ
รับมอบงำน (Certificate of Acceptance) เวนแต  
1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเปนระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD 

2. งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

3. งำนเกี่ยวกับฐำนรำกกำรติดตั้งโครงสรำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Foundation of 

Mounting Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 300 เดือน นับจำกวัน COD 

4. งำนเกี่ยวกับกำรติดตั้งโครงสรำงรองรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Mounting Structure) 

รับประกันเปนระยะเวลำ 120 เดือน นับจำกวัน COD 

5. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน 
COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำ   
ขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Warranty 

Energy Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD 

หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำง
จะชดใชคำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ  

ทั้งนี้หำกในปใดจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดสูงกวำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำงสำมำรถน ำ
พลังงำนไฟฟำสวนที่เกินกวำที่ผูรับจำงรับประกันนั้น (“พลังงำนไฟฟำสวนเกิน”) ไปหักออกจำก
พลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงตองชดเชยในปถัดไป หำกในปถัดไปพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดต่ ำกวำที่
รับประกัน โดยพลังงำนไฟฟำสวนเกินดังกลำวสำมำรถยกยอดสะสมไดเพียง 1 ปเทำนั้น 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำว
เปนลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(3) สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ โครงกำรระยะที ่3 

(ก) สัญญ ำ ร ับ เ ห ม ำ ก อ ส ร ำ ง แ บ บ เ บ ็ด เ ส ร ็จ ก ับ  China Triumph International 

Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรระยะที่ 3 กับ China 

Triumph International Engineering Co.,Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 
รวมจ ำนวน 3 สัญญำ ดังนี ้
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ล ำดบั ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2556 

2 BSE-BRM 1 หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2556 

3 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี 3 ต.ค. 2556 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
China Triumph International Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือ
รับมอบงำน (Certificate of Final Acceptance) เวนแต 

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

2. งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน 
COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำ   
ขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Warranty 

Energy Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD 

หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำง
จะชดใชคำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำว
เปนลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(ข) สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar Energy Development PTE Ltd. 

และ บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ ำกดั (มหำชน)  

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรระยะที่ 3 กับ Trina 

Solar Energy Development Pte Ltd. และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) รวม
จ ำนวน 2 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 
อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-CPM 1 บ ำเหน็จณรงค์ ชัยภูม ิ 31 ต.ค. 2556 

2 BSE-NMA ดำนขุนทด นครรำชสีมำ 31 ต.ค. 2556 
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สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือ
รับมอบงำน (Certificate of Final Acceptance) เวนแต 

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

2. งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน 
นับจำกวัน COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน 
COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำ
ขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได (Warranty 

Energy Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD 

หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำง
จะชดใชคำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำว
เปนลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   
 

(4) สัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรผลติไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบตดิตั้งบน
พื้นดิน ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร 

(ก)  สัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จกับ JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท 
โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด  

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร 
กับ JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด จ ำนวน 
1 สัญญำ ดังนี้ 

ล ำดบั ผวูำจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

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

พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 

บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 
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ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือรับมอบงำน 
(Certificate of Acceptance) เวนแต  
1. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเปนระยะเวลำ 36 เดือน นับจำกวัน COD 

2. งำนเก่ียวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน 

COD 

3. งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) รับประกันเปนระยะเวลำ 60 เดือน นับจำกวัน COD 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำน
ไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได 
(Warranty Energy Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD หำก
จ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำงจะชดใช
คำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ  

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำวเปน
ลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

(ข)  สัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จกับ GCL System Integration Technology Co., 

Ltd. และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร กับ GCL 

System Integration Technology Co., Ltd. และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 
จ ำกัด จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ จงัหวดั 

1 BCPG พระพุทธบำท สระบุร ี 11 เม.ย. 2561 

2 BCPG ทำมวง กำญจนบุรี 11 เม.ย. 2561 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
GCL System Integration Technology Co., Ltd. และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 
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กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำ ดังนี้  
1. งำนเกี่ยวกับโครงสรำงทำงวิศวกรรม (Civil Structure) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) 

รับประกันเปนระยะเวลำ 5 ป นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือรับมอบงำน (Certificate of 

Acceptance) 

2. งำนเก่ียวกับกำรทำสี (Paint Work) รับประกันเปนระยะเวลำ 3 ป นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออกหนังสือ
รับมอบงำน (Certificate of Acceptance) 

3. งำนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกงำนตำมขอ 1 และ 2 รับประกันเปนระยะเวลำ 2 ป นับจำกวันที่ผูวำจำงไดออก
หนังสือรับมอบงำน (Certificate of Acceptance) 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำน
ไฟฟำขั้นต่ ำที่สำมำรถผลิตได 
(Warranty Energy Output) 

ผูรับจำงรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้นต่ ำที่ผลิตไดตอป เปนระยะเวลำ 25 ป นับจำกวัน COD      
หำกจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดตอปต่ ำกวำจ ำนวนพลังงำนไฟฟำที่ผูรับจำงรับประกัน ผูรับจำงจะ
ชดใชคำเสียหำยใหแกผูวำจำง ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ  

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำตำมควำมตองกำร (Termination for Convenience) 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูวำจำงสำมำรถใชสิทธิบอกเลิกสัญญำในเวลำใดก็ได โดยสงค ำบอกกลำวเปน
ลำยลักษณ์อักษรระบุวันเลิกสัญญำใหแกผูรับจำง 
กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญำ (Termination for Default) 

เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.1.1.3 สญัญำเชำทรพัยส์นิ  

บริษัทฯ มีสัญญำเชำทรัพย์สินเพื่อใชในกำรด ำเนินธุรกิจรวมจ ำนวนท้ังหมด 4 สัญญำ ดังนี ้

(1) สญัญำเชำทีด่นิ 

ผูเชำ BCPG  

ผูใหเชำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เชำ ที่ดินจ ำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 457 ไร 2 งำน 53 ตำรำงวำ  
ตั้งอยูที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วัตถุประสงค์ในกำรเชำ เพื่อเปนที่ตั้งของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 1 

วันที่ลงนำม 1 ธ.ค. 2558 

ระยะเวลำเชำ 22 ป (1 ธ.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2580)  

กำรตออำยุสัญญำ หำกผูเชำประสงค์จะตออำยุสัญญำ ผูเชำจะตองแจงเปนลำยลักษณ์อักษรใหผูใหเชำทรำบลวงหนำ        
ไมนอยกวำ 180 วัน กอนวันครบก ำหนดระยะเวลำเชำ 

คำเชำ - ปที่ 1-5 : คำเชำ 5,950,000 บำท ตอป 

- ปที่ 6-10 : คำเชำ 6,545,000 บำท ตอป 

- ปที่ 11-15 : คำเชำ 7,199,500  บำท ตอป 

- ปที่ 16-20 : คำเชำ 7,919,450  บำท ตอป 

- ปที่ 21-22 : คำเชำ 8,711,395  บำท ตอป 
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กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. เมื่อสัญญำเชำครบก ำหนดระยะเวลำเชำ โดยผูเชำมิไดมีหนังสือแจงควำมประสงค์ตอสัญญำเชำ
ลวงหนำตำมที่ก ำหนด 

2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟำในสวนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผูเชำสิ้นสุดลงไมวำดวยเหตุใดๆ ผูเชำ
สำมำรถบอกเลิกสัญญำเชำกอนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำได โดยกำรสงค ำบอกกลำวเปน         
ลำยลักษณ์อักษรไปยังผูใหเชำลวงหนำอยำงนอย 180 วัน กอนวันที่จะใหมีผลเปนกำรสิ้นสุดของ
สัญญำ โดยผูใหเชำจะไมเรียกรองคำเสียหำยหรือคำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผูเชำ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งสงผลใหผูใหเชำไมสำมำรถใหผูเชำเชำหรือใชประโยชน์ในทรัพย์ที่เชำได
ตอไป ผูใหเชำสำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้กอนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำได โดยกำรสงค ำบอก
กลำวเปนลำยลักษณ์อักษรไปยังผูเชำลวงหนำอยำงนอย 180 วัน กอนวันที่จะใหมีผลเปนกำรสิ้นสุด
ของสัญญำ โดยผูเชำจะไมเรียกรองคำเสียหำยหรือคำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผูใหเชำ  

4. หำกคูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งไมปฏิบัติตำมสัญญำ และไมด ำเนินกำรแกไขและปฏิบัติใหถูกตอง ภำยใน
ระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึง เหตุแหงกำรผิดสัญญำนั้นหรือวันที่ ไดรับแจงเปน 

ลำยลักษณ์อักษรจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำและ  
มีสิทธิเรียกรองคำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได 

5. หำกคูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งลมละลำย หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคูสัญญำฝำยใด
ฝำยหนึ่ง ใหคูสัญญำอีกฝำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญำที่ลมละลำยหรือ
ถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกรองคำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดังกลำวได  

6. ในกรณีที่มีกำรเวนคืนทรัพย์ที่เชำทั้งหมดหรือบำงสวนซึ่งเปนสำระส ำคัญและสงผลใหผูเชำไมสำมำรถ
ใชประโยชน์ในทรัพย์ที่เชำได ใหถือวำสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญำแตละฝำยไมมีสิทธิเรียก
คำเสียหำย คำใชจำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่งได 

 

(2) สญัญำเชำทีด่นิ (เพิม่เตมิ) 

ผูเชำ BCPG 

ผูใหเชำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เชำ ที่ดินจ ำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 32 ไร 3 งำน 70 ตำรำงวำ  
ตั้งอยูที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วัตถุประสงค์ในกำรเชำ เพื่อเปนที่ตั้งของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 1 

วันที่ลงนำม 1 ต.ค. 2559 

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

กำรตออำยุสัญญำ หำกผูเชำประสงค์จะตออำยุสัญญำ ผูเชำจะตองแจงเปนลำยลักษณ์อักษรใหผูใหเชำทรำบลวงหนำ 
ไมนอยกวำ 180 วัน กอนวันครบก ำหนดระยะเวลำเชำ 

คำเชำ - ปที่ 1-5 : คำเชำ 428,025 บำท ตอป 

- ปที่ 6-10 : คำเชำ 470,827.50 บำท ตอป 

- ปที่ 11-15 : คำเชำ 517,910.25 บำท ตอป 

- ปที่ 16-20 : คำเชำ 569,701.28 บำท ตอป 

- ปที่ 21 : คำเชำ 626,671.40 บำท ตอป 

- ปที่ 22 : คำเชำ 104,445.23 บำท  

กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. เมื่อสัญญำเชำครบก ำหนดระยะเวลำเชำ โดยผูเชำมิไดมีหนังสือแจงควำมประสงค์ตอสัญญำเชำ
ลวงหนำตำมที่ก ำหนด 

2. หำกสัญญำซื้อขำยไฟฟำในสวนของโครงกำรระยะที่ 1 ของผูเชำสิ้นสุดลงไมวำดวยเหตุใด ๆ ผูเชำ
สำมำรถบอกเลิกสัญญำเชำกอนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำได โดยกำรสงค ำบอกกลำวเปน    
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ลำยลักษณ์อักษรไปยังผูใหเชำลวงหนำอยำงนอย 180 วัน กอนวันที่จะใหมีผลเปนกำรสิ้นสุดของ
สัญญำ โดยผูใหเชำจะไมเรียกรองคำเสียหำยหรือคำขำดประโยชน์ใด ๆ จำกผูเชำ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งสงผลใหผูใหเชำไมสำมำรถใหผูเชำเชำหรือใชประโยชน์ในทรัพย์ที่เชำได
ตอไป ผูใหเชำสำมำรถบอกเลิกสัญญำฉบับนี้กอนครบก ำหนดระยะเวลำกำรเชำได โดยกำรสง     
ค ำบอกกลำวเปนลำยลักษณ์อักษรไปยังผูเชำลวงหนำอยำงนอย 180 วัน กอนวันที่จะใหมีผลเปน
กำรสิ้นสุดของสัญญำ โดยผูเชำจะไมเรียกรองคำเสียหำยหรือคำขำดประโยชน์ใดๆ จำกผูใหเชำ 

4. หำกคูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งไมปฏิบัติตำมสัญญำ และไมด ำเนินกำรแกไขและปฏิบัติใหถูกตอง 
ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับจำกวันที่ทรำบถึงเหตุแหงกำรผิดสัญญำนั้นหรือวันที่ไดรับแจงเปน    
ลำยลักษณ์อักษรจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำและ
มีสิทธิเรียกรองคำเสียหำยอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำได 

5. หำกคูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งลมละลำย หรือศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดของคูสัญญำฝำยใด
ฝำยหนึ่ง ใหคูสัญญำอีกฝำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญำที่ลมละลำย
หรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกรองคำเสียหำยอันเกิดจำกกรณีดังกลำวได  

6. ในกรณีที่มีกำรเวนคืนทรัพย์ที่เชำทั้งหมดหรือบำงสวนซึ่งเปนสำระส ำคัญและสงผลใหผูเชำไม
สำมำรถใชประโยชน์ในทรัพย์ที่เชำได ใหถือวำสัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญำแตละฝำยไมมี
สิทธิเรียกคำเสียหำย คำใชจำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง
ได 

 

(3) สญัญำเชำพืน้ทีอ่ำคำรและหองควบคุม 

ผูเชำ BCPG 

ผูใหเชำ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ทรัพย์สินที่เชำ พื้นที่อำคำรบำงสวน  ไดแก  
(1) พื้นที่ส ำนักงำน เนื้อที่ 223 ตำรำงเมตร  
(2) หองควบคุม เนื้อที่ 36 ตำรำงเมตร  
(3) หองวำงระบบไฟฟำ เนื้อที่ 118 ตำรำงเมตร 

ตั้งอยูที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วัตถุประสงค์ในกำรเชำ เพื่อใชประกอบธุรกิจผลิตไฟฟำจำกเซลล์แสงอำทิตย์  

วันที่ลงนำม  1 ธ.ค. 2558 

(เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 และ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 ไดมีกำรลงนำมบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยำย
ระยะเวลำกำรเชำ) 

ระยะเวลำเชำ  3 ป 4 เดือน (1 ธ.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2562)  

กำรตออำยุสัญญำ หำกผูเชำประสงค์จะตออำยุสัญญำ ผูเชำจะตองแจงเปนลำยลักษณ์อักษรใหผูใหเชำทรำบลวงหนำ 
ไมนอยกวำ 180 วัน กอนวันครบก ำหนดระยะเวลำเชำ 

คำเชำ ก ำหนดช ำระเปนรำยเดือน โดยมีอัตรำคำเชำดังนี้ 
- อัตรำคำเชำส ำนักงำน เดือนละ 53,520 บำท 

- อัตรำคำเชำหองควบคม เดือนละ 8,640 บำท  
- อัตรำคำเชำหองวำงระบบไฟฟำ เดือนละ 14,160 บำท  
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กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. เมื่อสัญญำเชำครบก ำหนดระยะเวลำเชำ โดยผูเชำมิไดมีหนังสือแจงควำมประสงค์ตอสัญญำเชำ
ลวงหนำตำมที่ก ำหนด 

2. กรณีที่ผูเชำผิดนัดช ำระคำเชำงวดใดงวดหนึ่ง หรือผิดสัญญำหรือฝำฝืนเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง หรือศำล
มีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ผูเชำ หรือผูเชำตกเปนบุคคลลมละลำย ผูใหเชำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำโดยทันที 
และมีสิทธิเขำครอบครองสถำนที่เชำได 

3. กรณีเกิดเพลิงไหม หรือเกิดภัยอื่นใด ซึ่งท ำควำมเสียหำยใหแกสถำนที่เชำทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด 
ซึ่งผูใหเชำและผูเชำเห็นวำไมสำมำรถใชประกอบกิจกำรของผูเชำได ใหถือวำสัญญำสิ้นสุดลง  

 

(4) สญัญำเชำพืน้ทีส่ ำนกังำน 

ผูเชำ BCPG  

ผูใหเชำ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  

ทรัพย์สินที่เชำ พื้นที่อำคำรบำงสวน เนื้อที่ 1,143 ตำรำงเมตร ไดแก พื้นที่ช้ัน 12 ของอำคำร เอ็ม ทำวเวอร์  
ตั้งอยูที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

วัตถุประสงค์ในกำรเชำ เพื่อใชเปนส ำนักงำน  

ระยะเวลำเชำ 12 ป (1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2572)  

กำรตออำยุสัญญำ หำกผูเชำประสงค์จะตออำยุสัญญำ ผูเชำจะตองแจงเปนลำยลักษณ์อักษรใหผูใหเชำทรำบลวงหนำ  

ไมนอยกวำ 6 เดือน กอนวันครบก ำหนดระยะเวลำเชำ  
คำเชำ ก ำหนดช ำระเปนรำยเดือน โดยค ำนวณจำกพื้นที่เชำ  

- ปที่ 1 : คำเชำ 227,685.60 บำท ตอเดือน 

- ปที่ 2 : คำเชำ 228,142.80 บำท ตอเดือน  
- ปที่ 3 : คำเชำ 228,600.00 บำท ตอเดือน 

- ปที่ 4-6 : คำเชำ 251,460.00 บำท ตอเดือน 

- ปที่ 7-9 : คำเชำ 276,606.00 บำท ตอเดือน 

- ปที่ 10-12 : คำเชำ 304,266.60 บำท ตอเดือน 

กำรสิ้นสุดของสัญญำ 1. ผูใหเชำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำทันที ในกรณี (1) ผูเชำไมช ำระเงินที่ตองช ำระภำยใตสัญญำ (2) ผูเชำ
ท ำผิดสัญญำรำยแรงหรือฝำฝืนขอสัญญำที่อำจกอใหเกิดควำมเสียหำยตอผูใหเชำ ผูเชำรำยอ่ืน 
หรือผูใชอำคำร (3) ผูเชำถูกฟองรองในคดีลมละลำย หรือตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือไดรับกำร
เรียกรองใหปรับโครงสรำงทำงธุรกิจของผูเชำใหมตำมกฎหมำยลมละลำย  

2. กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอ่ืนใดท ำใหเกิดควำมเสียหำยตอสถำนที่เชำไมวำทั้งหมดหรือเปน
บำงสวน โดยผูใหเชำมีควำมเห็นวำผูเชำจะไมสำมำรถประกอบธุรกิจของผูเชำในสถำนที่เชำได  

3. กรณีที่หนวยงำนรำชกำรหรือหนวยงำนรัฐวิสำหกิจประกำศเวนคืนโครงกำรหรือที่ดินสวนใดๆ ซึ่งเปน
ที่ตั้งของสถำนที่เชำ  

 

1.6.1.1.4 สญัญำเกีย่วกบับ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติย ์ 

(1) สัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) โครงกำรระยะที่ 1 และ
โครงกำรระยะที่ 2  

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย 
ส ำหรับโครงกำรระยะที่ 1 และโครงกำรระยะที่ 2 กับ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) รวม
จ ำนวน 3 สัญญำ ดังนี ้
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ล ำดบั ผวูำจำง ผรูบัจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 BCPG บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 16 มี.ค. 2561 13 เดือน(1) 

2 BSE บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 16 มี.ค. 2561 13 เดือน(1) 

3 BSE บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) อ.บำงปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยำ 16 มี.ค. 2561 13 เดือน(1)
 

หมำยเหต ุ :  (1) ไดมีกำรลงนำมในบันทึกเพิ่มเติมเพื่อขยำยระยะเวลำของสัญญำเปน 13 เดือน  

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  
ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผูรับจำงตองตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ

บ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

คำจำง และกำรช ำระคำจำง ผูวำจำงตกลงช ำระคำจำงตำมปริมำณงำนที่เกิดขึ้นจริง เปนรำยเดือน 

กำรเลิกสัญญำ ในกรณีที่คูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิไดแกไขกำรผิดสัญญำดังกลำว
ภำยใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง ใหคูสัญญำอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิ
เลิกสัญญำไดทันที โดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญำฝำยที่กระท ำผิดสัญญำ 

 

(2) สัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) โครงกำรระยะที่ 3 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย 
ส ำหรับโครงกำรระยะท่ี 3 กับ บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวมจ ำนวน 5 สัญญำ 
ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง ผรูบัจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 BSE-BRM บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 7 มิ.ย. 2560 2 ป 

2 BSE-BRM1 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 7 มิ.ย. 2560 2 ป 

3 BSE-CPM1 บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 ก.พ. 2560 2 ป 

4 BSE-NMA บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.ดำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 22 ก.พ. 2560 2 ป 

5 BSE-PRI บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จ ำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 7 มิ.ย. 2560 2 ป 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผูรับจำงตองตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

คำจำง และกำรช ำระคำจำง ผูวำจำงตกลงช ำระคำจำงใหแกผูรับจำงตำมอัตรำตอกิโลวัตต์ติดตั้ง โดยช ำระเปนรำยเดือน  

กำรเลิกสัญญำ ในกรณีที่ผูรับจำงกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและผูวำจำงไดมีหนังสือแจงใหแกไขกำรผิดสัญญำนั้น
ใหผูรับจำงแกไขภำยใน 30 วัน หำกผูรับจำงไมสำมำรถด ำเนินกำรไดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ใหถือวำ
เปนกำรเลิกสัญญำ  
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(3) สัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ (O&M Contract) โครงกำรผลิตไฟฟำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร  

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำจำงบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย 
โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหนวยงำนรำชกำรและ
สหกรณ์กำรเกษตร กับ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด รวมจ ำนวน 5 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง ผรูบัจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 BSE-PRI  บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด อ.วิเศษชัยชำญ จ.อำงทอง 17 พ.ย. 2560 14 เดือน 24 วัน(1)  
 อ.พระนครศรีอยุธยำ  

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อ.บำงปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

2 BSE-PRI  บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด อ.วิเศษชัยชำญ จ.อำงทอง 7 ธ.ค. 2561  2 เดือน 

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

3 BSE-PRI  บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด อ.วิเศษชัยชำญ จ.อำงทอง 7 ธ.ค. 2561 2 เดือน 

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

4 BCPG บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 7 ธ.ค. 2561 2 เดือน 

อ.ทำมวง จ.กำญจนบุรี 

5 BCPG บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

 

อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 7 ธ.ค. 2561 2 เดือน 

อ.ทำมวง จ.กำญจนบุรี 

หมำยเหต ุ :  (1) ไดมีกำรลงนำมในบันทึกเพิ่มเติมเพื่อขยำยระยะเวลำของสัญญำเปน 14 เดือน 24 วัน(1) 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผูรับจำงตองตรวจสอบกำรด ำเนินกำร และ
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

คำจำง และกำรช ำระคำจำง ผูวำจำงตกลงช ำระคำจำงใหแกผูรับจำงตำมที่ก ำหนดในสัญญำ เปนรำยเดือน  

กำรเลิกสัญญำ ในกรณีที่ผูรับจำงกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและผูวำจำงไดมีหนังสือแจงใหแกไขกำรผิดสัญญำนั้น
ใหผูรับจำงแกไขภำยใน 30 วัน หำกผูรับจำงไมสำมำรถด ำเนินกำรไดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ใหถือวำ
เปนกำรเลิกสัญญำ  
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1.6.1.2 โครงกำรผลติไฟฟำแบบตดิตัง้บนหลงัคำ 

1.6.1.2.1     สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ 

(1) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบับรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับโครงกำร
ผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสรำง จ ำนวน 9 สัญญำ ดังนี้  

ล ำดบั โครงกำร 
ทีต่ัง้โครงกำร 

ขนำดของระบบ
ผลติไฟฟำ 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

1 ฮำบิโตะ  วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 53.46 kWdc 2 เม.ย. 2561 

2 โรงงำนผลิตแผนคอนกรีต
ส ำเร็จรูป แสนสิร ิ

ล ำลูกกำ ปทุมธำน ี 145.2 kWdc 2 เม.ย. 2561 

3 สิริ เพลส รังสิต  เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี  9.9 kWdc 24 มิ.ย. 2561 

4 สิริเพลส กัลปพฤกษ์-สำทร ภำษีเจริญ  กรุงเทพมหำนคร 1.98 kWdc 26 ก.ค. 2561 

5 สิริเพลส นวนคร บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 5.28 kWdc 1 ส.ค. 2561 

6 สิริเพลส สุขสวัสดิ์ - พระรำม 3 จอมทอง กรุงเทพมหำนคร 5.28 kWdc 24 มิ.ย. 2561 

7 สิริเพลส จรัญ ปนเกลำ บำงกรวย นนทบุร ี 2.31 kWdc 24 ก.ย. 2561 

8 คณำสิริ พระรำม 2 – วงแหวน สมุทรสำคร สมุทรสำคร 8.25 kWdc 24 ก.ย. 2561 

9 เศรษฐสิริ ปนเกลำ กำญจนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 6.60 kWdc 24 มิ.ย. 2561 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ มีดังนี้ 

อำยุสัญญำ 25 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์  
(โครงกำรฮำบิโตะ อำยุสัญญำ 25 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ แตไมเกิน 
15 ส.ค. 2586) 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ ตำมที่ระบุในแตละสัญญำ 

อัตรำคำไฟฟำ ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยหักดวยสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กรณีที่คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งผิดสัญญำ คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งสำมำรถเลิกสัญญำโดยบอก
กลำวเปนลำยลักษณ์อักษร โดยตองบอกกลำวลวงหนำกอนวันที่มีผลเปนกำรเลิกสัญญำไม
นอยกวำ 30 วัน  

2. ผูซื้ออำจบอกเลิกสัญญำกอนก ำหนด โดยไมมีฝำยใดผิดสัญญำ โดยที่ผูซื้อตกลงช ำระ
คำธรรมเนียมเลิกสัญญำตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไวในสัญญำ 
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(2) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบัโรงเรยีนนำนำชำตบิำงกอกเพรพำรำทอรี่ แอนด ์เซคันดำร ี

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับโรงเรียนนำนำชำติบำงกอกเพรพำรำทอรี่ แอนด์ เซคันดำ
รี ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสรำง 
จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี้  

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ มีดังนี้ 

โครงกำร T77 

คูสัญญำ โรงเรียนนำนำชำติบำงกอกเพรพำรำทอรี่ แอนด์ เซคันดำรี 

ที่ตั้งโครงกำร เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 21 พ.ค. 2561 

อำยุสัญญำ 25 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 230.115 กิโลวัตต์ (kW) ไฟฟำกระแสตรง (dc) 

อัตรำคำไฟฟำ ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยหักดวยสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กรณีที่คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งผิดสัญญำ คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งสำมำรถเลิกสัญญำโดยบอก
กลำวเปนลำยลักษณ์อักษร โดยตองบอกกลำวลวงหนำกอนวันที่มีผลเปนกำรเลิกสัญญำ     
ไมนอยกวำ 30 วัน  

2. ผูซื้ออำจบอกเลิกสัญญำกอนก ำหนด โดยไมมีฝำยใดผิดสัญญำ โดยที่ผูซื้อตกลงช ำระ
คำธรรมเนียมเลิกสัญญำตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไวในสัญญำ 

 

(3) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบับรษิทั พลสั พร็อพเพอรต์ี ้สเปซ จ ำกดั  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด  ส ำหรับ
โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสรำง จ ำนวน  1 
สัญญำ ดังนี้  

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ มีดังนี้ 

โครงกำร โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขำใหญ 

คูสัญญำ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด 

ที่ตั้งโครงกำร อ.ปำกชอง จ.นครรำชสีมำ 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 2 เม.ย. 2561 

อำยุสัญญำ 25 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 62.7 กิโลวัตต์ (kW) ไฟฟำกระแสตรง (dc) 

อัตรำคำไฟฟำ ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยหักดวยสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กรณีที่คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งผิดสัญญำ คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งสำมำรถเลิกสัญญำโดยบอก
กลำวเปนลำยลักษณ์อักษร โดยตองบอกกลำวลวงหนำกอนวันที่มีผลเปนกำรเลิกสัญญำ     
ไมนอยกวำ 30 วัน  
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2. ผูซื้ออำจบอกเลิกสัญญำกอนก ำหนด โดยไมมีฝำยใดผิดสัญญำ โดยที่ผูซื้อตกลงช ำระ
คำธรรมเนียมเลิกสัญญำตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไวในสัญญำ 

 

(4) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบัโรงเรยีนสำธติพฒันำ 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับโรงเรียนสำธิตพัฒนำ ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสรำง จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี้  

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ มีดังนี้ 

โครงกำร โรงเรียนสำธิตพัฒนำ 

คูสัญญำ โรงเรียนสำธิตพัฒนำ 

ที่ตั้งโครงกำร เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 24 ก.ย. 2561 

อำยุสัญญำ 25 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 528 กิโลวัตต์ (kW) ไฟฟำกระแสตรง (dc) 

อัตรำคำไฟฟำ 
ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำฝำยจ ำหนำยหักดวยสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กรณีที่คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งผิดสัญญำ คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งสำมำรถเลิกสัญญำโดยบอก
กลำวเปนลำยลักษณ์อักษร โดยตองบอกกลำวลวงหนำกอนวันที่มีผลเปนกำรเลิกสัญญำ     
ไมนอยกวำ 30 วัน  

2. ผูซื้ออำจบอกเลิกสัญญำกอนก ำหนด โดยไมมีฝำยใดผิดสัญญำ โดยที่ผูซื้อตกลงช ำระ
คำธรรมเนียมเลิกสัญญำตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไวในสัญญำ  

 

(5) สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบับรษิทั คงิบอรด์ ลำมเินต แมนนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับบริษัท คิงบอร์ด ลำมิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูก
สรำง จ ำนวน 1 สัญญำ ดังนี้  

สำระส ำคัญของสัญญำซ้ือขำยไฟฟำ มีดังนี้ 

โครงกำร คิงบอร์ด (1) 

คูสัญญำ บริษัท คิงบอร์ด ลำมิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ที่ตั้งโครงกำร อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 30 พ.ย. 2560(1) 

อำยุสัญญำ 20 ป นับจำกวันเริ่มตนจำยไฟฟำเขำระบบเชิงพำณิชย์ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 752.4 kWp 

อัตรำคำไฟฟำ ค ำนวณจำกอัตรำคำไฟฟำของกำรไฟฟำนครหลวงหักดวยอัตรำสวนลดคำไฟฟำตำมที่ระบุใน
สัญญำ 
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กำรยกเลิกสัญญำ คูสัญญำมีสิทธิบอกกลำวเลิกสัญญำเปนหนังสือสงไปยังคูสัญญำอีกฝำยหนึ่งลวงหนำ 7 วัน     
ในกรณีดังตอไปนี้  
1. คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งลมละลำย หรือ 

2. ผิดสัญญำในสำระส ำคัญ และไมสำมำรถแกไขไดภำยในเวลำ 30 วัน นับจำกไดรับกำรบอก
กลำวเปนหนังสือ 

หมำยเหตุ: (1)  บริษัทฯ ไดลงนำมในบันทึกขอตกลงเปลี่ยนคูสัญญำ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เพื่อรับโอนสิทธิและหนำที่ตำงๆ ตำมสัญญำซื้อ
ขำยไฟฟำเพื่อจ ำหนำยใหกับบริษัท คิงบอร์ด ลำมิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด  

 

1.6.1.2.2 สญัญำรับเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ (Engineering, Procurement and Construction Contract : 

EPC) 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
บนหลังคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสรำง กับ บริษัท เข็มเหล็ก จ ำกัด จ ำนวน 4 สัญญำ ดังนี้ 

ล ำดบั ผวูำจำง 
ทีต่ัง้โครงกำร 

วนัทีล่งนำม 

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

1 BCPG วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 28 ก.ย. 2561 

2 BCPG วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 28 ก.ย. 2561 

3 BCPG วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 28 ก.ย. 2561 

4 BCPG ปำกชอง นครรำชสีมำ 28 ก.ย. 2561 

 

สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 

ผูรับจำง บริษัท เข็มเหล็ก จ ำกัด 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำอำคำร
หรือสิ่งปลูกสรำง 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำ เปนระยะเวลำ 1 ป นับจำกวันที่ผูรับจำงท ำงำนแลวเสร็จตำมสัญญำ 
(Provisional Acceptance) 

กำรรับประกันประสิทธิภำพ
โรงไฟฟำ (Performance Ratio 

Warranty) 

ผูรับจำงรับประกันประสิทธิภำพโรงไฟฟำ (Performance Ratio) ตำมที่ก ำหนดไวในสัญญำ ในกรณีที่
ปใดผลกำรประเมินสมรรถนะต่ ำกวำที่ผูรับจำงรับประกันหรือตำมที่ก ำหนดไวในสัญญำ ผูรับจำงจะ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่แทจริงและเสนอกำรแกไข 

กำรเลิกสัญญำ 1. กำรเลิกสัญญำโดยมิใชควำมผิดชอบผูรับจำง ผูวำจำงตองช ำระคำจำงใหแกผูรับจำง ค ำนวณตำมที่
ก ำหนดไวในสัญญำ  

2. กรณีผูรับจำงผิดสัญญำในสำระส ำคัญ ผูวำจำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิก
สัญญำทั่วไป   
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1.6.1.3 สญัญำเงนิกทูีส่ ำคญั 

ณ ปัจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีสัญญำเงินกูท่ีส ำคัญที่ยังมีผลบังคับใชดังตอไปนี้  

1.6.1.3.1 สญัญำเงนิกรูะยะยำวส ำหรบัโครงกำรระยะที ่2  

BSE ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำเงินกูระยะยำวส ำหรับพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรระยะที่ 2 กับ สถำบันกำรเงินตำงประเทศ 2 แหง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แหง โดย
สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดดังนี้ 

 สัญญำเงินกูระยะยำวกับกับสถำบันกำรเงินตำงประเทศ 

ผูก ู BSE  

คูสัญญำ ผูกู : BSE 

ผูใหกู :  สถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 1 และสถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 2  

วันลงนำมในสัญญำ 12 ธ.ค. 55 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตจ ำหนำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต์ และ 
โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตจ ำหนำยโครงกำรละ 8 เมกะวัตต ์

วงเงินก ู วงเงินกูแบงเปน 2 วงเงินหลัก 

- วงเงินกูจำกสถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 1  : 753,783,000 บำท  

- วงเงินกูจำกสถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 2  : 12,158,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตรำดอกเบี้ย - วงเงินกูจำกสถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 1 : Fixed Rate Swap Cost + 

อัตรำสวนเพิ่ม ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ  

- วงเงินกูจำกสถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 2 : รอยละ 1 

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

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผูกูจะตองด ำรงอัตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไมนอยกวำ 1.10 เทำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผูกูจะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกูระยะยำวดังกลำว 

 

สัญญำเงินกูระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแหงท่ี 1  

ผูก ู BSE  

ผูใหกู ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแหงที่ 1 

วันลงนำมในสัญญำ 12 ธ.ค. 55 
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วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัตต์ และ โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ ำนวน  2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำโครงกำรละ 8 เมกะ
วัตต์ 

วงเงินก ู วงเงินกูรวม 753,783,000 บำท  

อัตรำดอกเบี้ย THBFIX + บวกอัตรำสวนเพิ่ม 

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

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผูกูจะตองด ำรงอัตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไมนอยกวำ 1.10 เทำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผูกูจะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกูระยะยำวดังกลำว 

 

1.6.1.3.2 สญัญำเงนิกรูะยะยำวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำเงินกูระยะยำวเพื่อช ำระคืนเงินกูยืมทั้งหมดจำก BCP และเพ่ือใชเปนเงินลงทุนโครงกำรใน
อนำคต กับสถำบันกำรเงินตำงประเทศ 1 แหง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 3 แหง โดยสำระส ำคัญของสัญญำ
สรุปไดดังนี ้

 

ผูก ู บริษัทฯ 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 1 ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแหงที่ 1 2 และ 3 

วันลงนำมในสัญญำ 22 มิ.ย. 59 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  1) เพื่อช ำระคืนเงินกูยืมทั้งหมดจำกบริษัท บำงจำกปโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู
ถือหุนของบริษัทฯ 

2) เพื่อใชเปนเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรและลงทุนในโครงกำรตำงๆ ในอนำคต 

วงเงินก ู วงเงินกูแบงตำมระยะเวลำกำรเบิกเงินกู 

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

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

วงเงินกูแบงตำมระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกู 

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

- วงเงินกูที่มีอำยุเงินกูสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  :  2,500,000,000 บำท 
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อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยแบงไดเปน 3 ประเภทตำมระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกูและสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกูสกุลเงินบำทที่มีอำยุเงินกูสิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอัตรำสวนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกูสกุลเงินเยนที่มีอำยุเงินกูสิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอัตรำสวนเพิ่ม
ตำมสัญญำ 

- วงเงินกูสกุลเงินบำทมีอำยุเงินกูสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  : FDR บวกอัตรำสวนเพิ่มตำม
สัญญำ 

กำรช ำระคืนเงินกู - วงเงินกูที่มีอำยุเงินกูสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 67   

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

- วงเงินกูที่มีอำยุเงินกูสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73 

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

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผูกูจะตองด ำรงอัตรำสวนหนี้สินตอทนุ (Debt to Equity Ratio) ไมเกินกวำ 3.00 เทำในทุกๆ 
ขณะ และตองด ำรงอัตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไมนอยกวำ 1.15 เทำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผูกูจะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกูระยะยำวดังกลำว 

 

1.6.1.3.3 สญัญำเงนิกรูะยะยำวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำเงินกูระยะยำว เพื่อใชเปนเงนิลงทุนในกำรซ้ือกิจกำรโครงกำรพลังงำนควำมรอนใตพิภพใน
ประเทศอินโดนีเซีย กับสถำบันกำรเงินตำงประเทศ 2 แหง และธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แหง โดยสำระส ำคัญ
ของสัญญำสรุปไดดังนี ้

ผูก ู บริษัทฯ 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินตำงประเทศแหงที่ 1 และ 2  ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแหงที่ 1  

วันลงนำมในสัญญำ 20 ก.ค. 60 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อใชเปนเงินลงทุนในกำรซื้อกิจกำรโครงกำรพลังงำนควำมรอนใตพิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย 

วงเงินก ู วงเงินกูก ำหนดใหบริษัทฯ ตองเบิกรับเงินกูทั้งหมดภำยในเดือน ธ.ค. 61 โดยแบงวงเงินออกเปน  

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 อัตรำดอกเบี้ยแบงไดเปน 3 ประเภทตำมะสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกูสกุลเงินบำท  : THBFIX บวกอัตรำสวนเพิ่มตำมสญัญำ 
- วงเงินกูสกุลเงินเยน : TIBOR บวกอัตรำสวนเพิ่มตำมสัญญำ 
- วงเงินกูสกุลเหรียญสหรัฐ  : USDLIBOR บวกอัตรำสวนเพิ่มตำมสัญญำ 
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กำรช ำระคืนเงินกู ช ำระคืนเงินตนทั้งจ ำนวนในครำวเดียว เมื่อสิ้นสุดอำยุเงินกูในเดือน ก.ค. 66  โดยช ำระดอกเบี้ยทุก 
6 เดือน เริ่มช ำระดอกเบี้ยงวดแรกในเดือน  ธ.ค. 60 

เงื่อนไขทำงกำรเงิน ผูกูจะตองด ำรงอัตรำสวนหนี้สินตอทนุ (Debt to Equity Ratio) ไมเกินกวำ 3.00 เทำในทุกๆ 
ขณะ และตองด ำรงอัตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไมนอยกวำ 1.15 เทำ ทุกสิ้น
ไตรมำสหรือเมื่อผูกูจะช ำระเงินอ่ืนใดตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำเงินกูระยะยำวดังกลำว 

 

1.6.1.3.4 สญัญำสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้  

บริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น ในวงเงินสูงสดุไมเกิน 300,000,000 บำท (สำมรอยลำนบำท
ถวน)   เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แหง โดยสำระส ำคัญของสัญญำ
สรุปไดดังนี ้

ผูก ู บริษัทฯ 

ผูใหกู ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ  

วันลงนำมในสัญญำ 1 พ.ย. 61 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 

วงเงินก ู สำมำรถเบิกใชสินเช่ือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไมเกิน 300,000,000 บำท 

อัตรำดอกเบี้ย คงที ่

กำรช ำระคืนเงินกู ตั๋วเงินแตละฉบับ มีอำยุไมเกิน 180 วนั ช ำระดอกเบี้ยเทำกับ อัตรำดอกเบี้ยอัตรำตลำด โดยช ำระ
เปนงวดรำยเดือนในวันท ำกำรสุดทำยของเดือน และครั้งสุดทำยช ำระในวันทีต่ั๋วเงินถึงก ำหนดช ำระ 

เงื่อนไขทำงกำรเงิน - 

 

1.6.2 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วของกบัโครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยใ์นประเทศญีป่นุ  
 

สรุปสัญญำส ำคัญในสวนนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใหขอมูลโดยสังเขปและเพื่อควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำของนักลงทุนเทำนั้น ขอมูลทั้งหมดจัดท ำขึ้นโดยอำงอิงจำกเอกสำรฉบับแปลภำษำอังกฤษของสัญญำที่
เกี่ยวของจำกตนฉบับซึ่งเปนภำษำญี่ปุน โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษำไดใชควำมพยำยำมอยำงเต็มที่ในกำรท ำควำม
เขำใจถึงสำระส ำคัญของสัญญำ ตลอดจนพยำยำมอยำงเต็มที่ท่ีจะสื่อควำมหมำยที่ถูกตองของขอมูลดังกลำว ทั้งนี้  
ในกรณีที่มีขอสงสัย หรือหำกปรำกฏวำขอควำมหรือรำยละเอียดสวนหนึ่งสวนใดของค ำแปลภำษำไทย หรือ
ภำษำอังกฤษไมตรงกับตนฉบับภำษำญี่ปุนใหยึดถือควำมถูกตองของขอมูลตำมเอกสำรตนฉบับที่ไดจัดท ำขึ้นเปน
ภำษำญี่ปุนในทุกกรณี 
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1.6.2.1 สญัญำซือ้ขำยหนุ (Purchase and Sale Agreement) 

คูสัญญำ ผูซื้อ : บริษัทฯ 

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

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

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

วันลงนำมในสัญญำ 29 ม.ค. 2559 

วัตถุประสงค์ของสัญญำ  เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อหุนทั้งหมดใน SunEdison Japan 

Corporation (“SEJ”)( 2) ที่ถือโดย SEI และหุนทั้งหมดใน SEDF(3) และ SETI(3) ที่ถือโดย SEH  
เพื่อเขำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุนจ ำนวนทั้งสิ้น 14 โครงกำร 
(โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรในสวนที่ 2.2 หัวขอ 6 โครงกำรในอนำคต) 

คำตอบแทน - คำตอบแทนครั้งแรก (Upfront Purchase Price) : ผูซื้อมีหนำที่ช ำระคำตอบแทนครั้งแรก
ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ โดยอำงอิงจำกกำรประเมินมูลคำของโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์แลว โครงกำรที่อยูระหวำงกำรกอสรำง และโครงกำรที่คำดวำจะเริ่มกอสรำงไดใน
ระยะเวลำอันใกลบำงโครงกำร รวมถึงมูลคำของ SEJ(2)  ซึ่งด ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรใหม
และบริหำรจัดกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดช ำระ
คำตอบแทนในสวนนี้ใหแกผูขำยแลว 

- คำตอบแทนที่อำจตองช ำระในอนำคต  : ผูซื้อจะช ำระคำตอบแทนในสวนนี้ตำมเงื่อนไข
ควำมส ำเร็จของแตละโครงกำร และ/หรือ ประสิทธิภำพของโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ ตำม
เงื่อนไขที่ตกลงกันระหวำงคูสัญญำ โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมที่คูสัญญำตก
ลงกัน 

ทั้งนี้ ส ำหรับเงื่อนไขคำตอบแทนที่อำจตองช ำระในอนำคต ผูซื้อมีสิทธิเสนอรำคำที่จะขอซื้อใหมใน
กรณีที่เงื่อนไขควำมส ำเร็จของโครงกำรไมเปนไปตำมที่คูสัญญำตกลงกันไว 

ขอตกลงกระท ำกำรที่ส ำคัญ - ภำยในระยะเวลำ 3 ป นับแตวันที่กำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผูขำยแตละรำย และบริษัทตำงๆ ใน
เครือของตนไมวำจะโดยทำงตรงหรือทำงออม จะไมด ำเนินกำรประกอบธุรกิจกำรขำยหรือ
ใหบริกำรใดๆ ในประเทศญ่ีปุน ซึ่งอยูในขอบเขตกำรประกอบธุรกิจในลักษณะที่เปนกำรแขงขัน
กับบริษัทเปำหมำย(3) โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขตำมที่คูสัญญำตกลงกัน 

- ภำยในระยะเวลำ 3 ป นับแตวันที่กำรซื้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผูซื้อและบริษัทในเครือสำมำรถเปน
เจำของหลักทรัพย์ของบุคคลใดๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เปนกำรแขงขัน ก็ตอเมื่อ (1) ผูขำยและ
บริษัทในเครือเปนเจำของกิจกำรดังกลำวในสัดสวนตำมที่คูสัญญำตกลงกัน และ (2) ธุรกิจที่
เปนกำรแขงขันดังกลำวมีรำยไดหรือสินทรัพย์เทียบกับรำยไดรวมหรือสินทรัพย์รวมของบุคคล
นั้นในสัดสวนตำมที่คูสัญญำตกลงกัน 

กำรชดใชควำมเสียหำย ผูขำยตกลงรับผิดชดใชตอผูซื้อจำกกำรที่ผูขำยปฏิบัติผิดค ำรับรองหรือขอก ำหนดใดๆ ตำม
สัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ โดยควำมรับผิดของผูขำยตำมสัญญำฉบับนี้ในทุกกรณี
จะไมเกินกวำจ ำนวนรอยละ 20 ของมูลคำคำตอบแทนที่จำย เวนแตสัญญำจะก ำหนดไวเปนอยำง
อ่ืน ทั้งนี้ ค ำรับรองของผูขำยจะมีผลคงอยูเปนระยะเวลำทั้งสิ้น 18 เดือนนับจำกวันที่กำรซื้อขำย
เสร็จสมบูรณ์ ยกเวนค ำรับรองในบำงเรื่องซึ่งจะมีผลคงอยูตลอดไป หรือ เปนระยะเวลำทั้งสิ้น 5 ป 
แลวแตกรณ ี
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กฎหมำยที่ใชบังคับ กฎหมำยแหงประเทศอังกฤษ 

หมำยเหตุ :  

(1) เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 กลุม SunEdison ซึ่งรวมถึง SEI ไดยื่นค ำรองตอศำลเพื่อเขำสูกระบวนกำรฟืนฟูกิจกำรโดย
สมัครใจภำยใตสวนที่  11 (Chapter 11) ตอศำลลมละลำยส ำหรับเขตใตของเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Bankruptcy Court in the Southern District of New York)  

(2) ปัจจุบัน SEJ เปลี่ยนชื่อเปน BCPGJ 
(3) บริษัทเปำหมำย หมำยถึง SEJ SEDF (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Greenergy Holdings) และ SETI (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน 

Greenergy Power) รวมถึงบริษัทและกิจกำรในเครือของบริษัทขำงตน  
 

1.6.2.1 สญัญำซือ้ขำยสนิทรพัย ์(Asset Purchase Agreement) 

คูสัญญำ ผูซื้อ : HMJ 

ผูขำย :  นิติบุคลรำยหนึ่ง 

ทั้งนี้ ผูขำยมิไดเปนนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  
ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

วันลงนำมในสัญญำ 1 เม.ย. 2559 

วัตถุประสงค์ของสัญญำ  เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรซื้อใบอนุญำตและที่ดินที่เกี่ยวของกับกำร
พัฒนำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุนจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำรวม 30 เมกะวัตต์ 

คำตอบแทน ผูซื้อมีหนำที่ช ำระคำตอบแทนในแตละงวดตำมเงื่อนไขควำมส ำเร็จของแตละโครงกำร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรตำมที่คูสัญญำตกลงกัน 

กำรชดใชควำมเสียหำย 1.6.1.4 คูสัญญำตกลงรับผิดชดใชคูสัญญำอีกฝำยจำกกำรที่คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งปฏิบัติ
ผิดค ำรับรองหรือขอก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

1.6.1.5 ผูขำยตกลงรับผิดชดใชตอผูซื้อในกรณีที่ผูซื้อถูกฟองรองจำกกำรที่ผูขำยปฏิบัติผิดค ำ
รับรองหรือขอก ำหนดใดๆ ตำมสัญญำ  ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  

1.6.1.6 ผูขำยตกลงรับผิดใชตอผูซื้อในกรณีที่คำใชจำยในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟำของผู
ซื้อเกินกวำอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ 

โดยควำมรับผิดของคูสัญญำตำมสัญญำฉบับนี้ในทุกกรณีจะมีผลคงอยูตลอดไป 

กฎหมำยที่ใชบังคับ กฎหมำยแหงประเทศญ่ีปุน 

 

1.6.2.2 สญัญำกำรลงทนุทเีค 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำกำรลงทุนทีเคของโครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แลว รวมทั้งสิ้น 6 
สัญญำ ดังนี ้

โครงกำรที ่ โครงกำร 
คสูญัญำ 

วนัทีล่งนำม 

นกัลงทนุทเีค ผดู ำเนนิกจิกำร (Operator) 

1 Nakatsugawa Greenergy Holdings Nakatsugawa PV 24 ธ.ค. 2557 
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โครงกำรที ่ โครงกำร 
คสูญัญำ 

วนัทีล่งนำม 

นกัลงทนุทเีค ผดู ำเนนิกจิกำร (Operator) 

2 Takamori Greenergy Holdings Takamori PV 24 มี.ค. 2558 

3 Nojiri Greenergy Holdings Nojiri PV 24 มี.ค. 2558 

4 Tarumizu Greenergy Power Tarumizu GKTT 20 ต.ค. 2557 

5 Gotemba 1 J2 Investor Gotemba 1 PV 11 พ.ย. 2560 

6 Gotemba 2 J2 Investor Gotemba 2 PV 11 พ.ย. 2560 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดดงันี้ 

วัตถุประสงค์ของสัญญำ เพื่อท ำควำมตกลงและก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเขำรวมลงทุนประเภททีเค ภำยใตกฎหมำยของ
ประเทศญ่ีปุน โดยนักลงทุนทีเคจะเปนผูสนับสนุนเงินลงทุนในโครงกำรทีเคตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 
และผูด ำเนินกิจกำรเปนผูประกอบธุรกิจ โดยผูด ำเนินกิจกำรจะแบงผลก ำไร ขำดทุน รวมถึงเงินไดตำงๆ 
จำกโครงกำรทีเคใหแกนักลงทุนทีเค 

สิทธิและหนำที่ของผูด ำเนินกิจกำร - ผูด ำเนินกิจกำรมีสิทธิที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใตชื่อของตนเอง อีกทั้งมีภำระหนำที่ และควำมรับผิดตอ
บุคคลภำยนอกที่เก่ียวของกับโครงกำรทีเค  

- ผูด ำเนินกิจกำรจะตองปฏิบัติหนำที่ในฐำนะผูจัดกำรดวยควำมรับผิดชอบ สุจริต และใชสิทธิและ
อ ำนำจที่มีภำยใตกฎหมำยและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเคเพื่อประโยชน์/ ก ำไรสูงสุด 
ของโครงกำรทีเค 

- ผูด ำเนินกิจกำรสำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวของกับกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
เชน  

• กำรครอบครองหรือเชำทรัพย์สินที่ใชในกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์  

• กำรติดตอและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตเชื่อมโยงกับโครงขำยไฟฟำ (Grid 

Connection) 

• กำรขออนุญำตกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวของกับกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

• กำรเขำท ำสัญญำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงสัญญำวำจำงผูบริหำร
จัดกำรทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) สัญญำรับเหมำกอสรำงแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) และสัญญำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ (O&M Contract) 

เปนตน โดยเปนไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค 

สิทธิและหนำที่ของนักลงทุนทีเค - นักลงทุนทีเคจะตองช ำระเงินลงทุนใหแกผูด ำเนินกิจกำรตำมจ ำนวนและเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กำรลงทุนทีเค 

- นักลงทุนทีเคจะไมมีสิทธิใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ และไมมีหนำที่ตองรับผิดชอบตอหนี้สิน หรือควำม
รับผิดใดๆ ในหนี้สิน ขอเรียกรองที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจในจ ำนวนเงินที่เกินกวำเงินลงทุนใน
ธุรกิจ 

- นักลงทุนทีเคจะไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนใดในทรัพย์สินของผูด ำเนินกิจกำร  

กำรจัดสรรสวนแบงก ำไร/ขำดทุน ผูด ำเนินกิจกำรจะตองจัดสรรสวนแบงก ำไร/ขำดทุนใหแกนักลงทุนทีเคในอัตรำรอยละ 97.0 ของก ำไร/
ขำดทุน ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกำรลงทุนทีเค 
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กฎหมำยที่ใชบังคับ กฎหมำยแหงประเทศญ่ีปุน 

 

1.6.2.3 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบั Kyushu Electricity Power Company 

กลุมบรษิัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ Kyushu Electricity Power Company รวมท้ังสิ้น 4 

สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี้ 

โครงกำรที ่
ผดู ำเนนิกจิกำร
(Operator) 

ทีต่ัง้โครงกำร 

ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำตำม
สญัญำ 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟำ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนำม COD 

1 Nakatsugawa คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุน 

675 6,000 30 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557 

2 Takamori คุมำโมโตะ  

ประเทศญ่ีปุน 

1,000 6,600 28 ม.ค. 2558 16 ก.พ. 2558 

3 Nojiri มิยำซำกิ  

ประเทศญ่ีปุน 

850 6,600 9 ก.พ. 2558 12 ก.พ. 2558 

4 Tarumiza คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุน 

8,100 66,000 31 ต.ค. 2557 31 ส.ค. 2558 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟำที่บริษัทผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ในประเทศญี่ปุนแตละโครงกำรเขำท ำกับ 
Kyushu Electricity Power Company มีดังนี ้

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปนับจำกวันที่วันอำนมิเตอร์ขำยไฟฟำครั้งแรก  

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟำ อัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอำยุ
สัญญำ 

กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำ 
(Curtailment) 

Kyushu Electricity Power Company มีสิทธิจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำโดยไมตองชดใช
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเปนจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 30 วัน ตอรอบปบัญชี  หรือตำมกรณีอ่ืนใดที่
ก ำหนดในสัญญำ  โดยกำรยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึงกลุมบริษัทฯ เพื่อแจงกำรจ ำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำพรอมรำยละเอียดตำมที่ระบุในสัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กลุมบริษัทฯ ยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึง Kyushu Electricity Company แสดง
ควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำยไฟฟำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดไมปฏิบัติตำมสัญญำขอหนึ่งขอใด คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำไดโดยกำรสงหนังสือไปยังคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง 
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1.6.2.4 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบั TEPCO Energy Partner, Incorporated 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับ TEPCO Energy Partner Incorporated รวมทั้งสิ้น 
2 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี้ 

โครงกำรที ่
ผดู ำเนนิกจิกำร
(Operator) 

ทีต่ัง้โครงกำร 

ก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำตำม
สญัญำ 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟำ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนำม COD 

1 Gotemba 1 ชิซุโอกะ 

ประเทศญ่ีปุน 

1,990 6,000 26 ธ.ค. 2559 16 เม.ย. 2561 

2 Gotemba 2 ชิซุโอกะ 

ประเทศญ่ีปุน 

1,990 6,600 26 ธ.ค. 2559 16 เม.ย. 2561 

 

สำระส ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟำที่บริษัทผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ในประเทศญี่ปุนแตละโครงกำรเขำท ำกับ 
Kyushu Electricity Power Company มีดังนี ้

 

1.6.2.5 สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จส ำหรับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุนกับ SunEdison Construction  Company (ปัจจุบันชื่อ BCPGE) และ JFE Electrical & 

Control Systems Incorporation รวมจ ำนวน 6 สัญญำ ดังนี ้

โครงกำร Gotemba 

ผูด ำเนินกิจกำร (Operator) Gotemba 1 PV &  Gotemba 2 PV 

อำยุสัญญำ สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปนับจำกวันที่วันอำนมิเตอร์ขำยไฟฟำครั้งแรก  

อัตรำกำรรับซื้อไฟฟำ อัตรำรับซื้อไฟฟำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 32 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอำยุ
สัญญำ 

กำรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำ 
(Curtailment) 

TEPCO Energy Partner,Incorporated มีสิทธิจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำโดยไมตองชดใช
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเปนจ ำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 30 วัน ตอรอบปบัญชี  หรือตำมกรณีอ่ืนใดที่
ก ำหนดในสัญญำ  โดยกำรยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึงกลุมบริษัทฯ เพื่อแจงกำรจ ำกัด
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟำพรอมรำยละเอียดตำมที่ระบุในสัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ 1. กลุมบริษัทฯ ยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึง TEPCO Energy Partner,Incorporated 

แสดงควำมประสงค์ที่จะยุติกำรซื้อขำยไฟฟำโดยกำรยกเลิกสัญญำ  

2. หำกคูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดไมปฏิบัติตำมสัญญำขอหนึ่งขอใด คูสัญญำอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำไดโดยกำรสงหนังสือไปยังคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง 
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โครงกำรที ่ ผวูำจำง ผรูบัเหมำแบบเบด็เสรจ็ ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม 

1 Nakatsugawa BCPGE คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุน 25 เม.ย. 2557 

2 Takamori BCPGE คุมำโมโตะ ประเทศญ่ีปุน 1 ต.ค. 2557 

3 Nojiri BCPGE มิยำซำกิ ประเทศญ่ีปุน 1 ต.ค. 2557 

4 Tarumizu JFE Electrical & Control 

Systems Incorporation 

คำโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุน 29 ส.ค. 2557 

5 Gotemba 1 JAPAN ENERGY BANK Co., 

Ltd. 

ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุน 30 มิ.ย. 2560 

6 Gotemba 2 JAPAN ENERGY BANK Co., 

Ltd. 

ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุน 30 มิ.ย. 2560 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดดงันี้ 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ 

กำรรับประกันผลงำนโดยผูรับเหมำแบบ
เบ็ดเสร็จ 

กำรรับประกันผลงำนโดยผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
(1) กำรรับประกันคุณภำพของอุปกรณ์หลัก ภำยในระยะเวลำนับจำกวันที่ผูรับจำงไดสงมอบงำน

เสร็จสิ้น โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
▪ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (PV Module) 2 – 25 ป 

▪ งำนเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) 1 – 2 ป  
▪ งำนเก่ียวกับหมอแปลงไฟฟำ (Transformer) 2 ป 

▪ งำนอ่ืนๆ 2 – 10 ป 

(2) กำรรับประกันประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟำ (Performance Ratio) 

ผูรับจำงรับประกันวำในชวงระยะเวลำ 2 ปแรกจำกวันที่สงมอบ ประสิทธิภำพของระบบผลิต
ไฟฟำ (Performance Ratio) จะตองเปนไปตำมระดับตำมที่ก ำหนดในสัญญำ หำก
ประสิทธิภำพของระบบผลิตไฟฟำ (Performance Ratio) ต่ ำกวำที่ผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จ
รับประกัน ผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จตองชดใชคำชดเชยหรือด ำเนินกำรแกไขใหแกผูวำจำง ตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 

กำรรับประกันผลงำนโดยผูผลิต
อุปกรณ์หลัก 

ผูรับเหมำแบบเบ็ดเสร็จไดโอนสิทธิกำรเรียกรองตำมเงื่อนไขกำรรับประกันอุปกรณ์โดยผูผลิต
อุปกรณ์หลักใหแกผูด ำเนินกิจกำร (Operator) ไดแก ประกันคุณภำพวัสดุและฝมือกำรผลิตแผง
เซลล์แสงอำทิตย์เปนระยะเวลำ 10 ป และประกันปริมำณพลังงำนไฟฟำที่สำมำรถผลิตไดเปน
ระยะเวลำ 25 ป และประกันระยะยำวส ำหรับคุณภำพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟำ (Inverter) 

กำรรับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำขั้น
ต่ ำที่สำมำรถผลติได (Warranty for 

Power Output) 

▪ โครงกำรที่ 1-3 : ผูผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำ เปนระยะเวลำ 
25 ป โดยหำกพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดสูญเสียเกินกวำรอยละ 3.5 ในปแรก และรอยละ 0.7 

ในปที่เหลือ ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรับประกันแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ ผูผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติมใหแกผูวำจำง
เพื่อชดเชยพลังงำนไฟฟำที่สูญเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่เสียหำย
ดังกลำว 

▪ โครงกำรที่ 4 : ผูผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์รับประกันจ ำนวนพลังงำนไฟฟำ เปนระยะเวลำ 25 

ป โดยหำกพลังงำนไฟฟำที่ผลิตไดสูญเสียเกินกวำรอยละ 3.0 ในปแรก และรอยละ 0.7 ในป
ที่เหลือ ของก ำลังกำรผลิตสูงสุดตำมเงื่อนไขกำรค ำนวณในเอกสำรกำรรับประกันแผงเซลล์
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แสงอำทิตย์ ผูผลิตเซลล์แสงอำทิตย์จะจัดหำแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพิ่มเติมใหแกผูวำจำงเพื่อ
ชดเชยพลังงำนไฟฟำที่สูญเสียไปนั้น หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่เสียหำยดังกลำว  

กำรเลิกสัญญำ คูสัญญำฝำยหนึ่งฝำยใดสำมำรถบอกเลิกสัญญำไดหำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ไดระบุในสัญญำ 
รวมถึงในกรณีที่คูสัญญำอีกฝำยกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิไดแกไขกำรผิดสัญญำ
ดังกลำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หลังจำกไดรับแจงเปนลำยลักษณ์อักษรจำกคูสัญญำ  

 

1.6.2.6 สญัญำบ ำรงุรกัษำโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติย ์(O&M Contract)  

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนกับ BCPGE 

รวมจ ำนวน 8 สัญญำ โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังนี้ 

ล ำดบั ผวูำจำง ผรูบัจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 Nakatsugawa BCPGE(1) คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุน 

26 ธ.ค. 2557 20 ป 

2 Takamori BCPGE(1)
 คุมำโมโตะ  

ประเทศญ่ีปุน 

24 ม.ีค. 2558 20 ป 

3 Nojiri BCPGE(1)
 มิยำซำกิ  

ประเทศญ่ีปุน 

24 ม.ีค. 2558 20 ป 

4 Tarumizu BCPGE (1) คำโงะชิมะ  

ประเทศญ่ีปุน 

29 ม.ิย. 2558 20 ป 

5 Gotemba 1 BCPGE(1)
 ชิซุโอกะ 

ประเทศญ่ีปุน 

10 ก.ค. 2561 20 ป 

6 Gotemba 2 BCPGE(1) ชิซุโอกะ 

ประเทศญ่ีปุน 

10 ก.ค. 2561 20 ป 

7 Nikaho BCPGE(1) อำกิตะ  

ประเทศญ่ีปุน 

28 ก.ย. 2561 5 ป 

8 Nagi BCPGE(1) โอคะยะมำ ประเทศ
ญ่ีปุน 

28 ก.ย. 2561 5 ป 

หมำยเหต ุ : (1) BCPGE เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.0 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดดงันี้  

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยผูรับจำงตองตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 
และบ ำรุงรักษำโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

คำจำง และกำรช ำระคำจำง ผูวำจำงตกลงช ำระคำตอบแทนรำยปส ำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปละประมำณ 2.9 – 4.3 ลำนเยน 
ส ำหรับโครงกำรที่ 4 ปละประมำณ 28.0 ลำนเยน ส ำหรับโครงกำรที่ 5 และ 6 อยูที่ปละ 8.1 ลำนเยน 
และ 8.35 ลำนเยน ตำมล ำดับ สวนโครงกำรที่ 7-8 อยูในอัตรำปละประมำณ 44 – 45 ลำนเยน โดย
จะช ำระเงินเปนรำยไตรมำส  และช ำระคำตอบแทนจำกกำรใหบริกำรเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจำก
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แผนกำรใหบริกำรที่ก ำหนดไว นอกจำกนี้ ในกรณีที่ อัตรำควำมพรอมในกำรผลิตพลังงำน 
(Availability rate) เกินกวำอัตรำตำมที่ระบุในสัญญำ ผูวำจำงตกลงจะช ำระสวนแบงเพิ่มเติมใหแก
ผูรับจำงในปถัดไป 

กำรเลิกสัญญำ 1. ส ำหรับโครงกำรที่ 1–6 ผูวำจำงยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรลวงหนำไมนอยกวำ 1 ป ถึงผูรับ
จำงแสดงควำมประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำ ขณะที่โครงกำรที่ 7–8 ผูวำจำงจะตองยื่นหนังสือเปน
ลำยลักษณ์อักษรลวงหนำไมนอยกวำ 60 วัน ถึงผูรับจำงแสดงควำมประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำ 

2. ในกรณีที่ผูวำจำงไมช ำระหนี้ภำยในเวลำที่ก ำหนด และเมื่อผูรับจำงเรียกใหช ำระหนี้ ผูวำจำงยังคง
ไมช ำระหนี้ ภำยใน 15 วัน นับแตวันที่เรียกใหช ำระหนี้ ผูรับจำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำไดทันทีโดย
แจงเปนหนังสือไปยังผูวำจำง 

3. ในกรณีที่คูสัญญำฝำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิไดแกไขกำรผิดสัญญำดังกลำว
ภำยใน 30 วัน หลังจำกไดรับแจงเปนลำยลักษณ์อักษรจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง ใหคูสัญญำอีก
ฝำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำไดทันทีโดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญำฝำยที่กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.2.7 สญัญำบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำบริหำรจัดกำรทรัพย์สินโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนกับ 
BCPGJ และ TSS รวมจ ำนวน 6 สัญญำ ดังนี ้

ล ำดบั ผวูำจำง ผรูบัจำง ทีต่ัง้โครงกำร วนัทีล่งนำม อำยสุญัญำ 

1 Nakatsugawa BCPGJ(1) คำโงะชิมะ 
ประเทศญ่ีปุน 

20 ธ.ค. 2557 20 ป 

2 Takamori BCPGJ(1) คุมำโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุน 

24 มี.ค. 2558 20 ป 

3 Nojiri BCPGJ(1) มิยำซำกิ 

ประเทศญ่ีปุน 

24 มี.ค. 2558 20 ป 

4 Tarumizu TSS(2) คำโงะชิมะ 
ประเทศญ่ีปุน 

30 ม.ค. 2558 20 ป 

5 Gotemba 1 BCPGJ(1) ชิซุโอกะ ประเทศ
ญ่ีปุน 

30 เม.ย. 2561 20 ป 

6 Gotemba 2 BCPGJ(1) ชิซุโอกะ ประเทศ
ญ่ีปุน 

30 เม.ย. 2561 20 ป 

หมำยเหต ุ :  
(1) BCPGJ เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.0 
(2) TSS เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 51.0 

 

สำระส ำคัญของสัญญำสรุปไดดงันี้ 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ เรียกเก็บเงิน ช ำระเงิน จัดท ำงบประมำณประจ ำป จัดท ำและตออำยุประกันภัย จัดท ำรำยงำน จัดกำร
กำรไดมำและจ ำหนำยไปซึ่งทรัพย์สินของผูวำจำง ประสำนงำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ จัดเตรียมและน ำสงเอกสำรและรำยงำนตำมที่ระบุไวในสัญญำกำรลงทุนทีเค 
สัญญำกูยืมเงิน และสัญญำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงดูแลกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำและกฎหมำย 
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คำจำง และกำรช ำระคำจำง ผูวำจำงตกลงช ำระคำตอบแทนรำยปส ำหรับโครงกำรที่ 1-3 ในอัตรำปละประมำณ 1.0 – 3.0 ลำน
เยน และส ำหรับโครงกำรที่ 4 และ 5 ในอัตรำปละประมำณ 9.0 – 10.0 ลำนเยน ตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญำ โดยจะช ำระเงินเปนรำยไตรมำส 

กำรเลิกสัญญำ 1.ผูวำจำงยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึงผูรับจำงแสดงควำมประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญำเปนลำย
ลักษณ์อักษรไมนอยกวำ 3 เดือน 

2.ในกรณีที่คูสัญญำฝำยใดกระท ำผิดสัญญำในสำระส ำคัญและมิไดแกไขกำรผิดสัญญำดังกลำว
ภำยใน 30 วัน หลังจำกไดรับแจงเปนลำยลักษณ์อักษรจำกคูสัญญำอีกฝำยหนึ่ง ใหคูสัญญำอีก
ฝำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำไดทันทีโดยแจงเปนหนังสือไปยังคูสัญญำฝำยที่กระท ำผิดสัญญำ 

 

1.6.2.8 สญัญำเงนิกทูีส่ ำคญั 

1.6.2.8.1 สญัญำเงนิกสู ำหรบัโครงกำรที ่1 

ผูก ู Nakatsugawa 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 0.675 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  ธ.ค. 57 – ม.ค. 75 

วงเงินกูรวม 1 ลำนเยน 

1.6.2.8.2 สญัญำเงนิกสู ำหรบัโครงกำรที ่2 

ผูกู Takamori 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คุมำโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 1.0 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกูรวม  355 ลำนเยน 

 

1.6.2.8.1 สญัญำเงนิกสู ำหรบัโครงกำรที ่3 

ผูก ู Nojiri 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุนแหงที่ 1 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่มิยำซำกิ ประเทศ
ญ่ีปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 0.85 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกูรวม  349 ลำนเยน 
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1.6.2.8.1 สญัญำเงนิกสู ำหรบัโครงกำรที ่4 

ผูก ู Tarumizu 

ผูใหกู สถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุนแหงที่ 2 

วัตถุประสงค์ในกำรกูยืม  เพื่อเปนเงินทุนในกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่คำโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุน ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ 8.1 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลำ  ม.ค. 59 – ธ.ค. 75 

วงเงินกูรวม  2,578 ลำนเยน 

 

1.6.3 สรปุสญัญำส ำคญัทีเ่กีย่วของกบัโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนลมในประเทศไทย 

 

1.6.3.1 สญัญำซือ้ขำยไฟฟำกบักำรไฟฟำสวนภมูภิำค 

กลุมบริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟำกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค (กฟภ.) ส ำหรับโครงกำรผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนลม จ ำนวน 1 สัญญำ สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้  

โครงกำร ลมลิกอร์ (LLG) 

คูสัญญำ บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด และ กฟภ. 

สัญญำเลขที่ VSPP-PEA-006/2557 

ที่ตั้งโครงกำร อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 23 มิ.ย. 2557 

อำยุสัญญำ สัญญำมีระยะเวลำ 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และมีผลบังคบัใชจนกวำจะยุติสัญญำ 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำ กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟำในปริมำณพลังไฟฟำสูงสุด 8.965 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 33,000 โวลท์  

อัตรำคำไฟฟำ อัตรำคำไฟฟำเปนไปตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟำจำกผูผลิตไฟฟำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนหมุนเวียน) 

สวนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟำ 3.50 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เปนระยะเวลำ 10 ป นับจำกวัน COD 

กำรยกเลิกสัญญำ  1. ผูผลิตไฟฟำยื่นหนังสือเปนลำยลักษณ์อักษรถึงกฟภ.แสดงควำมประสงค์ที่จะยุติสัญญำ        
โดยกำรเลิกสัญญำ  

2. คูสัญญำฝำยใดฝำยหนึ่งไมปฏิบัติตำมสัญญำขอหนึ่งขอใด อีกฝำยหนึ่งท ำหนังสือแจงใหฝำยนั้น
ด ำเนินกำรแกไข หำกไมแกไขใหอีกฝำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ 

 

1.6.3.2 สัญญำเกี่ยวกับกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม 

กลุมบริษัทฯ มีสัญญำเกี่ยวกับกำรกอสรำงโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลมและระบบจัดเก็บพลังงำน 
จ ำนวน 4 สัญญำ ดังนี้  
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1.6.3.2.1 สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ โครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนลม  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำง โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม กับ บริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จ ำกัด และบริษัท ศิลำมำศ เซอร์วิสเซส จ ำกัด จ ำนวน 1 สัญญำ สำระส ำคัญของสัญญำ มี
ดังนี ้

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
บริษทั อิตัลไทยวิศวกรรม จ ำกัด และบริษัท ศิลำมำศ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 

ผูวำจำง บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 30 ม.ค. 2560 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และกอสรำงโรงไฟฟำ (ไมรวมกังหันลม) 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 1 ป นับจำกวันที่ระบุในหนังสือรับมอบงำน 
(Taking-Over Certificate)  

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดสัญญำ เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

 

1.6.3.2.2 สญัญำรบัเหมำกอสรำงแบบเบด็เสรจ็ ระบบจดัเกบ็พลงังำน ส ำหรบัโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลังงำนลม  

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำรับเหมำกอสรำงแบบเบ็ดเสร็จ ระบบจัดเก็บพลังงำน ส ำหรับโครงกำรผลิต
ไฟฟำจำกพลังงำนลม กับ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี 
โซลูชั่น จ ำกัด และบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ำกัด จ ำนวน 1 สัญญำ สำระส ำคัญของสัญญำ มีดังนี้ 

ผูรับจำง กิจกำรคำรวม (Consortium) ระหวำง  
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด(1) บริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูชั่น จ ำกัด และ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ำกัด 

ผูวำจำง บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 1 มี.ค. 2560 

ขอบเขตงำนที่ส ำคัญ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ และติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงำน โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม 

กำรรับประกันผลงำน ผูรับจำงรับประกันงำนตำมสัญญำเปนระยะเวลำ 1 ป นับจำกวันที่ระบุในหนังสือรับมอบงำน 
(Taking-Over Certificate)  

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดสัญญำ เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

หมำยเหตุ : (1)  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด ไดควบรวมบริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูชั่น จ ำกัด และไดรับโอนสิทธิ
และหนำที่ตำมสัญญำนี้ในสวนของบริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูช่ัน จ ำกัด ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2561   

1.6.3.2.3 สญัญำซือ้ขำยกงัหนัลมและอปุกรณ ์ส ำหรบัโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนลม 

 (1) สญัญำซือ้ขำยกงัหนัลม ส ำหรับโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนลม 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อกังหันลม ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม กับ 
Goldwind International Holdings (HK) Limited จ ำนวน 1 สัญญำ สำระส ำคัญของสัญญำ 
มีดังนี ้

ผูขำย Goldwind International Holdings (HK) Limited 

ผูวำจำง บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 
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วันที่ลงนำมในสัญญำ 26 เม.ย. 2559 

กำรรับประกัน ผูขำยรับประกันกังหันลมเปนระยะเวลำ 2 ป นับจำกวันที่งำนแลวเสร็จ 

กำรรับประกันประสิทธิภำพกำรใชงำน 
(Warranty on Availability) 

ผูขำยรับประกันประสิทธิภำพกำรใชงำน (Warranty on Availability) ของกังหันลม  หำกผลกำร
วัดประสิทธิภำพกำรใชงำนต่ ำกวำที่ผูขำยรับประกัน ผูขำยจะชดใชคำเสียหำยใหแกผู ซื้อตำม
เงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญำ กรณีที่ผลกำรวัดประสิทธิภำพกำรใชงำนสูงกวำอัตรำที่ระบุไวใน
สัญญำ ผูขำยมีสิทธิไดรับรำงวัลพิเศษ (Bonus) 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำเมื่อมีเหตุผิดสัญญำ เปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   

  

 (2) สญัญำซือ้ขำยอปุกรณ ์ส ำหรับโครงกำรผลติไฟฟำจำกพลงังำนลม 

บริษัทฯ มีกำรเขำท ำสัญญำซื้อขำยอุปกรณ์ ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนลม กับ 
Goldwind International Holdings (HK) Limited จ ำนวน 1 สัญญำ สำระส ำคัญของสัญญำ 
มีดังนี ้

ผูขำย Goldwind International Holdings (HK) Limited 

ผูวำจำง บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

วันที่ลงนำมในสัญญำ 19 ม.ค. 2560 

กำรรับประกัน ผูขำยรับประกันอุปกรณ์เปนระยะเวลำ 24 เดือน นับจำกวันที่อุปกรณ์นั้นผำนกำรทดสอบ 
(Commissioning Completion) หรือ 30 เดือน นับจำกวันที่อุปกรณ์นั้นสงมำถึงจุดสงสินคำ 
แลวแตเหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นกอน 

กำรเลิกสัญญำ กำรบอกเลิกสัญญำเปนไปตำมเหตุแหงกำรเลิกสัญญำทั่วไป   
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สวนที่ 2  กำรจดักำรและกำรก ำกับดแูลกจิกำร 
2-1 ขอมลูหลกัทรพัยแ์ละผถูอืหนุ 

2.1.1 จ ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุเรยีกช ำระแลว 

เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 บริษัทฯ น ำจ ำนวนหุนที่เรียกช ำระแลวเขำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใตหมวด
พลังงำนและสำธำรณูปโภค และเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บำท แบง
ออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 2,000,000,000 หุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท และมีทุนเรียกช ำระแลวทั้งสิ้น 
9,984,137,300 บำท แบงออกเปนหุนสำมัญจ ำนวน 1,996,827,460 หุน มูลคำที่ตรำไวหุนละ 5.00 บำท โดย 

2.1.2 ผถูอืหนุ 

ณ วันท่ี 11 ธันวำคม 2561 (1) รำยชื่อผูถือหุนรำยใหญของบริษัทฯ มีดังนี ้

ผถูอืหนุรำยใหญ จ ำนวนหนุ 
สดัสวนกำรถอืหนุ 

(รอยละ) 
BCP (2)

 1,399,999,994 70.1 

ส ำนักงำนประกันสังคม 34,600,289 1.7 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 15,836,746 0.8 

นำงสำวพิสชำ เหมวชิรวรำกร 12,000,000 0.6 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMONEES LIMITED 10,152,168 0.5 

รวมผถูอืหนุรำยใหญ 1,472,589,197 73.7 

รวมจ ำนวนหนุทัง้หมด 1,996,827,460 100.00 

หมำยเหตุ:  

(1) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งลำสุด 

(2) BCP เปนบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน้ ำมันและธุรกิจจ ำหนำยน้ ำมัน ณ วันที่ 7 กันยำยน 
2561 (ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลำสุด) BCP มีผูถือหุนรำยใหญ 10 รำยแรก ดังนี้ 

 

ผถูือหนุรำยใหญ 10 รำยแรก จ ำนวนหนุ สดัสวนกำรถอืหนุ (รอยละ) 
ส ำนักงำนประกันสังคม 199,128,697 14.5 

กระทรวงกำรคลัง 137,442,767 10.0 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 120,439,428 8.8 

กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 100,936,800 7.3 

กองทุนรวม วำยุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 100,936,800 7.3 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,642,198 2.4 

STATE STREET EUROPE LIMITED   31,304,143 2.3 

AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P  30,000,069 2.2 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 23,056,200 1.7 

กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยำวปันผล 22,045,400 1.6 

รวมผถูือหนุรำยใหญ 10 รำยแรก 798,932,502 58.1 

รวมจ ำนวนหนุทัง้หมด 1,376,923,157 100.00 

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย, www.set.or.th 

 

 

http://www.set.or.th/
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2.1.3 กำรออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถือหุน ประจ ำป 2560 มีมติใหออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสำมัญของ
บริษัทฯ ไมเกินจ ำนวน 10.00 ลำนหนวย เพื่อเสนอขำยใหแกกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
(โครงกำร “ESOP”)  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสำมัญของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
ที่ออกใหแกกรรมกำร ผูบริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตจะเปนกำรโอนตำมเงื่อนไขใน
ขอก ำหนดสิทธิ 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับแตวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไมขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขำย
หุนรองรับใหแลวเสร็จตำมอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำย : 10,000,000 หนวย 

จ ำนวนหุนสำมัญที่จัดสรรไว เพื่ อ
รองรับกำรใชสิทธิ 

: 10,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนประมำณรอยละ 0.50 ของจ ำนวนหุนที่
จ ำหนำยไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 18 เมษำยน 2560 

รำคำเสนอขำยตอหนวย : 0 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตรำกำรใชสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสำมัญได 1 หุน เวนแตกรณีมี
กำรปรับอัตรำกำรใชสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

รำคำกำรใชสิทธิ : ผูถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแตละรำยสำมำรถใชสิทธิจองซื้อหุนสำมัญของ
บริษัทฯ ไดในรำคำดังตอไปนี้  

(1) รำคำ 10 บำทตอหุน ส ำหรับกำรใชสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนรอยละ 50 ของจ ำนวนหุนทั้งหมดที่กรรมกำร ผูบริหำรหรือ
พนักงำนแตละรำยไดรับจัดสรรจำกบริษัทฯ  

(2) รำคำ 13.82 บำทตอหุนส ำหรับกำรใชสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สวนท่ีเหลืออีกจ ำนวนรอยละ 50 ของจ ำนวนหุนท้ังหมดที่กรรมกำร 
ผูบริหำรหรือพนักงำนแตละรำยไดรับจัดสรรจำกบริษัทฯ  

วันก ำหนดกำรใชสิทธิ : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม พฤศจิกำยน
ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก ำหนดกำรใชสิทธิครั้งแรก 
คือ วันที่ 25 พฤษภำคม 2560 และวันก ำหนดกำรใชสิทธิครั้งสุดทำย  
จะตรงกับระยะเวลำ 5 วันท ำกำรกอนวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 
5 ป นับแตวันที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ใน
กรณีที่วันก ำหนดกำรใชสิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ ใหเลื่อน
ก ำหนดวันใชสิทธิดังกลำวเปนวันท ำกำรกอนหนำ 
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สิทธิและประโยชน์อยำงอื่นนอกจำก
สิทธิและประโยชน์ตำมปกติของหุน
สำมัญ 

: -ไมม-ี 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไมน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเปน
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ตลำดรองของหุนสำมญัทีเ่กดิจำกกำร
ใชสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุนสำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิทธิซื้อหุนสำมัญตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เขำจดทะเบียนเปนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจ ำนวนทั้งสิ้น 3.2 ลำนหนวย หรือคิดเปนรอยละ 0.2 
ของทุนเรียกช ำระ 

 

2.1.4 นโยบำยจำยเงนิปนัผล  

บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจำยเงินปันผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวำรอยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจำกกำรหักทุนส ำรองตำงๆ ทุกประเภทตำมขอบังคับของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยแลว โดยมติของคณะกรรมกำร
บริษัทที่อนุมัติใหจำยเงินปันผลจะตองถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนกำรจำยเงินปันผล
ระหวำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ  มีอ ำนำจอนุมัติกำรจำยเงินปันผลระหวำงกำลได แลวใหรำยงำนใหที่ประชุมผูถือ
หุนรับทรำบในกำรประชุมครำวตอไป ทั้งนี้ กำรจำยเงินปันผลขึ้นอยูกับภำวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
แผนกำรลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแตละป ตำมควำมจ ำ เปน ควำมเหมำะสม และขอพิจำรณำอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควร 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยในประเทศไทย 

บริษัทยอยในประเทศไทยมีนโยบำยกำรจำยเงินปันผลไมนอยกวำรอยละ 80.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังจำกกำรหักทุนส ำรองตำงๆ ทุกประเภทตำมขอบังคับของบริษัทแตละบริษัท และตำมกฎหมำยแลว ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด หลังจำกหักขอผูกพันของบริษัท แผนกำรลงทุนในแตละป และขอพิจำรณำอ่ืนๆ ที่กรรมกำรของบริษัท
แตละบริษัทเห็นสมควร ตำมควำมจ ำเปนและเหมำะสม 

บริษัทยอยในตำงประเทศ 

บริษัทยอยในตำงประเทศมีนโยบำยกำรจำยเงินปันผลไมนอยกวำรอยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร หลังจำกกำรหักทุนส ำรองตำงๆ ทุกประเภทตำมขอบังคับของบริษัทแตละบริษัท และตำมกฎหมำยแลว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับกระแสเงินสด หลังจำกหักขอผูกพันของบริษัท แผนกำรลงทุนในแตละป และขอพิจำรณำอ่ืนๆ ที่กรรมกำรของ
บริษัทแตละบริษัทเห็นสมควร ตำมควำมจ ำเปนและเหมำะสม 

ทั้งนี้ กำรจำยเงินปันผลจำกบริษัทยอยที่จัดตั้งอยูในตำงประเทศใหแกบริษัทฯ อำจมีตนทุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของจำกกำร
จำยเงินปันผลดังกลำว เชน ภำษีหัก ณ ที่จำย (withholding tax) ภำษีที่เกี่ยวของอ่ืนๆ คำธรรมเนียมที่เกี่ยวของใน
กำรท ำรำยกำร และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
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ขอมลูกำรจำยเงนิปนัผลยอนหลงั 

ป 2560 – 2561 บริษัทฯ จำยเงนิปันผลใหผูถือหุน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

  

 

วนัทีป่ระกำศจำยปนัผล 

ป 2560 ป 2561 
 ม.ค.-ม.ีค. 2561 เม.ย. – มิ.ย. 2561 ก.ค. – ก.ย. 2561 

ก ำไรตอหุน 

(บำท/หุน) 
0.64 0.21 0.17 0.19 

เงินปันผลระหวำงกำล  
(บำทตอหุน) 

0.61 0.16 0.16 0.16 

อัตรำกำรจำยเงินปันผล  
(รอยละ) 

95.3 76.1 94.1 84.2 
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2-2 โครงสรำงกำรจดักำร 
โครงสรำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอย จ ำนวน 5 ชุด 

ไดแก คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมกำรกำรลงทุน และมีกำรแบงสำยกำรบังคับบัญชำเปนสำย
งำนตำงๆโดยสรุปเปนแผนภำพผังโครงสรำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ดังนี ้
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2.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทั  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 กรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 10 คน ดังนี้ 

 

รำยชือ่ ต ำแหนง 
วนัทีไ่ดรบักำรแตงตัง้เปน
กรรมกำรบรษิทัครัง้แรก 

1 นำยพิชัย ชุณหวชิร (1) ประธำนกรรมกำร 25 มีนำคม 2559 

2 พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำตอบแทน 

25 มีนำคม 2559 

3 พลเอก คณิต สำพิทักษ ์ กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

25 มีนำคม 2559 

4 พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 

25 มีนำคม 2559 

5 นำงวิไล ฉัททันต์รัศม ี(2) กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

25 มีนำคม 2559 

6 นำยณรงค์ บุณยสงวน (3) กรรมกำรอิสระ  1 มกรำคม 2561 

7 ดร. พรรณขนติตำ บุญครอง (4) กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

2 มกรำคม 2560 
 

8 นำยธรรมยศ ศรีชวย (5, 7)
 กรรมกำร 

กรรมกำรกำรลงทุน 

1 พฤศจกิำยน 2561 

 

9 ศ.ดร. สุชัชวีร์ สวุรรณสวัสดิ์ (2) กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง
องค์กร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

25 มีนำคม 2559  

10 นำยบัณฑิต สะเพียรชัย (2, 7)
 กรรมกำรผจูัดกำรใหญ  

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรกำรลงทุน 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

 

25 มีนำคม 2559 
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กรรมกำรทีล่ำออกระหวำงป 

 

รำยชือ่ ต ำแหนง 
วนัทีไ่ดรบักำรแตงตัง้เปน
กรรมกำรบรษิทัครัง้แรก 

1 นำยชัยวัฒน ์โควำวิสำรัช (6, 7)
 รองประธำนกรรมกำร  

ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 

25 มีนำคม 2559 
(ลำออก 15 ตุลำคม 2561) 

หมำยเหตุ : 

(1) ประธำนกรรมกำรไมไดเปนสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดยอยใดๆ  เพื่อใหสอดคลองตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  

ป 2555 ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด และเปนกรรมกำรผูแทนจำกผูถอืหุนรำยใหญของบริษัทฯ คือ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
จึงไมเขำขำยนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

(2) ไดรับกำรแตงตั้งกลับเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่งโดยมติที่ประชุมสำมัญผูถือหุน ประจ ำป 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2560 

(3) ไดรับกำรแตงต้ังคร้ังแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกรำคม 2561 
และมีวำระกำรด ำรงต ำแหนงคงเหลือตอจำกนำยธรรมยศ ศรีชวยซ่ึงตนแทน ตอมำนำยณรงค์ บุณยสงวน มีชื่อเปนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
และไดรับกำรเสนอช่ือใหไดรับกำรแตงต้ังกลับเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง โดยมติที่ประชุมสำมัญผูถือหุนประจ ำป 2561 เมื่อวันที่ 
24 เมษำยน 2561 

(4) ไดรับกำรแตงต้ังคร้ังแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2559  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 2 มกรำคม 2560 
และมีวำระกำรด ำรงต ำแหนงคงเหลือตอจำกนำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล ซ่ึงตนแทน ตอมำ ดร. พรรณขนิตตำ บุญครองมีชื่อเปนกรรมกำร  

ที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ และไดรับกำรเสนอชื่อใหไดรับกำรแตงต้ังกลับเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง โดยมติที่ประชุมสำมัญผูถือหุน 
ประจ ำป 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 

(5) ไดรับกำรแตงต้ังคร้ังแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 
และมีวำระกำรด ำรงต ำแหนงคงเหลือตอจำกนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ซ่ึงตนแทน  

(6) นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2561 แตยังคงด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 

(7) กำรด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรกำรลงทุนเขำขำยนิยำมกรรมกำรที่มีอ ำนำจบริหำร จึงไมเขำขำยนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
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กรรมกำรผมูอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  (ตำมหนงัสือรบัรองบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561) 
ผูมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ คือ นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร ลงลำยมือชื่อรวมกับ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย 

กรรมกำรผูจัดกำรใหญ รวมเปนสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ หรือ นำยพิชัย ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร 
หรือ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผูจัดกำรใหญ ลงลำยมือชื่อรวมกับ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ  

พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นำยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สำพิทักษ์ หรือ  

นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง หรือนำยณรงค์ บุณยสงวน หรือ นำยธรรมยศ ศรีชวย รวมเปนสองคนและประทับ 

ตรำส ำคัญของบริษัทฯ 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  
อำงอิงคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุม ครั้งท่ี 13/2560 เม่ือวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรทบทวนนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในนโยบำยดังกลำว ไดระบุ  บทบำท หนำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทไวดังนี ้

1. กรรมกำรใหมตองเขำรับกำรปฐมนิเทศควำมรูเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติหนำที่ใหเปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีควำมรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุน 
(Accountability to Shareholders) 

3. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ (Direct) และก ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ใหฝำยบริหำรด ำเนินกำรใหเปนไปตำมนโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ อยำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ภำยใตกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคำทำงเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจกำรและควำมมั่งค่ังสูงสุด
ใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders ’ Wealth) รวมถึงน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใชจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อเพ่ิมคุณคำใหแกกิจกำรอยำงยั่งยืน 

4. ดูแลใหบริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยำว รวมทั้งมีแผนกำรพัฒนำพนักงำน และควำมตอเนื่องของ
ผูบริหำร (Succession Plan) 

5. ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดเวลำและตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอก ำหนดในสญัญำ
ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ โดยก ำหนดใหฝำยบริหำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเรื่องที่ส ำคัญอ่ืนๆ ของ
บริษัทฯ ใหคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกเดือน เพ่ือใหกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ เปนไปอยำงมีประสิทธิผล 

6. รำยงำนใหผูถือหุนทรำบถึงสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ ำเสมอ และครบถวนตำมควำมเปนจริง รวมถึงแนวโนมใน
อนำคตขององค์กรทั้งในดำนบวกและลบ ดวยเหตุผลสนับสนุนอยำงเพียงพอ  

7. ด ำเนินกำรใหบริษัทฯ มีระบบทำงบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได  

8. ทบทวน และอนุมัตินโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเปนประจ ำทุกป 

9. มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจัดใหมีแนวทำงและมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม เพียงพอ และมีกำรติดตำมอยำงสม่ ำเสมอ 

10. ควบคุม ดูแลใหฝำยบริหำรมีกำรปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝำยอยำงมีจริยธรรมและมีควำมเทำเทียม 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนำ 2-9 

 

11. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกอ่ืน มีควำมพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยำงเปนอิสระในกำร
พิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใชทรัพยำกร กำรแตงตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ด ำเนินกิจกำร ตลอดจนพรอมที่จะคัดคำนกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืนๆ หรือฝำยจัดกำรในกรณีที่มีควำมเห็น
ขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอควำมเทำเทียมกันของผูถือหุนทุกรำย 

12. ในกรณีที่จ ำเปน คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกเกี่ยวกั บกำร
ด ำเนินกิจกำรดวยคำใชจำยของบริษัทฯ 

13. แตงตั้งเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ตำมกฎหมำยวำดวยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อท ำ
หนำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร และกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด และชวยด ำเนิน
กิจกรรมตำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทฯ อันไดแก กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผูถือหุน 
ตลอดจนกำรใหค ำแนะน ำแกกรรมกำรและบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติตนและด ำเนินกิจกำรใหถูกตองตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวของตำงๆ อยำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมกำรและบริษัทฯ มีกำรเปดเผยขอมูลสำรสนเทศอยำง
ถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

14. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทำงธุรกิจ 
จริยธรรมของกรรมกำร ผูบริหำรและพนักงำน (Code of Ethics) เพ่ือเปนแนวทำงปฏิบัติภำยในองค์กร 

15. งดซื้อขำยหลักทรัพย์ กอนกำรประกำศแจงขำวงบกำรเงินอยำงนอย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจงขำวงบ
กำรเงินอยำงนอย 3 วัน 

16. รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยลวงหนำของตน ของคูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสำมีภริยำ (1) 
และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภำวะ (2) และนิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตำม (1) และบุคคลตำม (2) ถือหุนรวมกันเกินกวำ
รอยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลำว และกำรถือหุนรวมกันดังกลำวเปนสัดสวนที่
มำกที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง (ซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน) และตองแจงใหบริษัทฯ ทรำบโดยมิชักชำ 

17. เขำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำรอยำงนอย 1 
หลักสูตรอันไดแก หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หรือเทียบเทำเพ่ือเพ่ิมทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

18. กรรมกำรที่ไมเปนผูบริหำรมีหนำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจัดกำรใหญเปนประจ ำทุกป 

19. กรรมกำรที่ไมเปนผูบริหำร และกรรมกำรอิสระประชุมระหวำงกันเองตำมควำมจ ำเปนอยำงนอย 2 ครั้ง/ป เพื่อ
อภิปรำยปัญหำตำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูในควำมสนใจ โดยไมมีฝำยจัดกำรรวมดวย และแจงใหกรรมกำร
ผูจัดกำรใหญทรำบถึงผลกำรประชุม  

20. กรรมกำรแตละคนจะด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไดไมเกิน 5 บริษัท 

21. พิจำรณำอนุมัติแตงตั้งและก ำหนดบทบำทหนำที่ของคณะกรรมกำรชุดยอยตำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและควำม
จ ำเปนเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

22. มีกลไกก ำกับดูแลบริษัทยอย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหนำที่
ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมกำรในบริษัทยอย เพื่อควบคุมกำรบริหำรใหเปนไป
ตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท ำรำยกำรตำงๆ ใหถูกตองตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของกฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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23. พิจำรณำอนุมัติกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุนในธุรกิจใหม กำรด ำเนินกำรตำงๆ กำรกูยืม หรือ 
กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรใหกูยืม ตลอดจนกำรเปนผูค้ ำประกัน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ใหเปนไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ ขอก ำหนด และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของของกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

24. พิจำรณำ และ/หรือ ใหควำมเห็นตอรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ กำรเขำท ำรำยกำร (ในกรณีที่ขนำดของ
รำยกำรไมตองไดรับกำรอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอก ำหนด และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

25. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูกับรำยงำน
ของผูสอบบัญชีไวในรำยงำนประจ ำป และครอบคลุมเรื่องส ำคัญตำงๆ ตำมนโยบำยขอพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 

26. พิจำรณำอนุมัติกำรจำยปันผลระหวำงกำลใหแกผูถือหุน และรำยงำนกำรจำยปันผลดังกลำวใหที่ประชุมผูถือหุน
ทรำบในกำรประชุมผูถือหุนครำวตอไป 

27. พิจำรณำอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไมตองหำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแกไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
กำรแกไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยตำงๆ รวมถึง ประกำศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เขำด ำรง
ต ำแหนงกรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหนงกรรมกำรวำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ  ในกรณีกำรแตงตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และในกรณีกำรแตงตั้งกรรมกำรใหม รวมถึงกำรก ำหนดคำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อน ำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

28. มอบหมำยใหกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติกำรอยำงหนึ่งอยำงใดแทนคณะกรรมกำร
ได ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจดังกลำวจะตองไมเปนกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจชวงที่ท ำใหกรรมกำรหรือผูรับมอบ
อ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแยงทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เวนแตเปนกำรอนุมัติรำยกำรที่
เปนไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไวเทำนั้น 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดวยกรรมกำรจ ำนวนไมนอยกวำ 5 คนและไมมำกกวำ 12 คน และกรรมกำรไมนอย
กวำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในรำชอำณำจักร และตองมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยและ
ขอบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไมมีกำรกีดกันทำงเพศ หรือควำมแตกตำงอ่ืนใด 

2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดวยกรรมกำรท่ีมีควำมเปนอิสระอยำงนอย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด และ
มีจ ำนวนไมนอยกวำ 3 คน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดวยผูมีควำมรอบรู ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในดำนธุรกิจไฟฟำพลังงำน
หมุนเวียน ดำนธุรกิจระหวำงประเทศ ดำนบัญชีและกำรเงิน ดำนกำรควบคุมภำยใน ดำนกฎหมำย ดำนกำรพัฒนำ
องค์กร ดำนสังคม สิ่งแวดลอมและควำมปลอดภัย ดำนบริหำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมกำรอิสระอยำง
นอย 1 คน เปนผูมีควำมรูควำมเชี่ยวชำญดำนบัญชีและกำรเงิน โดยใหคณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
เปนประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน
เปนรองประธำนกรรมกำรก็ได ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจแตงตั้งกรรมกำรหรือบุคคลใดด ำรงต ำแหนง
กรรมกำรผูจัดกำรใหญของบริษัทฯ และมีอ ำนำจถอดถอนบุคคลดังกลำวจำกกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญไดดวย ท้ังนี้ใหกรรมกำรผูจัดกำรใหญเปนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัทโดยต ำแหนง 

4. ประธำนกรรมกำรตองมิใชบุคคลเดียวกันกับผูที่ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำรใหญ นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำร
ตองไมด ำรงต ำแหนงใดๆ ในคณะกรรมกำรชุดยอยที่ไดจัดตั้งขึน้ เพ่ือใหมีควำมชัดเจนในกำรแบงแยกหนำที่และกำร
ปฏิบัติงำน  

คณุสมบตัขิองกรรมกำร 

กรรมกำรบริษัทตองไมมีลักษณะตองหำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด ขอบังคับ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทฯ  มีภำวะผูน ำ วิสัยทัศน์กวำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี  มีควำมรู ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ที่จะเปนประโยชน์ตอกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศ
เวลำใหไดอยำงเพียงพอ ส ำหรับผูที่เคยเปนกรรมกำรมำกอนตองพิจำรณำถึงกำรมีสวนรวมและผลกำรปฏิบัติหนำที่
กรรมกำรท่ีผำนมำกอนกำรแตงตั้งกลับเขำด ำรงต ำแหนงดวย นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทตองเปนผูที่ไมประกอบกิจกำร 
หรือเขำรวมในกิจกำรอันมีสภำพอยำงเดียวกัน และเปนกำรแขงขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไมวำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน 
หรือประโยชน์ผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทรำบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง  และตลอดชวงเวลำที่ด ำรงต ำแหนง
กรรมกำรของบริษัทฯ ใหด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนรวมกันแลวไมเกิน 5 แหง 

กำรแตงตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำร 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปทุกครั้ง ใหกรรมกำรออกจำกต ำแหนง 1 ใน 3 ถำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบงออกใหตรงเปน
สำมสวนไมได ก็ใหออกโดยจ ำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำมำด ำรง
ต ำแหนงใหมก็ได แตทั้งน้ี ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรท่ีเหมำะสมไมควรเกิน 3 วำระติดตอกัน เวนแตกรรมกำร
คนใด มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนงนำนกวำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเปนอิสระและประสิทธิภำพ
ของกำรปฏิบัติหนำที่ของกรรมกำรรำยดังกลำว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลกำรปฏิบัติหนำที่ตอผูถือหุน ทั้งนี้ ในสวน
กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนงไดไมเกิน 3 วำระติดตอกัน นับจำกวันที่ไดรับกำรแตงตั้งใหด ำรงต ำแหนง
กรรมกำรอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแตงตั้งใหกรรมกำรอิสระนั้นด ำรงต ำแหนงตอไป ใหคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อยำงสมเหตุผลถึงควำมจ ำเปนดังกลำว และใหถือเปนกรรมกำรท่ีไมใชกรรมกำรอิสระ 
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นอกจำกกำรพนต ำแหนงตำมวำระแลว กรรมกำรพนจำกต ำแหนงเม่ือ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหำมตำมมำตรำ 68 แหงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตำมมำตรำ 76 แหงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

5. ศำลมีค ำสั่งใหออก 

ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหำมตำมมำตรำ 89/4 แหงพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

 

กำรพฒันำกรรมกำร 
บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมกำรเขำรวมอบรมและสัมมนำหลักสูตรที่เปนประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน  เพื่อเพิ่มพูนควำมรู 
ควำมเขำใจถึงหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทหนำที่ของกรรมกำรบริษัท
ในกำรบริหำรงำนใหมีประสิทธิภำพ ซึ่งในป 2561 มีกรรมกำรเขำอบรมตำงๆ ดังนี้   

- บริษัทฯ ไดเชิญผูแทนจำกบริษัทที่ปรึกษำ Bain & Company เพื่อรวมน ำเสนอ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นกับกรรมกำรบริษัท และผูบริหำรระดับสูง ภำยใตหัวขอ “Future of Electricity” ในกำรประชุมสัมมนำ
ยุทธศำสตร์องค์กร ประจ ำป 2561 เม่ือวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 

- กำรเดินทำงศึกษำดูงำน และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของบริษัท Huawei  Technologies Deutschland GmbH 

ณ เมือง นูเรมเบิร์ก ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี รวมถึงกำรเขำเยี่ยมชมกำรประยุกต์ ใชระบบ 
Blockchain ของบริษัท Power Ledger เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูดำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ไดรับเกียรติจำกนำยพิชัย ชุณหวชิร (ประธำนกรรมกำร) เปนผูบรรยำยภำยใตหัวขอเรื่อง “แนวคิดใน
กำรลงทุนส ำหรับผูบริหำร” โดยมีกรรมกำรบริษัทไดแก นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี และ ดร.พรรณขนิตตำ บุญครอง 
พรอมทั้ง ผูบริหำร พนักงำนในกลุมบริษัท เขำรวมรับฟังกำรบรรยำยในวันท่ี 25 ตุลำคม 2561   

- ดร.พรรณขนิตตำ บุญครอง ผำนกำรอบรมหลักสูตร  Advance Audit Committee Program (AACP)  

รุนที่ 29/2018 จำกสมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในเดือนมิถุนำยน 2561 

- นำยณรงค์ บุณยสงวน  ผำนกำรอบรมหลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.)  
รุนที่ 12 จำกสถำบันวิทยำกำรพลังงำน ระหวำงวันท่ี  19 กรกฎำคม – 22 พฤศจิกำยน 2561  

- นำยบัณฑิต สะ เพียรชัย  (กรรมกำรผู จัดกำรใหญ) ผำนกำรอบรมหลักสูตรผูบริหำรระดั บสู ง 

ดำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุนที่ 11 จำกสถำบันวิทยำกำรพลังงำน  ระหวำงวันที่ 11 มกรำคม -  
21 มิถุนำยน 2561 และหลักสูตรนักบริหำรระดับสูงดำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน  (วธอ.)  
รุนที่ 5 จำกสถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรมระหวำง ระหวำงเดือนพฤษภำคม - กันยำยน 2561 

 

ปัจจุบันมีกรรมกำรบริษัทที่เขำอบรมเกี่ยวกับบทบำทหนำที่กรรมกำรในหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) จ ำนวน 5 คน และ Director Certification Program (DCP) จ ำนวน 6 คน ประวัติกำรอบรมของกรรมกำร 
ปรำกฏในหัวขอคณะกรรมกำร 
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2.2.2 ผบูรหิำร  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผูบริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 คน ดังนี้  

รำยชือ่ ต ำแหนง 

1. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผูจัดกำรใหญ  

2. นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล  รองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนปฏิบัติกำร 

3. นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช รองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ  สำยงำนบริหำรควำมเปนเลิศ
องค์กร และเลขำนุกำรบริษัท 

4. นำงสำวภัทร์ภูรี ชินกุลกจินิวฒัน์ รองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 

5. นำงสำวณินทิรำ อภิสิงห์ (1) รักษำกำรรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนยุทธศำสตร์
องค์กร 

6. ดร. ภำวัน สยำมชัย (2) ผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนปฏิบัติกำร  
และ Country Manager, BCPG Japan Corporation และ  
รักษำกำรผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ Green Technology 

Center (GTC)  

7. นำยชำญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (3) ผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ  สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร 

8. นำยกองเกียรติ กำญจนพันธ์ุ ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

9. นำยพงษ์ศักดิ์ ชะนะมำ ผูอ ำนวยกำร ฝำยบัญชีองค์กร 

หมำยเหตุ: 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแตงต้ังเปน รักษำกำรรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร มีผลต้ังแตวันที่ 1  กรกฏำคม 2561 เปนตนไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแตงต้ังเปน รักษำกำรผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ Green Technology Center (GTC) มีผลต้ังแตวันที่ 1  เมษำยน 2561 เปนตนไป 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแตงต้ังเปน ผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 เปนตนไป 
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2.2.2.1 บทบำทหนำที ่และควำมรบัผดิชอบของฝำยจดักำร 
 2.2.2.1.1 ขอบเขต อ ำนำจ หนำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผจูดักำรใหญ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันที่ 14 ตุลำคม 2558 ไดมีมติอนุมัติขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรผูจัดกำรใหญ ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณรวมกับคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำกับดูแล บริหำร จัดกำร และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ใหเปนไปตำมนโยบำย 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณตำมท่ีไดรับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

3. บริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดและเปนไปตำมแผนธุรกิจ 
งบประมำณ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ไดรับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

4. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใหกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมท้ังกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
เปนไปตำมวัตถุประสงค์และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุน 

5. ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงิน กำรตลำด ทรัพยำกรบุคคล และดำนกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ โดยรวมเพื่อให
สอดคลองกับนโยบำยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตำมที่ไดรับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน 

6. เจรจำและเขำท ำสัญญำ และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภำยในก ำหนดวงเงินของธุรกรรมตำมที่
ก ำหนดในตำรำงอ ำนำจอนุมัติรำยจำยซึ่งไดรับมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

7. สั่งกำร ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และบันทึกภำยในส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบำยของบริษัทฯ และเปนไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษำระเบียบอันดีงำมภำยในองค์กร 

8. ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อใหมีผล
ประกอบกำรท่ีดีตำมเปำหมำย และรำยงำนตอคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส รวมถึงหำโอกำสปรับปรุงและพัฒนำ
ใหมีผลประกอบกำรที่ดีขึ้น 

9. พัฒนำองค์กรใหมีผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรท่ีดี และมีกำรปรับปรุงพัฒนำอยำงสม่ ำเสมอตอเนื่องเพ่ือให
องค์กรเติบโตอยำงยั่งยืน 

10. ด ำเนินกำรใหมีกำรศึกษำโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรใหมๆ ที่ดี โดยท ำกำรศึกษำทำงดำนเทคนิคและดำนกำรเงิน
อยำงเหมำะสมและครบถวนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

11. กำรบรรจุ กำรแตงตั้ง กำรถอดถอน กำรก ำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือน หรือ คำจำง กำรโยกยำย กำร
พนสภำพและอ่ืนๆ ยกเวนพนักงำนตั้งแตระดับรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญขึ้นไป ตองไดรับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

12. กำรโยกยำยพนักงำนระดับผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ ยกเวน กำรบรรจุ กำรแตงตั้ง กำรถอดถอน กำรก ำหนด 
กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือนหรือคำจำงกำรพนสภำพ และอ่ืนๆ ตองไดรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

13. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนกำรด ำเนินงำนท่ีเปนรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรคำทั่วไป  ในวงเงินไมเกินงบประมำณที่ไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
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14. ด ำเนินกำรใหสอดคลองกับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรไดมำจ ำหนำยไปซึ่งสินทรัพย์  
รวมตลอดจนตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนุมัติรำยจำยซึ่งไดรับมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

15. พิจำรณำแตงตั้งที่ปรึกษำตำงๆ ที่จ ำเปนตอกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ  

16. มอบอ ำนำจชวง และ/หรือมอบหมำยใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงำนที่ก ำหนดในนำมของกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญ ภำยใตขอบเขตอ ำนำจที่ระบุไวในหนังสือมอบอ ำนำจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของ
คณะกรรมกำรบริษัท และไมกอใหเกิดควำมขัดแยงทำงผลประโยชน์ หรือควำมขัดแยงไมวำในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย ในกรณีที่มีควำมขัดแยง ตองเสนอธุรกรรมดังกลำวใหคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุน (แลวแตกรณี) พิจำรณำและใหควำมเห็นชอบ เวนแตธุรกรรมดังกลำวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมี
หลักเกณฑ์เดียวกับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (arm's length)  

17. ปฏิบัติหนำที่ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ทั้งนี้ กรรมกำรผูจัดกำรใหญมีอ ำนำจในกำรสั่งจำยเงิน
เพื่อกิจกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกตำมสัญญำ หรือขอผูกพันใดๆ รวมถึงมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร หรือก ำหนด
และอนุมัติวิธีกำรจัดหำพัสดุ ครั้งละไมเกิน 50.0 ลำนบำท 

 2.2.2.1.2 บทบำท หนำที่ ควำมรบัผดิชอบของฝำยจดักำร 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดบทบำท หนำที่ ควำมรับผิดชอบของฝำยจัดกำร ดังนี ้

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทฯ ใหเปนไปตำมนโยบำย แผนงำน เปำหมำย ขอบังคับ และระเบียบ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนใหเปนไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ดวยงบประมำณที่ไดรับอนุมัติอยำง
เครงครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถือหุนอยำงดีที่สุด 

3. รำยงำนควำมกำวหนำจำกกำรด ำเนินงำนตำมมติ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ส ำคัญตอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง 

4. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีที่คณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดไว 

5. ตองไมประกอบกิจกำรหรือเขำรวมในกิจกำรอันมีสภำพอยำงเดียวกัน และเปนกำรแขงขันกับกิจกำรของบริษัทฯ  
ไมวำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชำและส ำนักตรวจสอบภำยในรับทรำบและไดรับ
กำรพิจำรณำเห็นชอบใหประกอบกิจกำรน้ันๆ ได 

6. กำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบริษัทอ่ืนหรือต ำแหนงอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของกรรมกำรผูจัดกำรใหญจะตอง
ไดรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทกอน สวนผูบริหำรตั้งแตผูอ ำนวยกำรขึ้นไปจะตองไดรับควำมเห็นชอบ
จำกกรรมกำรผูจัดกำรใหญกอน เวนแตกำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนจะตองไดรับ  

ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ผูบริหำรระดับสูงอันหมำยรวมถึงผูที่ด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรสี่รำยแรกนับตอจำกกรรมกำรผูจัดกำรใหญลงมำ  
ผูซึ่งด ำรงต ำแหนงเทียบเทำกับผูด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรรำยท่ีสี่ทุกรำย และใหหมำยควำมรวมถึงผูด ำรงต ำแหนง
ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เปนระดับผูจัดกำรฝำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ ตองงดซื้อขำยหลักทรัพย์ 
กอนกำรประกำศแจงขำวงบกำรเงินอยำงนอย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจงขำวงบกำรเงินอยำงนอย 3 วัน และ
จะตองรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคูสมรสและของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทใน
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เครือ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และตองแจงใหบริษัทฯ ทรำบโดยมิชักชำเมื่อมี
กรณีดังตอไปนี ้

(ก) มีสวนไดเสียไมวำโดยตรงโดยออมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ ท ำขึ้นระหวำงรอบปบัญชี 

(ข) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

8. มีหนำที่เขำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำนประจ ำวันดวยคำใชจำยของ
บริษัทฯ เพื่อใหมีควำมรอบรูและเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ส ำหรับผูบริหำรระดับรอง
กรรมกำรผูจัดกำรใหญ คณะกรรมกำรบริษัทไดสงเสริมใหเขำรับกำรอบรมในหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) ของสมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทำ เพื่อใหเขำใจบทบำทหนำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท อันน ำมำซึ่งประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

2.2.2.2 กำรสรรหำผบูรหิำรระดบัสงู แผนกำรสบืทอดต ำแหนง และกำรพฒันำผบูรหิำรระดบัสงู 

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหนำที่ดูแลใหมีแผนสืบทอดต ำแหนง (Succession Plan) ในต ำแหนงที่ส ำคัญใน
องค์กร เชน กรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญ และผูบริหำรระดับสูง โดยใหกรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอยำงนอยปละหนึ่งครั้ง รวมถึงก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ 
ผูจัดกำรใหญ วำหำกมีคุณสมบัติที่เหมำะสม บุคคลภำยนอกหรือพนักงำนตั้งแตระดับผูอ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถ
เขำรับกำรคัดเลือกในต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญได เพ่ือใหเกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมอบหมำยให
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนเปนผูพิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ พัฒนำ ประเมินผล
กรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญ หลักเกณฑ์ และโครงสรำงคำตอบแทนของกรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำร
ใหญ 

คณะกรรมกำรบริษัทควรด ำเนินกำรใหม่ันใจวำ กรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญ และผูบริหำรระดับสูงมีทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ ำเปนตอกำรขับเคลื่อนองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กร และบรรลุตำมเปำหมำย โดยมอบหมำยให
ฝำยจัดกำรด ำเนินกำรแตงตั้ง “คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริหำร” เพ่ือท ำหนำที่ดูแลกำรอบรมและพัฒนำ
ควำมรูควำมสำมำรถของผูบริหำรระดับสูง โดยใหกรรมกำรผูจัดกำรใหญ/ผูจัดกำรใหญ รำยงำนเปนประจ ำทุกป ถึงสิ่ง
ที่ไดท ำไปในระหวำ่งป และควรพิจำรณำควบคูกับแผนสืบทอดต ำแหนง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทไดวำงแนว
ทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติม โดยใหมีกำรหมุนเวียนหนำที่ควำมรับผิดชอบของผูบริหำรระดับสูง เพื่อใหมีควำมเขำใจมี
ประสบกำรณ์ และควำมพรอมในกำรบริหำรองค์กรโดยรวม 

2.2.3 เลขำนกุำรบรษิทั 

เพื่อสงเสริมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรด ำเนินงำนใหสอดคลองตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ขอก ำหนด ขอบังคับบริษัทฯ 
ระเบียบบริษัทฯ นโยบำยบริษัทฯ ระเบียบและขอพึงปฏิบัติตำงๆ ของหนวยงำนก ำกับดูแล และหนวยงำนอ่ืนที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งขอก ำหนดแหงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัท ไดแตงตั้งเลขำนุกำร
บริษัท โดยใหมีหนำที่รับผิดชอบตำมขอก ำหนดแหงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งใหมีหนำที่
รับผิดชอบในกำรใหค ำแนะน ำเบื้องตนดำนกฎหมำย และกฎเกณฑ์ตำงๆ ที่เกี่ยวของ กำรด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทยอย คณะกรรมกำรชุดยอยของบริษัทฯ กำรประชุมผูถือหุน และกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อใหกำรประชุมและกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ กำรประสำนงำนใหมีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร 
และมติที่ประชุมผูถือหุน  กำรดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูถือหุน กำรดูแลเรื่องกำรเปดเผยขอมูลกำร
รำยงำนสำรสนเทศ และกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงกำรจัดท ำ และเก็บรักษำเอกสำร
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ส ำคัญตำงๆ เชน หนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร / กำรประชุมผูถือหุน รำยงำนประจ ำป 
ทะเบียนกรรมกำร และรำยงำนกำรมีสวนไดเสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรและผูบริหำร เปนตน    

นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบริษัทยังมีบทบำทส ำคัญในกำรสงเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีหนำที่สงเสริมกำรปฏิบัติ
หนำที่ของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผูจัดกำรใหญ รวมทั้งรับผิดชอบงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท 
(Compliance) ผำนทำงฝำยก ำกับองค์กร 

ป 2561 เลขำนุกำรบริษัทคือ นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช ซึ่งไดรับกำรมอบหมำยใหปฏิบัติหนำที่เลขำนุกำรบริษัท 
และด ำรงต ำแหนงรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญสำยงำนบริหำรควำมเปนเลิศองค์กรอีกต ำแหนงหนึ่ง  ทั้งนี้ ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 
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2.2.4 คำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัและผบูรหิำร 

2.2.4.1 คำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 

 2.2.4.1.1 คำตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ 

ในกำรพิจำรณำก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนจะพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของคำตอบแทนดังกลำวและน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แลวจึงเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุม 

ผูถือหุนทุกป และที่ประชุมสำมัญผูถือหุน ประจ ำป 2560 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดยอยส ำหรับป 2560 ไวดังนี้ 
1. คำตอบแทนประจ ำส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ 

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท ไดรับในอัตรำเดือนละ 30,000 บำท 

(ข) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรับในอัตรำเดือนละ 10,000 บำท   
2. คำเบ้ียประชุม ซึ่งจะจำยใหเฉพำะกรรมกำรท่ีเขำรวมประชุม 

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท ไดรับในอัตรำ 30,000 บำท/คน/ครั้ง 
(ข) กรรมกำรชุดยอยตำงๆ ไดรับในอัตรำ 15,000 บำท/คน/ครั้ง   

ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรชุดยอยจะไดรับคำตอบแทนรำยเดือน และคำเบ้ียประชุมสูงกวำ
กรรมกำรในอัตรำรอยละ 25 และ รองประธำนกรรมกำรบริษัทจะไดรับคำตอบแทนรำยเดือน และคำเบี้ยประชุมสูงกวำ
กรรมกำรในอัตรำรอยละ 12.5 

3. เงินโบนัส คณะกรรมกำรบริษทัจะไดรับเงินโบนัสประจ ำปในอัตรำรอยละ 0.75 ของก ำไรสุทธิ แตไมเกิน 3,000,000 

บำทตอกรรมกำร 1 ทำน และใหค ำนวณจำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง โดยประธำนกรรมกำรและรองประธำน
กรรมกำรจะไดรับคำตอบแทนที่เงินโบนัสสูงกวำกรรมกำรในอัตรำรอยละ 25.0 และ 12.5 ตำมล ำดับ 

สรุปคำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ป 2561 ได ดังนี้ 
 

รำยชือ่คณะกรรมกำรบรษิทั BOARD AC NRC ERMC CG IC โบนสั 2560 
Capital Gain 

ESOP (4) 
รวมสทุธ ิ

1 นำยพชิยั  ชณุหวชริ 862,500 - - - - - 1,874,520 1,931,250 4,668,270 

2 พลเรือเอก ศิษฐวชัร วงษส์วุรรณ 776,250 - 75,000 - - - 1,687,069 1,296,000 3,834,319 

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

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

5 นำงวิไล ฉทัทันตร์ัศม ี 720,000 393,750 - - 75,000 - 1,499,616 1,545,000 4,233,366 

6 นำยณรงค์ บุณยสงวน (1) 690,000 - - - - - - - 690,000 

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

8 นำยธรรมยศ ศรีชวย (2) 120,000 - - - - 15,000 874,776 1,545,000 2,554,776 

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

10 นำยบัณฑิต สะเพยีรชยั 720,000 - - 90,000 75,000 150,000 1,499,616 2,317,500 4,852,116 

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

กรรมกำรทีล่ำออกระหวำงป  
1 นำยชยัวัฒน์ โควำวสิำรัช (3) 624,375 - - - - 187,500 1,687,069 1,738,130 4,237,074 

 รวม 7,333,125 1,008,750 195,000 292,500 243,750 352,500 15,121,130 15,766,880 40,313,635 

 

หมำยเหตุ 
(1) ไดรับแตงตั้งเปนกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2561 

(2) ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอยทุกคณะ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรกำรลงทุน เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2561   

(3) ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2561 แตยังคงด ำรงต ำแหนงประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 

(4) ค ำนวณจำกสวนตำงระหวำงรำคำกำรใชสิทธิและรำคำตลำดเฉลี่ย ณ เดือนที่ใชสิทธิซื้อหุนสำมัญของบริษัทฯ 
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 2.2.4.1.2 คำใชจำยอืน่ของกรรมกำร 

บริษัทฯ ไมไดก ำหนดคำตอบแทนอ่ืน ยกเวนคำใชจำยของกรรมกำรที่เกี่ยวของจำกกำรปฏิบัติหนำที่กรรมกำร โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้

- รถยนต์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหนำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 

- บัตรเติมน้ ำมันเพ่ือใชในกำรปฏิบัติหนำที่ตำมที่จำยจริงส ำหรับกรรมกำร ไมเกิน 400 ลิตร/คน/เดือน 

- คำบริกำรเครือขำยอินเตอร์เน็ตเพ่ือใชในกำรปฏิบัติหนำที่ส ำหรับกรรมกำรไมเกิน 900 บำท / คน / เดือน 

- กำรจัดท ำประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และผูบริหำร ในวงเงินรวมไมเกิน 250 ลำนบำท 
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2.2.4.2 คำตอบแทนผบูรหิำร 

 2.2.4.2.1 คำตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ 

คำตอบแทนผูบริหำรประกอบดวย (1) คำตอบแทนที่เปนตัวเงินซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และ (2) คำตอบแทน
ใหกับผูบริหำร (ซึ่งรวมถึงพนักงำนของบริษัทฯ) ในรูปอ่ืน ไดแก คำตรวจสุขภำพประจ ำป คำวัคซีนปองกันโรค  
คำรักษำพยำบำล กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และ คำเบี้ยประกันชีวิต นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไดออกโครงกำร ESOP ใหแก
กรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน ในป 2561 บริษัทฯ จำยคำตอบแทนผูบริหำร เชน เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพประมำณ 40 ลำนบำท 
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรและผบูรหิำร 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์(หนุสำมญั) บรษิทั บีซพีจี ีจ ำกดั (มหำชน)  
ตำมมำตรำ 59 ของ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ของกรรมกำร ผบูรหิำร และผทูีเ่กีย่วของ 

ระหวำงวนัที ่1 มกรำคม ถงึ 31 ธนัวำคม 2561 

หนวย : จ ำนวนหนุ 

รำยชื่อกรรมกำร / ผบูรหิำร 
ยอดยกมำ  
1 ม.ค. 2561 

กำรใชสทิธซิือ้
หนุสำมญั

ตำมโครงกำร 
ESOP 

กำรเปลีย่นแปลง 
จำกกำรซือ้/ขำยผำน ตลท. 

ระหวำงป 

+ไดมำ / - จ ำหนำยไป 

รำยงำน 

ณ สิน้สดุ 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 

   ไดมำ ( + ) จำหนำยไป ( - )  

กรรมกำร (1)       

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

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

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

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

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

6. นำยธรรมยศ ศรีชวย (2) -  -  -  -  225,000  

7. นำงพรรรณขนิตตำ บุญครอง  75,000  150,000  -  -  225,000  

8. นำยณรงค์ บุณยสงวน  -  -  -  -  -  
9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ์  75,000  150,000  -  -  225,000  

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

ผบูรหิำร (1)      

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

2. นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช  62,000  93,000  -  -  155,000  

3. นำงสำวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (3) -  -  -  -  -  
4. นำงสำวณินทิรำ อภิสิงห ์ 157,800  -  -  -  157,800  

5. นำยภำวัน สยำมชัย  -  188,500  -  -  188,500  

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

7. นำยกองเกียรติ กำญจนพันธุ์  49,600  99,200  -  -  148,800  

8. นำยพงษ์ศักดิ์ ชะนะมำ  72  83,950  -  - 84,000  22  

 

หมำยเหต ุ 
(1) ไมมีกำรถือครอง หรือเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และ บริษัทยอย ระหวำงป พ.ศ. 2561 ของบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมกำร 

และผูบริหำร ตำมนิยำมที่ก ำหนดไวในมำตรำ 59 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีกำรแกไข
เพิ่มเติมในภำยหลัง) ซ่ึงไดแกคูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสำมีภริยำ (1) และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะ (2) และนิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคล
ตำม (1) และบุคคลตำม (2) ถือหุนรวมกันเกินกวำรอยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลำว และกำรถือหุนรวมกัน
ดังกลำวเปนสัดสวนที่ มำกที่สุดในนิติบุคคลนั้น  

(2) นำยธรรมยศ ศรีชวย ไดรับกำรแตงต้ังเปนกรรมกำรบริษัท มีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เพื่อแทนนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ที่ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัท โดยรำยงำนใหบริษัทฯ ทรำบวำ ได
ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อเร่ิมเขำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 225,000 หุน  

(3) นำงสำวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ไดรับแตงต้ังใหด ำรงต ำแหนงรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนกำรเงินและบัญชี ต้ังแต วันที่ 1 กรกฎำคม 
2561 โดยไดจัดท ำแบบ F59 – 1 เพื่อรำยงำน กำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เปนคร้ังแรก โดยรำยงำนวำ ไมมีกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ  

(4) นำยชำญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ไดรับแตงต้ังใหด ำรงต ำแหนงผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 โดยไดจัดท ำแบบฟอร์ม F59 - 1 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ คร้ัง
แรกเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 จ ำนวน 999 หุน  
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2.2.3 บคุลำกร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ และบริษัทยอย มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ไมรวมผูบริหำร) เทำกับ 92 คน โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

 

 

2-2.5.1 ตอบแทนพนกังำน 

บริษัทฯ ไดก ำหนดผลตอบแทนพนักงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพ่ือใหพนักงำนไดรับผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนอยำง
เปนธรรม  ไดแก 

1. เงินเดือนและโบนัสก ำหนดตำมหนำที่ควำมรับผิดชอบของแตละคนโดยพิจำรณำเปรียบเทียบจำกบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสำหกรรมท่ีใกลเคียงกัน ประสบกำรณ์ และคุณวุฒิ เปนส ำคัญ รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนของกลุมบริษัทฯ 

2. สวัสดิกำร เชน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภำพประจ ำป  คำ
รักษำพยำบำลผูปวยนอกของพนักงำนและครอบครัว วัคซีนปองกันโรคระบำด เงินประกันสังคม คำเบี้ยเลี้ยง
ส ำหรับเดินทำงไปตำงประเทศ คำใชจำยในกำรเดินทำง เปนตน 

3. อ่ืนๆ ไดแก โครงกำร ESOP เปนตน 

นอกจำกนี้ กลุมบริษัทฯ ไดใหสิทธิตำงๆ แกพนักงำนตำมนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวของ เชน สิทธิกำรหยุดพักผอน
ประจ ำป สิทธิกำรลำประเภทตำงๆ เปนตน  

ชั่วโมงอบรม 

48 

ชั่วโมง/คน/ป 

 

ชั่วโมงควำมปลอดภัย ป 2561 

222 

พันชั่วโมง 

 

ชั่วโมงควำมปลอดภัย สะสม 

590 

พันชั่วโมง 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนำ 2-23 

 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ จำยคำตอบแทนพนักงำน (ไมนับรวมผูบริหำร) ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เทำกับ 200.11 ลำนบำท 

ในป 2561 บุคลำกรเขำรับกำรอบรม เฉลี่ย 48 ชั่วโมง/ป/คน 

 

2-2.5.2 ขอพพิำทดำนแรงงำน 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพำทแรงงำนท่ีมีนัยส ำคัญ 

2-2.5.3 นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอยำงสม่ ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู ทักษะ และควำมช ำนำญ 
รวมทั้งประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงเสริมใหบุคลำกรสำมำรถพัฒนำ
ควำมรูควำมช ำนำญจำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีกำรจัดอบรมภำยในบริษัทฯ เพื่อใหมี
กำรถำยทอดประสบกำรณ์และใหควำมรูเพิ่มเติมแกพนักงำนอยูเปนประจ ำ และบริษัทฯ จะพิจำรณำจัดสงพนักงำนและ
ผูบริหำรในสำยงำนตำงๆ เขำรวมกำรอบรมและสัมมนำในเรื่องที่เกี่ยวของกับกำรปฏิบัติ งำนของแตละฝำยเปนกำร
เพ่ิมเติม เพ่ือน ำควำมรูท่ีไดรับมำปรับปรุงกำรด ำเนินของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น เชน 

▪ สนับสนุนใหพนักงำนเขำรับกำรฝกอบรมภำยในประจ ำปกับบริษัท บำงจำกฯ (มหำชน) อำทิ หลักสูตรดำน
บริหำร เชน กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน  กำรจัดท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรทำงกำรเงินส ำหรับนักลงทุน  
กำรตัดสินใจเชิงรุกในกำรท ำงำนขำมสำยงำน กำรเงินส ำหรับผูบริหำรที่ไมใชนักกำรเงิน และหลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เชน ไมโครซอฟท์ ออฟฟศ ภำษำอังกฤษ ไคเซ็นในส ำนักงำน เปนตน รวมทั้ง
สงเสริมกำรเขำรับกำรฝกอบรมสัมมนำภำยนอกเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมหนำที่ควำม
รับผิดชอบ ดวยเชนกัน 

▪ จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู (Knowledge Sharing) เพื่อสรำงวัฒนธรรมแหงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ควำมรู ประสบกำรณ์ในงำนที่พนักงำนงำนแตละคนรับผิดชอบใหแกเพื่อนพนักงำน เพื่อใหเกิดควำม
เขำใจ และสรำงเสริมควำมเขำใจ และเกิดควำมรวมมือรวมใจระหวำงฝำยงำนใหมำกยิ่งขึ้น 

▪ สงเสริมใหผูบริหำรระดับสูงเขำรับกำรฝกอบรมกับสถำบันกำรฝกอบรมชั้นน ำภำยนอก เชน IOD หรือ
สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำตำงๆ ที่มีกำรจัดหลักสูตรกำรฝกอบรมผูบริหำรระดับสูง เปนตน ซึ่งไดแก หลักสูตร 
Executive Development Program (EDP) หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมกำรบริษัท เพื่อใหผูบริหำร
ไดรับทรำบ และเขำใจบทบำทและควำมคำดหวังของกรรมกำรตอฝำยจัดกำร เพ่ือใหสำมำรถตอบสนองขอมูล 
และด ำเนินกำรไดสอดคลองตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดตอไป 
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2-3 กำรก ำกับดูแลกิจกำร  

2.3.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
รวมท้ังไดยึดถือ และปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในประเทศ เชน หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2560 ที่ประกำศใชโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
หลักเกณฑ์ตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies - CGR) ของสมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับ
สำกล เชน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เปนตน  โดยไดมอบหมำยให
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เปนผูติดตำม พิจำรณำ และน ำเสนอกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทใหมีควำมทันสมัย สอดคลองกับหลักเกณฑ์ที่ประกำศใช ใหมจำกหนวยงำนก ำกับดูแล และน ำ เสนอตอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใชนโยบำยดังกลำวอยำงตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม ครั้งที่ 
12/2561 เม่ือวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ไดพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ตำมควำมเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลเปนฉบับทบทวน ครั้งที่ 3 ใหสอดคลองตำมขอเสนอแนะจำกสมำคม
สงเสริมกรรมกำรบริษัทไทย เพื่อกำรปรับปรุงดำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จำกผลประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ตำมเกณฑ์ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Company ประจ ำป 2561 (CGR Report 

2018) พรอมท้ังไดเผยแพรนโยบำยดังกลำวบน Website ของบริษัทฯ ที ่

http://www.bcpggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpg-cg-policy-th.pdf 

2.3.2 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัทฯ ก ำหนดเปนนโยบำย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยำงเครงครัด โดยในป 2561 

บริษัทไดผลกำรประเมินในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำร และรำงวัลตำง ๆ ดังน ี  
▪ ไดรับกำรปรับเพิ่มคะแนนผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจ ำป 2561 จำกสมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) เปนระดับดีเลิศ (Excellence) จำกเดิมท่ีไดรับกำรประเมินในระดับดีมำก (Very Good) ป 2560  

▪ ไดคะแนนประเมิน 98 คะแนน จำกผลประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถือหุนประจ ำป 2561  

(AGM Checklist) โดยสมำคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

▪ ด ำรงสถำนะกำรเปนสมำชิกแนวรวมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรตอตำนกำรทุจริต  (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

▪ บริษัทฯ ไดรับกำรคัดเลือกจำกสถำบันไทยพัฒน์ใหเปนกิจกำรวิถียั่งยืน (ESG 100) โดยไดรับกำรจัดอันดับ
ใหเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีกำรด ำเนินงำนโดดเดนดำนสิ่งแวดลอม สังคม ธรรมำภิบำล 
(Environmental, Social and Governance – ESG) ประจ ำป 2561 และไดรับรำงวัล Best Corporate 

Governance 2018, Thailand จำกนิตยสำรกำรเงิน World Finance ประเทศสหรำชอำณำจักร 
▪ บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยคงสถำนะภำพกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกลตำงๆ ไดแก 

o ISO 9001 : 2015 มำตรฐำนสำกลดำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ 

o ISO 14001 : 2015 มำตรฐำนสำกลดำนกำรจัดกำรสิ่งแวดลอม 

o ISO / IEC 27001 : 2013 มำตรฐำนสำกลส ำหรับขอมูล หรือกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในดำน
สำรสนเทศ 

http://www.bcpggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpg-cg-policy-th.pdf
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โดยมีรำยละเอียดมำตรกำรปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครอบคลุมหลักกำรทั้ง 5 หมวด ดังนี้    

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)  

บริษัทฯ ตระหนัก และใหควำมส ำคัญในเรื่องสิทธิของผูถือหุน โดยก ำหนดใหกำรด ำเนินกำรตำงๆ พึงตองรักษำสิทธิของ  
ผูถือหุนในฐำนะเจำของกิจกำร ผำนกระบวนกำรใชสิทธิโดยกำรเขำรวมประชุมสำมัญ / วิสำมัญผูถือหุน เพื่อออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวำระกำรประชุมตำงๆ ที่ส ำคัญ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ และจะไม
กระท ำกำรใดๆ อันเปนกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดก ำหนดแนวปฏิบัติไว ดังนี้ 

▪ สิทธิซื้อขำยและโอนหุน และสิทธิในสวนแบงก ำไร 
▪ สิทธิไดรับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมตอกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ                    

และตนเอง 
▪ สิทธิเขำรวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่ส ำคัญตำงๆ เชน   

กำรแตงตั้งกรรมกำรเพื่อท ำหนำที่แทนตน กำรแตงตั้งและก ำหนดคำตอบแทนของผูสอบบัญชี  และมีสิทธิ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำย หรือนโยบำยฯ ก ำหนด โดยบริษัทฯ 
ไดอ ำนวยควำมสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถำบันเขำรวมประชุมผูถือหุน 

▪ สิทธิประกำรอ่ืนๆ ที่ผูถือหุนพึงไดรับตำมกฎหมำย 

1. กำรเปดโอกำสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อพิจำรณำ
เลือกตั้งเปนกรรมกำรบริษัทฯ และสำมำรถตั้งค ำถำม ขอค ำอธิบำย และแสดงควำมเห็นของตนไดอยำงเหมำะสม
เปนกำรลวงหนำ โดยในกำรประชุมสำมัญผูถือหุนประจ ำป 2561 บริษัทฯ ไดแจงเปนขำวกำรใหสิทธิแกผูถือหุนใน
เรื่องดังกลำวผำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560 อยำงไรก็ดี  
เมื่อครบก ำหนดสิ้นสุดกำรเสนอเรื่องกลับมำยังบริษัทฯ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งเปนระยะเวลำลวงหนำ
กวำ 4 เดือน ไมปรำกฏมีกำรเสนอเรื่องกลับมำยังบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเปนระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ  

ผูถือหุนประจ ำป 2561 แตอยำงใด 

2. ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ไดจัดไวอยำง
เหมำะสม ตลอดจนวำระกำรประชุม และขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองพิจำรณำ ซึ่งในวำระกำรจำย  

เงินปันผลนั้น บริษัทฯ ไดเปดเผยจ ำนวนเงินที่จำยจริงเปรียบเทียบกับนโยบำย โดยบริษัทตระหนักถึงกำรน ำสง
ขอมูลเปนกำรลวงหนำเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกำสพิจำรณำศึกษำขอมูลอยำงรอบคอบกอนกำรประชุม โดยในกำร
ประชุมสำมัญผูถือหุน ประจ ำป 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 นั้น บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหถึง 
ผูถือหุนลวงหนำกอนกำรประชุมไมนอยกวำ 21 วัน และโฆษณำค ำบอกกลำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน 
ติดตอกันและไมนอยกวำ 3 วันกอนวันประชุม รวมถึงเผยแพรขอมูลดังกลำวไวในเว็บไซต์บริษัทฯ ลวงหนำกอนวัน
ประชุมจ ำนวน 33 วัน 

3. ภำยใตบทบัญญัติของกฎหมำยและขอบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวำระเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำร ผูถือหุน
สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรเปนรำยบุคคล โดยใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำกับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

4. ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผูบริหำรที่เกี่ยวของ มีควำมรับผิดชอบในกำรเขำประชุมผูถือหุน เพื่อชี้แจง และ
ตอบค ำถำมแกผูถือหุน ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผูถือหุนประจ ำป 2561 เม่ือวันที่ 24 เมษำยน 2561 กรรมกำรบริษัท
และผูบริหำรระดับฝำยงำนขึ้นไปไดเขำรวมกำรประชุมครบทุกทำน 

5. หลังกำรประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเผยแพรสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำและมติของที่ประชุมผูถือหุนผำน
ชองทำงตำงๆ เชน เว็บไซต์ของ ตลท. และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่อำจไมไดเขำ
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รวมในกำรประชุมผูถือหุนสำมำรถรับทรำบขอมูลโดยทั่วกันในทันทีภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมหรือภำยในเชำ 
วันท ำกำรถัดไป 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติตอผูถือหุนอยำงเทำเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)  

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดแูลใหผถูือหุนทุกรำยพึงไดรับกำรปฏิบัติอยำงเทำเทียมกันและเปนธรรม โดยบริษัทฯ ได
ก ำหนดแนวปฏิบัติไวดังนี ้

1. ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุนที่ตนมี 

2. ผูถือหุนจะไดรับสำรสนเทศที่จ ำเปนอยำงเทำเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลำ ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดจัดท ำขอมูล
เปนภำษำอังกฤษ เพ่ือสื่อสำรกับผูถือหุน หรือนักลงทุนท่ีเปนชำวตำงประเทศไดอยำงกวำงขวำง 

3. ผูถือหุนจะไดรับกำรปฏิบัติจำกบริษัทฯ อยำงเปนธรรมและเทำเทียมกัน ภำยใตสิทธิตำมที่บทบัญญัติแหง
กฎหมำย หรือตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีป พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

4. กรณีกำรเขำท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญ เชน กำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือในกรณีกำรเขำท ำ
รำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ไดพิจำรณำอยำงรอบคอบถึงเหตุผล และควำมจ ำเปนกอนกำรเขำท ำ
รำยกำร โดยกระบวนกำรอนุมัติกอนเขำท ำรำยกำร บริษัทฯ ไดยึดถือและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่หนวยงำน
ก ำกับดูแลก ำหนดไวอยำงเครงครัด พรอมทั้งไดสรุปสำระส ำคัญของรำยกำร รวมถึงควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกำรพิจำรณำสอบทำนกำรเขำท ำรำยกำรดังกลำว เพื่อเปดเผยไวในรำยงำน
ประจ ำป และแบบแสดงขอมูลประจ ำป (แบบ 56- 1) ใหผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียตำงๆ รับทรำบอยำง
ครบถวน 

5. กำรติดตอสื่อสำรกับกรรมกำรอิสระในเรื่องตำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงกำรแจงเบำะแส หรือ  

ขอรองเรียนในเรื่องตำงๆ ดังนี้ 
5.1. กำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบริหำร และ

พนักงำน 

5.2. ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพรอง 
5.3. เรื่องที่มีผลกระทบตอประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

โดยผำนชองทำงที่หลำกหลำยตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด และไดเผยแพรหลักเกณฑ์วิธีกำรไวใน Website ของ
บริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 
ผูแจงเบำะแส หรือขอรองเรียนสำมำรถแจงเรื่องผำนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bcpggroup.com ภำยใต
หัวขอ: กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี / ชองทำงกำรรองเรียน ตำม Web Link ดังนี ้
http://www.bcpggroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel 
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หรือชองทำงอ่ืนๆ ดังนี้ 
▪ จดหมำยปดผนกึ  สงถงึ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมท่ีอยูของส ำนักงำนใหญ 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 2098 อำคำร เอ็มทำวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260 

หรือ e-mail : auditcommittee@bcpggroup.com   

▪ จดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ (e-mail) สงถงึ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ หวัหนำส ำนกัตรวจสอบภำยใน  

e-mail: ico@bcpggroup.com 

(ประสงค์จะแจงเบำะแสที่เกี่ยวกบัพนักงำน) 

- ประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล และ เลขำนกุำรบรษิทั 

e-mail: cg@bcpggroup.com 

(ประสงค์จะแจงเบำะแสหรือขอรองเรียนบุคคล หรือกลุมบุคคล ดังนี้ 1.) กรรมกำรผจูัดกำรใหญ 
2.) กรรมกำรบริษัท และ/หรือ 3.) คณะกรรมกำรชุดยอย) 

 

โทรศัพท์ : หวัหนำส ำนกัตรวจสอบภำยใน ที่หมำยเลข : 02 – 335 - 8906 

โทรศัพท์ : เลขำนกุำรบรษิทั ที่หมำยเลข : 02 – 335 – 8941 

หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)  

บริษัทฯ มีควำมมุงมั่นที่จะดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งผูถือหุน ลูกคำ คูคำ คูแขงขันทำงกำรคำ พนักงำน เจำหนี้  
หนวยงำนภำครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมใหพึงไดรับสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวของ และไดรับกำรปฏิบัติอยำง
ยุติธรรมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดเปนนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียแตละกลุมเพื่อเปนบรรทัดฐำนอำงอิงในกำรปฏิบัติงำน เชน มุงเนนเรื่องกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน และ 
กำรปฏิบัติตอแรงงำนอยำงเปนธรรม  กำรก ำกับดูแลปองกันกำรลวงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และลิขสิทธิ์  
กำรปฏิบัติตอคูคำ หรือ คูแขงขันทำงกำรคำอยำงยุติธรรม กำรสรำงจิตส ำนึกและค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำใหมี
กระบวนกำรสงเสริมใหเกิดควำมรวมมือระหวำงบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในกำรสรำงควำมมั่งค่ัง ควำมมั่นคงทำง  

กำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร พรอมทั้งจัดใหมีชองทำงกำรสื่อสำรขอมูลที่มีประสิทธิภำพกับผูมีสวนไดเสีย 

แตละกลุม  รวมถึงกำรจัดใหมีมำตรกำรรับแจงเบำะแสหรือขอรองเรียนจำกทั้งพนักงำนและผูมีสวนไดเสียอ่ืน เกี่ยวกับ
กำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณหรือพฤติกรรมที่อำจสอถึงกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร (ถำมี)   
นอกจำกนี้กลุมบริษัทฯ ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีในกำรตอตำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ของกลุมบริษัทฯ อยำงตอเนื่องเปนประจ ำทุกป  อีกทั้งบริษัทฯ ไดบุกเบิกในกำรด ำเนินธุรกิจในลักษณะเปนกิจกำร 
เพ่ือสังคม (Social Enterprise) โดยประสำนควำมรวมมือกับสหกรณ์กำรเกษตรเพื่อรวมกันด ำเนินธุรกิจโรงงำนผลิต
ไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในพื้นที่ตำงๆ (โครงกำร Solar Cooperatives) ดวย 

ส ำหรับดำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดปลูกฝัง และเนนย้ ำเปนวัฒนธรรมองค์กรแกพนักงำนทุกระดับให
ตระหนักรูเสมอวำกำรด ำเนินกำรตำงๆ จะตองพิจำรณำปองกันมิใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และ
สังคม หรือใหมีผลกระทบนอยที่สุด โดยตองมีกระบวนกำรเพ่ือติดตำมก ำกับดูแลใหเกิดควำมม่ันใจ และเปนที่นำเชื่อถือ  
ทั้งน้ีบริษัทฯ มุงเนนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือใหไดมำตรฐำนและมีคุณภำพในระดับสำกล รวมถึงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบงำน
ตำงๆ อยำงตอเน่ือง โดยกลุมบริษัทฯ ไดยื่นขอรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 และมำตรฐำนดำนกำรจัดกำร

mailto:ico@bcpggroup.com
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สิ่งแวดลอม ISO 14001 ของโรงผลิตไฟฟำทุกแหงในประเทศไทยตั้งแตเริ่มตนด ำเนินกำร และถึง ณ ปัจจุบัน โรงผลิต
ไฟฟำในประเทศไทยของกลุมบริษัทฯ ไดรับกำรตรวจประเมินรับรองตำมมำตรฐำน ISO9001 และ ISO 14001 version 

ใหม ป 2015 แลว 
 

หมวดที่ 4 กำรเปดเผยขอมูลและควำมโปรงใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลที่ส ำคัญทั้งขอมูลทำงกำรเงิน และมิใชทำงกำรเงินอยำงถูกตอง ครบถวน ทันเวลำ โปรงใส 

ผำนชองทำงที่เขำถึงขอมูลไดงำย มีควำมเทำเทียมและนำเชื่อถือ โดยก ำหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้ 
▪ มุงม่ันในกำรใหขอมูลอยำงเทำเทียมกันแกผูถือหุน สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผูที่

ตองกำรใชขอมูลและสำธำรณชนทั่วไป โดยใหควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรอยำงโปรงใส ถูกตอง ครบถวน 
ทันเวลำและสม่ ำเสมอ นโยบำยกำรเปดเผยขอมูลน้ีครอบคลุมถึงทุกชองทำงกำรสื่อสำร เชน รำยงำนประจ ำป 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสตอนักวิเครำะห์และนักลงทุนทั่วไป ขำว เอกสำรแถลงขำว จดหมำย
ถึงผูถือหุน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออ่ืนๆ 

▪ ไมเปดเผยขอมูลที่มีนัยส ำคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอสำธำรณชนใหแกพนักงำนที่ไมไดรับอนุญำต ใหแกกลุม
บุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเครำะห์) จนกวำขอมูลนั้นจะไดเปดเผยตอ
สำธำรณชนแลว 

▪ หลีกเลี่ยงกำรใหขอมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบตอรำคำหุน หรือเปนประโยชน์ตอผูหนึ่งผูใด
โดยเฉพำะ ในชวงเวลำกอนที่จะมีกำรจัดสงงบกำรเงินใหแกตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 

▪ บริษัทฯ ไดมอบหมำยใหหนวยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ มีหนำที่หลักในกำรติดตอประสำนงำนกับผูถือหุน 
นักวิเครำะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ตองกำรขอมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ 

โดยตลอดป 2561 บริษัทฯ ไดเขำรวมกิจกรรมของตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย (ตลท.) ในกำรเผยแพรขอมูล  

ตอนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และไดจัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส (Analyst 

Meeting) กับนักวิเครำะห์ของสถำบันกำรเงินและธนำคำร  รวมถึงยังจัดประชุมกับนักลงทุนทั้งประเภทสถำบัน และ
บุคคลธรรมดำจำกทั้งในและตำงประเทศ (company visit) ที่ขอนัดหมำยเขำเยี่ยมชมกิจกำรและรับทรำบขอมูลจำก
บริษัทฯ อยำงตอเน่ือง (กิจกรรม One-on-One Meeting) นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังไดเขำรวมออกบูธในงำน SET in the 

City ณ สยำมพำรำกอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์กำรคำสยำมพำรำกอน ระหวำงวันท่ี 15 – 18 พฤศจิกำยน 2561 ดวย 

 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)  

กรรมกำรพึงปฏิบัติหนำที่ดวยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
ขอบังคับ และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงมีบทบำทในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันน ำไปสูควำมเจริญเติบโตอยำงยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลกำรปฏิบัติหนำที่ตอผูมีสวนได
เสียอ่ืน รวมถึงเปนอิสระจำกฝำยจัดกำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมกำรชุดยอยเพ่ือกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยท ำหนำที่เฉพำะดำนชวยศึกษำกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอีกดวย โดยในชวงป 2561 
บริษัทฯ ไดด ำเนินกำรดังนี้ 

▪ กำรจัดใหมีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเปนประจ ำทุกเดือนเพื่อพิจำรณำและติดตำมเรื่องตำงๆ ที่เกี่ยวของ
กับกำรด ำเนินกิจกำร รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนของกลุมบริษัทฯ โดยฝำยจัดกำร ซึ่งได
น ำเสนอยังคณะกรรมกำรชุดยอยเฉพำะเรื่องเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองในรำยละเอียดกอนน ำเสนอยังที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
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▪ กำรเขำรวมประชุม Workshop เพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศำสตร์องค์กรในชวง 3-5 ป
ขำงหนำ เพ่ือใชก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรท้ังในระยะสั้นและระยะยำวของบริษัทฯ ตอไป 

▪ กำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เปนประจ ำทุกรำยไตรมำสตอคณะกรรมกำร
บริษัท พรอมท้ังกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกี่ยวของกับงบกำรเงิน 

▪ กำรประชุมของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อใหขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอฝำยจัดกำร เพื่อใชในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภำพตอไป 

▪ กำรน ำเสนอขอกฎหมำยหรือประกำศที่เกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียนใหแกคณะกรรมกำรบริษัทอยำง
สม่ ำเสมอโดยท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอก หรือส ำนักกฎหมำยของบริษัทฯ 

▪ จัดใหมีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พรอมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มำตรกำรตำงๆ อยำงสม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปเพื่อใหคณะกรรมกำรบริษัทและฝำยจัดกำร
รับทรำบเพื่อใชปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

▪ กำรเยี่ยมชมกิจกำรในประเทศญี่ปุนและในประเทศอินโดนีเซียเพื่อใหเกิดควำมเขำใจลักษณะกำรด ำเนินงำน 
และขอก ำหนดหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวของและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำงใกลชิด 

 

ควำมเปนอิสระของประธำนกรรมกำร   

ประธำนกรรมกำรเปนกรรมกำรที่ไมไดเปนผูบริหำร   และไมใชบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และไมมี
ควำมสัมพันธ์ใดๆ กับฝำยจัดกำร    อีกทั้งประธำนกรรมกำรไมไดเปนสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดยอยใดๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อใหคณะกรรมกำรชุดยอยตำงๆ สำมำรถพิจำรณำ และแสดงควำมเห็นในเรื่องตำงๆ ไดอยำงอิสระ   แมวำประธำน
กรรมกำรจะเปนกรรมกำรผูแทนของผูถือหุนรำยใหญ คือ บริษัท บำงจำกคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (BCP) ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70.11 ของจ ำนวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ   แตทั้งนี้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ประกอบดวยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 7 คน จำกกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 70.00  
ซึ่งมำกกวำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงสำมำรถมั่นใจไดวำกรรมกำรไดปฏิบัติหนำที่ในฐำนะผูแทนของ 
ผูถือหุนภำยใตหลักกำรถวงดุลและสอบทำนที่เหมำะสม  ประธำนกรรมกำรไดปฏิบัติหนำที่กำรเปนประธำนอยำง 
เปนอิสระ ไมครอบง ำ หรือชี้น ำควำมคิดในระหวำงกำรอภิปรำย และสงเสริมใหกรรมกำรทุกคนไดมีโอกำสรวมอภิปรำย 
และแสดงควำมคิดเห็นอยำงเต็มท่ี โดยใหเวลำอยำงเพียงพอ และเหมำะสมเพ่ือใหไดมติที่ประชุมในกำรพิจำรณำตัดสนิใจ
เรื่องตำงๆ 

โดยประธำนกรรมกำร ซึ่งเปนผูน ำของคณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทหนำที่ ดังนี้ 
1. ก ำกับ ติดตำม และดูแลใหม่ันใจไดวำกำรปฏิบัติหนำที่ของคณะกรรมกำรเปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ และเปำหมำยหลักขององค์กร  
2. ดูแลใหมั่นใจวำกรรมกำรทุกคนมีสวนรวมในกำรสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี 
3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยหำรือรวมกับกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และมีมำตรกำรที่ดูแลใหเรื่อง

ส ำคัญไดถูกบรรจุเปนวำระกำรประชุม 

4. จัดสรรเวลำไวอยำงเพียงพอที่ฝำยจัดกำรจะเสนอเรื่อง และมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอยำง
รอบคอบโดยทั่วกัน  

5. สงเสริมใหกรรมกำรมีกำรใชดุลยพินิจที่รอบคอบ กำรใหควำมสนใจกับทุกเรื่องที่น ำสูที่ประชุม รวมถึงประเด็นกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

6. เสริมสรำงควำมสัมพันธ์อันดีระหวำงคณะกรรมกำร และฝำยจัดกำร รวมถึงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝำย
จัดกำร แตจะไมเขำไปมีสวนรวมในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
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กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทฯ  
ในระหวำงป นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไมมีกรรมกำรรำยใดของบริษัทฯ ที่ด ำรงต ำแหนงใน
บริษัทจดทะเบียนเกินกวำ 3 แหง ซึ่งต่ ำกวำนโยบำยที่บริษัทก ำหนดไวใหไมเกิน 5 แหง และสอดคลองกับนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดในเรื่องกำรพิจำรณำประสิทธิภำพ และ
กำรอุทิศเวลำปฏิบัติหนำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ 

ส ำหรับกำรไปด ำรงต ำแหนงกรรมกำรในบริษัทอ่ืน หรือต ำแหนงอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของกรรมกำรผูจัดกำรใหญ 
คณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดไวในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีวำ จะตองไดรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัทกอน  ทั้งนี้ นำยบัณฑิต  สะเพียรชัย กรรมกำรผูจัดกำรใหญ ไมไดเปนกรรมกำรในบริษัทอ่ืนนอกเหนือจำก 

บริษัทยอยและบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ไดพิจำรณำ และมีมติที่ประชุมอนุมัติใหควำมเห็นชอบไว 

กำรแบงแยกหนำที่ ควำมรับผิดชอบระหวำง คณะกรรมกำร และฝำยจัดกำร  

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดควำมชัดเจนในกำรก ำกับดูแลองค์กรและใหเกิดกำรถวงดุลกันระหวำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝำย
จัดกำร บริษัทฯ จึงก ำหนดบทบำท หนำที่ระหวำงคณะกรรมกำร และฝำยจัดกำรแยกจำกกันใหชัดเจนแบงเปน 3 กลุม 
คือ (1) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทควรเปนผูด ำเนินกำร (2) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทควรด ำเนินกำรรวมกับฝำย
จัดกำร และ (3) เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทไมควรด ำเนินกำร สรุปไดดังนี้ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติ ในเรื่องตำงๆ รวมถึง 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปำหมำย และแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน  

2. แผนงำน และงบประมำณประจ ำป  
3. กำรลงทุน ด ำเนินโครงกำรตำงๆ ท ำสัญญำที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม  

4. กำรปรับโครงสรำงกำรบริหำร  
5. นโยบำยกำรจำยเงินปันผล  
6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และกรรมกำรผูจัดกำรใหญ  

7. กำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรผูจัดกำรใหญ 

8. กำรแตงตั้งกรรมกำรท่ีออกระหวำงป กำรแตงตั้งคณะกรรมกำรชุดยอย 

9. กำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 

10. กำรแตงตั้งพนักงำนตั้งแตระดับผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญขึ้นไป 

11. กำรแตงตั้งบุคคลเปนกรรมกำรผูแทนบริษัทในกลุมของบริษัทฯ รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัท
ดังกลำว 

คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรรวมกับฝำยจัดกำร ในเรื่องดังตอไปนี้ 
1. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เปำหมำย และแผนงำนประจ ำป 

2. กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 

3. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝำยจัดกำร 
4. กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำ และงบประมำณ เชน นโยบำยและแผนกำรบริหำรกำรจัดกำร

บุคคล และนโยบำยดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

6. กำรดูแลใหมีกำรเปดเผยขอมูลทำงกำรเงินและไมใชกำรเงินมีควำมนำเชื่อถือ 
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คณะกรรมกำรบริษัทไมควรด ำเนินกำร ในเรื่องดังตอไปนี ้
1. เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหฝำยจัดกำรเปนผูรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร  กลำวคือ กำรจัดกำร 

(Execution) ใหเปนไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย หรือแผนงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดอนุมัติแลวตำมกรอบนโยบำยที่
ก ำหนดไว และติดตำมดูแลผล โดยไมแทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรท ำงำนของฝำยจัดกำร เวนแตมีเหตุจ ำเปน 

2. เรื่องที่มีขอก ำหนดหำมไว เชน กำรอนุมัติรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสวนไดเสีย เปนตน 

ทั้งนี้กรรมกำรผูจัดกำรใหญมีอ ำนำจ และหนำที่หลักเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร และบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทฯ 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำย และจะตองบริหำรบริษัทฯ ใหเปนไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
ไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอยำงเครงครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู
ถือหุนอยำงดีที่สุด 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม 

บริษัทฯ ไดก ำหนดใหมีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหมโดยไดจัดใหมีกำรบรรยำยน ำเสนอภำพรวมกิจกำรบริษัทฯ             
ใหกรรมกำรใหมไดรับทรำบในหัวขอ ดังตอไปนี ้

▪ กรอบในกำรด ำเนินกิจกำร(กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบบริษัทฯ) 
▪ ขอมูลกำรด ำเนินงำน กิจกรรม และ/หรือ โครงกำรส ำคัญ 

▪ กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธุรกิจ 

▪ กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
▪ ควำมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหกรรมกำรใหมเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัทฯ พรอมทั้งไดจัดท ำขอมูลที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมกำรบริษัทและผูบริหำรเพื่อเปนคูมือ/ค ำแนะน ำใหแกกรรมกำรใหม เพื่อใชเปนหลักในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
เชน 

▪ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำหมำยของบริษัทฯ 

▪ กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธุรกิจ 

▪ บทบำท หนำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
▪ โครงสรำงกำรบริหำรงำน และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เปนตน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ในชวงป 2561 บริษัทฯ ไดด ำเนินกำรดังนี้ 

▪ กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเปนประจ ำทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจำรณำและติดตำม 

เรื่องตำงๆ ที่เกี่ยวของกับกำรด ำเนินกิจกำร รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยฝำยจัดกำร  

ซึ่งไดน ำเสนอยังคณะกรรมกำรชุดยอยเฉพำะเรื่องเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองในรำยละเอียดกอนน ำเสนอยังที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

▪ กำรเขำรวมประชุม Workshop โดยไดเชิญที่ปรึกษำภำยนอกจำก บริษัท Bain & Company เพื่อรวม
อภิปรำย และแลกเปล่ียนองค์ควำมรูเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ภำพรวมอุตสำหกรรม และสภำพแวดลอมทำงธุรกิจ
ในปัจจุบันและอนำคต เพื่อใหคณะกรรมกำรใชประกอบกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศำสตร์
องค์กร เพื่อใชก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรทั้งในระยะสั้น และระยะยำวของบริษัทฯ ตำมแนวทำงที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดตอไป 

▪ กำรรำยงำนผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เปนประจ ำทุกรำยไตรมำสตอคณะกรรมกำร
บริษัท พรอมท้ังกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกี่ยวของกับงบกำรเงิน 
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▪ กำรประชุมของคณะกรรมกำรอิสระประจ ำปเพื่อใหขอสังเกตหรือขอเสนอแนะตอฝำยจัดกำรระดับสูงของ 
บริษัทฯ เพ่ือใชในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภำพตอไป 

▪ กำรจัดใหมีกำรน ำเสนอขอกฎหมำย หรือประกำศที่เกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียนใหแกคณะกรรมกำรบริษัท
อยำงสม่ ำเสมอโดยท่ีปรึกษำกฎหมำย 

▪ จัดใหมีระบบควบคุมภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง พรอมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มำตรกำรตำงๆอยำงสม่ ำเสมอ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปเพื่อใหคณะกรรมกำรบริษัทและฝำยจัดกำรรับทรำบ
เพ่ือใชในกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

กำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน จะเปนผูพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องกำรก ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรของ 
บริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหนำที่ ควำมรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมำย และสำมำรถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยที่อยูในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกลเคี ยงกัน  
โดยคำตอบแทนกรรมกำรดังกลำวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมกำรปฏิบัติงำนไดอยำงมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติ
หนำที่ใหบรรลุเปำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยมีกระบวนกำรท่ีโปรงใส สรำงควำมมั่นใจใหแกผูถือหุน 

คำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทไดรับคำตอบแทนตำมที่ไดรับอนุมัติจำกที่ประชุมผูถือหุน โดยคำตอบแทนดังกลำวไดมีกำร
ก ำหนดใหอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับที่ปฏิบัติกันในอุตสำหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงำนของ
บริษัทฯ และของกรรมกำรแตละคน 

2. กรรมกำรท่ีไดรับมอบหมำยใหท ำหนำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนพิเศษ (เชน เปนกรรมกำรชุดยอย) จะไดรับ
คำตอบแทนเพ่ิม โดยเชื่อมโยงกับระดับควำมรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมำยน้ัน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทไดจัดใหมีรำยงำนเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมกำรเปนรำยบุคคลและคำตอบแทนของผูบริหำร 
ซึ่งรวมถึงกำรเปดเผยคำตอบแทนที่กรรมกำรและ/หรือผูบริหำรไดรับในกรณีที่ไดรับกำรแตงตัง้ใหไปปฏิบัตหินำที่ใน
บริษัทยอยไวในรำยงำนประจ ำปของบริษัทฯ เพ่ือใหเปนไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทฯ จัดใหมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอยอยำงนอยปละ 1 ครั้ง
เพื่อใชเปนกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนวำในระหวำงปที่ผำนมำคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบัติงำนครบถวน
เหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหนำที่และเปนไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีหรือไม อยำงไร รวมท้ังยังเปนกำรใชผล
ประเมินดังกลำวเพื่อกำรพัฒนำในปตอไป 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอย 
ประกอบดวย 

1. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทส ำหรับกรรมกำรรำยบุคคล 

▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีหัวขอที่ใชในกำรประเมิน 
ไดแก ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหนำที่ของกรรมกำร กำรฝกอบรมและกำรพัฒนำตนเอง และกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล แบบไขวโดยกลุม (กรรมกำร 3 - 4 ทำนซึ่ง
ไมเปดเผยชื่อจะประเมินกรรมกำร 1 ทำน) มีหัวขอที่ใชในกำรประเมิน ไดแก ควำมรับผิดชอบตำมบทบำท หนำที่ 
ของกรรมกำรและควำมเปนอิสระของกรรมกำร 
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2. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัทแบบทั้งคณะ 
มีหัวขอที่ใชในกำรประเมิน ไดแก นโยบำยของคณะกรรมกำร โครงสรำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

กำรปฏิบัติหนำที่ของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร 
3. แบบประเมินส ำหรับคณะกรรมกำรชุดยอย 

มีหัวขอที่ใชในกำรประเมินดำนควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหนำที่และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอย 
ประกอบดวย 

▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแบบทั้งคณะ 
▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนแบบทั้งคณะ 
▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแบบท้ังคณะ 
▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรแบบทั้งคณะ 
▪ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรกำรลงทุนแบบทั้งคณะ 

โดยก ำหนดวิธีกำรใหคะแนน เพื่อใหคณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแตละหัวขอได ซึ่งควำมหมำยของ
กำรใหคะแนนมีดังนี ้

1 = ไมเห็นดวยอยำงยิ่ง หรือไมมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้น 

2 = ไมเห็นดวย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กนอย 

3 = เห็นดวย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร 
4 = เห็นดวยคอนขำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นดี 
5 = เห็นดวยอยำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นอยำงดีเย่ียม 

และก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผล โดยคิดเปนรอยละจำกคะแนนเต็ม ดังนี้ 
มำกกวำรอยละ 85 = ดีเย่ียม 

มำกกวำรอยละ 75 = ดีมำก 

มำกกวำรอยละ 65 = ดี 
มำกกวำรอยละ 50 = พอใช 

ต่ ำกวำ/เทำกับรอยละ 50 = ควรปรับปรุง 
ในป 2561 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอยไดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถสรุปผล
กำรประเมินไดดังนี ้
1) กรรมกำรรำยบุคคล 

▪ แบบรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 96.33 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

▪ แบบรำยบุคคล (แบบไขวโดยกลุม) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 99.13 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.33 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

3) คณะกรรมกำรชุดยอย 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 97.33 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

▪ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 100.00 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

▪ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแบบท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.56 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

▪ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 97.22 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

▪ คณะกรรมกำรกำรลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 97.33 อยูในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
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2.3.3 คณะกรรมกำรชุดยอย 

คณะกรรมกำรบริษัทใหควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมกำรชุดยอยขึ้นเพื่อ
ชวยปฏิบัติงำนในกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใหเปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ เปนไปอยำงทั่วถึง
ในทุกมิติ และสอดคลองตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยในป 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดมีมติให
จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหนำที่และควำมรับผิดชอบหลักตำมที่หนวยงำนก ำกับดูแลก ำหนด รวมถึงกำรมี
สำยกำรบังคับบัญชำโดยตรงกับส ำนักตรวจสอบภำยใน ตอมำในป 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 
เมื่อวันที่  9 มีนำคม 2559 ไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมกำรชุดยอยเพิ่มอีก 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำร
บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน (คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติที่
ประชุมใหเปล่ียนชื่อเปน “คณะกรรมกำรกำรลงทุน”) 

ทั้งน้ี ตลอดระหวำงป 2561 คณะกรรมกำรชุดยอยตำงๆ ไดปฏิบัติหนำที่ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และไดจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติหนำที่ของแตละคณะกรรมกำรชุดยอย แสดงไวในรำยงำนประจ ำปของบริษัท เพื่อ
สื่อสำรกับผูมีสวนไดเสียตำงๆ ดวยอีกทำงหน่ึง 

โดยองค์ประกอบ บทบำท อ ำนำจหนำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอยแตละคณะเปนดังนี้ 

2.3.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee - AC) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตองมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  ซึ่งตอง
ประกอบดวยกรรมกำรอิสระไมนอยกวำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอยำงนอย 1 คน เปนผูมีควำมรูควำมเขำใจ 
หรือมีประสบกำรณ์ดำนบัญชีและกำรเงิน หรือกำรตรวจสอบอยำงเพียงพอที่จะท ำหนำที่ในกำรสอบทำนควำมนำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน โดยมีนำงสำวทิพรัตน์ ซุยกิ้ม ผูชวยผูจัดกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน (รักษำกำรหัวหนำส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน) ท ำหนำที่เลขำนุกำร 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 คน ดังนี ้

รำยชื่อ ต ำแหนง 
จ ำนวนกำรเขำรวมประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด              

ในป 2561  (ครัง้) 

นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธำนกรรมกำร 13/13 

พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำร 12/13 

นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง กรรมกำร 13/13 

หมำยเหตุ: 
(1)  เปนผูมีควำมรูและประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำที่ในกำรสอบทำนควำมนำเชื่อถือของงบกำรเงินได 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยกฎหมำยอยำงถูกตองและ
เพียงพอ  

2. สอบทำนใหบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)            
ที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ และสอบทำนประสิทธิผล และควำมพอเพียงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. สอบทำนใหบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยวำดวยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แหงประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยงทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรไดมำและจ ำหนำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ ใหเปนไปตำมกฎหมำย และขอก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวำ
รำยกำรดังกลำวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ 
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5. สอบทำน และพิจำรณำรวมกับฝำยจัดกำรในเรื่องขอบกพรองส ำคัญที่ตรวจพบ และกำรสนองตอบจำกฝำยจัดกำร 
6. มีอ ำนำจตรวจสอบ และสอบสวนผูที่เกี่ยวของภำยใตขอบเขตอ ำนำจหนำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมี

อ ำนำจในกำรวำจำง หรือน ำเอำผูเชี่ยวชำญเฉพำะดำนมำชวยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตำมระเบียบ
ของบริษัทฯ 

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ ำปของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกลำวตอง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีควำมเปนอิสระเพื่อท ำหนำที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯเสนอ
คำตอบแทน และเสนอกำรพิจำรณำถอดถอนบุคคลดังกลำว รวมทั้งเขำรวมประชุมกับ ผูสอบบัญชี โดยไมมี  
ฝำยจัดกำรเขำรวมประชุมดวย อยำงนอยปละหน่ึงครั้ง  

9. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบ และแผนกำรตรวจสอบของผูสอบบัญชี และส ำนักตรวจสอบภำยในใหมี
ควำมสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน และลดควำมซ้ ำซอนในสวนท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบดำนกำรเงิน 

10. ใหควำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝกอบรม และอัตรำก ำลังของส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน 

11. พิจำรณำ แตงตั้ง โยกยำย ถอดถอน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปของหัวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมท้ังพิจำรณำควำมเปนอิสระของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

12. สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวของกับกำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

13. ในกำรปฏิบัติหนำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ หรือมีขอสงสัยวำมีรำยกำร หรือ กำรกระท ำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอยำงมีนัยส ำคัญตอฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดแก  
▪ รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแยงทำงผลประโยชน์ 
▪ กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพรองที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

▪ กำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 
หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

ใหคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผูบริหำรไมด ำเนินกำรใหมีกำรปรับปรุงแกไข
ภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนวำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำดังกลำว  
ตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 

14. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย ดวยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนประกอบดวยกรรมกำรไมนอยกวำ 3 คน และมำกกวำกึ่งหนึ่งควรเปน
กรรมกำรอิสระ  ทั้งนี้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนเปนกรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำร 

อยำงนอย 1 คน เปนผูที่มีควำมรูควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนบุคคล 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง 
จ ำนวนกำรเขำรวมประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด

ในป 2561  (ครัง้) 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธำนกรรมกำร 4/4 

พลเอก คณิต สำพิทักษ์ กรรมกำร 4/4 

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมกำร และ เลขำนุกำร 4/4 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนำ 2-36 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

1. ก ำหนด และทบทวนวิธีกำรสรรหำ และคุณสมบัติของผูที่จะมำด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทฯกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญ และผูบริหำรระดับสูง 

2. สรรหำ และเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผูจัดกำรใหญ และ
ผูบริหำรระดับสูง  

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรก ำหนดคำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร กรรมกำรผูจัดกำรใหญ และผูบริหำรระดับสูง 
4. น ำเสนอคำตอบแทนกรรมกำรตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหควำมเห็นชอบ และน ำเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติ 
5. น ำเสนอคำตอบแทนกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และผูบริหำรระดับสูงตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูจัดกำรใหญ เพื่อใหขอเสนอแนะในกำรก ำหนดคำตอบแทนที่เหมำะสมตอ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
7. ทบทวน และสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และผูบริหำรระดับสูงประจ ำทุกป และ

รำยงำนใหคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 

8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน และจัดใหมีกำรรำยงำนผลให
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ และเปดเผยในรำยงำนประจ ำป 

9. พิจำรณำผูที่เหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหนงเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
10. ปฏิบัติหนำที่ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

2.3.3.3 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล (Corporate Governance Committee - CG) 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลประกอบดวยกรรมกำรไมนอยกวำ 3 คน ซึ่งมีกรรมกำรอยำงนอย 1 คน เปนกรรมกำรท่ีมี
ควำมรูควำมเขำใจในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ที่พึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลตำงๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง 
จ ำนวนกำรเขำรวมประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด

ในป 2561  (ครัง้) 
พลเอก คณิต สำพิทักษ์ ประธำนกรรมกำร 5/5 

นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมกำร 5/5 

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร และเลขำนุกำร 5/5 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติดำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรตอตำนคอร์รัปชั่ น และกำรดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรตอตำนคอร์รัปชั่ น และกำรดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมให
คณะท ำงำน เพื่อท ำหนำที่สนับสนุนงำนบรรษัทภิบำลไดตำมควำมเหมำะสม  

3. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝำยจัดกำรเพื่อใหเปนไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี และกำรตอตำนคอร์รัปชั่น  

4. ทบทวนนโยบำย และแนวปฏิบัติดำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรตอตำนคอร์รัปชั่น และกำรดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล และเสนอตอคณะกรรมกำร บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำปรับปรุงให
ทันสมัยอยำงตอเน่ือง  

5. ปฏิบัติหนำที่อ่ืนใด ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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2.3.3.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - 

ERMC)  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบดวยกรรมกำรไมนอยกวำ 3 คน ซึ่งมีกรรมกำรอยำงนอย 1 คน 

ที่เปนกรรมกำรที่มีควำมรูควำมสำมำรถ หรือควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ และ/หรือ กำรบริหำรงำนควำมเสี่ยง โดยให
กรรมกำรผูจัดกำรใหญ ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ และเปนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงฯ โดยต ำแหนง 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 3 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหนง 
จ ำนวนกำรเขำรวมประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด           

ในป 2561  (ครัง้) 
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำร 6/6 

พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมกำร 6/6 

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร และเลขำนุกำร 6/6 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 
1) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และเปำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรใหมีประสิทธิภำพอยำงตอเน่ือง 
3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดควำมรวมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร 
4) ดูแลใหบริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

5) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กรเปนผูรำยงำนผลกำรประชุมตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในครำวถัดไป 

6) ปฏิบัติหนำที่ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

3.5  คณะกรรมกำรกำรลงทนุ (Investment Committee - IC) 

คณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบดวย กรรมกำรบริษัทฯ และผูเชี่ยวชำญอื่นที่มีควำมรูควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ดำนธุรกิจพลังงำน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดำนกำรเงินและบัญชี หรือดำนบริหำรจัดกำร หรือ 

ดำนเทคโนโลยี โดยมีสัดสวนของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ ไมนอยกวำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรกำรลงทุน  

ทั้งนี้ใหกรรมกำรผูจัดกำรใหญเปนกรรมกำรกำรลงทุน โดยต ำแหนง และใหคณะกรรมกำรกำรลงทุน เปน  

ผูแตงตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรลงทุน โดยมีนำยชำญวิทย์  ตรังอดิศัยกุล ผูชวยกรรมกำรผูจัดกำรใหญ 
สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร ท ำหนำที่เลขำนุกำร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรกำรลงทุน 4 คน ดังนี้ 

รำยชื่อ  ต ำแหนง จ ำนวนกำรเขำรวมประชมุ/จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด             
ในป 2561  (ครัง้) 

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช (1) ประธำนกรรมกำร  
(กรรมกำรจำกภำยนอก) 

10/10 

นำยธรรมยศ  ศรีชวย (1) กรรมกำร 1/1 (1) 
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำร 10/10 

นำยสุชำติ เจียรำนุสสติ (2) กรรมกำรจำกภำยนอก 10/10 

หมำยเหตุ 
(1)  คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม คร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 มีมติที่ประชุมแตงต้ังนำยธรรมยศ ศรีชวย เปนกรรมกำรบริ ษัทฯ 

และด ำรงต ำแหนงกรรมกำรกำรลงทุน โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ทดแทนนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ซ่ึงขอลำออกจำกกำรด ำรง
ต ำแหนงกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ยังคงด ำรงต ำแหนงประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทุนตอไป 
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(2)  คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 มีมติที่ประชุมเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน” เปน “คณะกรรมกำรกำรลงทุน” พรอมแตงต้ังผูเชี่ยวชำญจำกภำยนอกไดแก นำยสุชำติ เจียรำนุสสติ ด ำรงต ำแหนงเปน
กรรมกำรกำรลงทุน และนำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ ด ำรงต ำแหนงเปนที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกำรลงทุน     โดยก ำหนดใหไดรับคำตอบแทน (คำเบี้ย
ประชุม) ในอัตรำเดียวกันกับกรรมกำรกำรลงทุนที่ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรบริษัทฯ โดยใหมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกรำคม 2561 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

1. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์องค์กร และสำมำรถพัฒนำองค์กรไดอยำงยั่งยืนโดยค ำนึงถึงธุรกิจ 
ที่มีอยูในปัจจุบัน ขอจ ำกัด ควำมหลำกหลำย และควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจทั้งในและตำงประเทศใหเปนไปตำม
ทิศทำง เปำหมำย และแนวนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. พิจำรณำกลั่นกรอง ติดตำมโครงกำร และโอกำสลงทุนตำงๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ กอนน ำเสนอ
พรอมควำมเห็นตอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติตอไป 

3. ใหขอเสนอแนะโครงสรำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองตอกลยุทธ์ดังกลำวขำงตนแลวน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติตอไป 

4. ปฏิบัติหนำที่ตำมที่ไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

1. พิจำรณำใหควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจำง ลงทุนส ำหรับโครงกำรที่ไดรับอนุมัติแผนงำน และงบประมำณ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ แลว ในวงเงินไมเกิน 300 ลำนบำท 

2. พิจำรณำใหควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซื้อ จัดจำง รวมถึงกำรจัดจำงที่ปรึกษำ ส ำหรับโครงกำรธุรกิจใหมท่ียังไมได
รับอนุมัติแผนงำน และงบประมำณจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 100 ลำนบำท 

3. พิจำรณำแตงตั้ง และก ำหนดคำตอบแทนที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

4. สั่งกำร และเรียกขอมูลจำกฝำยจัดกำรตำมที่เห็นควร 

2-3.4 กำรสรรหำและแตงตั้งกรรมกำรและผูบริหำรระดับสูง 
2.3.4.1 กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน มีหนำที่สรรหำบุคคลผูทรงคุณวุฒิเพ่ือน ำเสนอตอคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนั้น บริษัทฯ จะใหควำมส ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผูน ำ วิสัยทัศน์กวำงไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำใหไดอยำงเพียงพอ อันเปนประโยชน์ตอกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) และจัดท ำ 
Board Skill Matrix  เพื่อก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตองกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะจ ำเปนที่ยังขำด 
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคลองกับองค์ประกอบและโครงสรำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ และจะใชฐำนขอมูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เปน
สวนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม โดยมีกระบวนกำรที่โปรงใส สรำงควำมมั่นใจใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
ก ำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทไวดังนี้ 

1. ประกอบดวยกรรมกำรบริษัทที่สอดคลองตำมขอบังคับของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว และกรรมกำรบริษัทไมนอยกวำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในรำชอำณำจักรไทย   และตองมีคุณสมบัติตำมท่ี
กฎหมำย และขอบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไมมีกำรกีดกันทำงเพศ หรือควำมแตกตำงอ่ืนใด 

2. มีภำวะผูน ำ วิสัยทัศน์กวำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนท่ีดี 
3. เปนผูที่มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำใหไดอยำงเพียงพอ 
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4. ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจกำรหรือเขำรวมในกิจกำรอันมีสภำพอยำงเดียวกัน และเปนกำรแขงขันกับกิจกำรของ                                                                                                                                                                                                                                                                           
บริษัทฯ ไมวำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทรำบกอนที่จะมีมติ
แตงตั้ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนไดเปดโอกำสใหกรรมกำรและผูถือหุนมีสวนรวมในกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยใหที่ประชุมผูถือหุนสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรโดยใชเสียงขำงมำก ใหผูถือหุนคน
หนึ่งมีคะแนนเสียงเทำกับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเปนผูไดรับกำร
เลือกตั้งเปนกรรมกำรเทำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับกำรเลือกตั้งใน
ล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเทำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขำด 

ในกรณีที่ต ำแหนงกรรมกำรวำงลงเนื่องจำกเหตุอ่ืนนอกจำกกำรถึงครำวออกตำมวำระ ใหคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหำมตำมที่ระบุขำงตนเขำเปนกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เวนแตวำระของกรรมกำรท่ีพนจำกต ำแหนงจะเหลือนอยกวำ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขำ
เปนกรรมกำรแทนจะอยูในต ำแหนงกรรมกำรไดเพียงเทำวำระท่ียังเหลืออยูของกรรมกำรซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี มติกำรแตงตั้ง
บุคคลเขำเปนกรรมกำรแทนดังกลำวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลืออยู 

2.3.4.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

บริษัทฯ ก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทใหประกอบดวยกรรมกำรอิสระอยำงนอย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอยำงนอย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม 

ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมกำรอิสระเขำรวมในคณะกรรมกำรบริษัท 

บุคคลท่ีจะมำท ำหนำที่เปนกรรมกำรอิสระจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญตัิ
บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยวำดวยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวของอ่ืนๆ โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือ  

ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจำรณำแตงตั้งเปนกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระ
คนหนึ่งคนใดพนจำกต ำแหนงกอนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแตงตั้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดขำงตนเขำมำด ำรงต ำแหนงแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เขำเปนกรรมกำรแทนจะอยูในต ำแหนงไดเพียงเทำวำระที่
ยังเหลืออยูของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี ้

ก. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจ ำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนับรวมกำรถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมกำรอิสระ
รำยน้ัน ๆ ดวย 

ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมกำรที่มีสวนรวมบริหำรงำน ลูกจำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเงินเดือนประจ ำ หรือผูมีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยล ำดับเดียวกัน ผูถือหุนรำยใหญ หรือของผูมี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  เวนแตจะไดพนจำกกำรมีลักษณะดังกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหำมดังกลำวไมรวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเปนขำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสวนรำชกำรซ่ึงเปนผูถือหุน
รำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
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ค. ไมเปนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เปนบิดำ มำรดำ คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ ผูมีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับกำรเสนอใหเปนกรรมกำร ผูบริหำรหรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

ง. ไมมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเปนกำรขัดขวำงกำรใชวิจำรณญำณอยำงอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของผูที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจำกกำรมีลักษณะดังกลำว
มำแลวไมนอยกวำ 2 ป 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำที่กระท ำเปนปกติเพื่อประกอบกิ จกำร 
กำรเชำหรือใหเชำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรใหหรือรับควำมชวยเหลือทำง
กำรเงิน ดวยกำรรับหรือใหกูยืม ค้ ำประกัน กำรใหสินทรัพย์เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญำมีภำระหนี้ท่ีตองช ำระตออีกฝำยหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลำนบำทขึ้นไป แลวแตจ ำนวนใดจะต่ ำกวำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกลำว
ใหเปนไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลคำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนวำดวย
หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกลำว ใหนับรวมภำระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวำง 1 ปกอนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอ ำนำจควบคุม หรือหุนสวนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  

สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจำกกำรมีลักษณะดังกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ป 

ฉ. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบริกำรเปนท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งไดรับคำบริกำรเกินกวำ 2 ลำนบำทตอปจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรำยใหญ 
หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอ ำนำจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริกำรทำง
วิชำชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจำกกำรมีลักษณะดังกลำวมำแลวไมนอยกวำ 2 ป 

ช. ไมเปนกรรมกำรท่ีไดรับกำรแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรำยใหญ 

ซ. ไมประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำงเดียวกันและเปนกำรแขงขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหำงหุนสวน หรือเปนกรรมกำรท่ีมีสวนรวมบริหำรงำน ลูกจำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจ ำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อยำงเดียวกันและเปนกำรแขงขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

ฌ. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำใหไมสำมำรถใหควำมเห็นอยำงเปนอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ภำยหลังไดรับกำรแตงตั้งใหเปนกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเปนไปตำม ก. ถึง ฌ. แลว กรรมกำรอิสระอำจไดรับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริ ษัทรวม 
บริษัทยอยล ำดับเดียวกัน ผูถือหุนรำยใหญ หรือผูมีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได 
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2.3.4.3 กำรสรรหำผูบริหำรระดับสูง 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ วำ
หำกมีคุณสมบัติที่เหมำะสม บุคคลภำยนอกหรือบุคคลภำยในสำมำรถเขำรับกำรคัดเลือกในต ำแหนงตำงๆ นี้ได   

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดเชนนี้ เพื่อใหเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในชวงเวลำหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียม
บุคลำกรภำยในองค์กรใหปฏิบัติหนำที่แทนในกรณีที่กรรมกำรผูจัดกำรใหญ  หรือรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญ  
ไมสำมำรถปฏิบัติหนำที่ได ครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง หรือต ำแหนงวำงลงดวยเหตุอ่ืนใด ตลอดจนลดควำมเสี่ยงหรือ
ผลกระทบจำกกำรขำดควำมตอเนื่องในกำรบริหำรจัดกำร บริษัทฯ จึงไดมีกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหนง  ทั้งนี้
บุคคลที่เหมำะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน  (ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรแตงตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนแลว) หรือโดยฝำยจัดกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ
คัดเลือกของบริษัทฯ ที่ไดมีกำรก ำหนดไว  

นอกจำกนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรคัดเลือกผูด ำรงต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำรใหญ และรองกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญ คณะกรรมกำรบริษัทไดมอบหมำยใหฝำยจัดกำรท ำหนำที่ดูแลกำรอบรมและพัฒนำควำมรูควำมสำมำรถของ
ผูบริหำรระดับสูง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังไดวำงแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติม โดยใหมีกำรหมุนเวียนหนำที่
ควำมรับผิดชอบของผูบริหำรระดับสูง เพ่ือใหมีควำมเขำใจ มีประสบกำรณ์ และควำมพรอมในกำรบริหำรองค์กรโดยรวม 
ทั้งน้ี พนักงำนตั้งแตระดับผูอ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถสมัครเขำรับกำรคัดเลือกในต ำแหนงกรรมกำรผูจัดกำรใหญ 
และรองกรรมกำรผูจัดกำรใหญได หำกมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว 

2.3.5 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีบริษัทฯ  
ถือหุน (รวมเรียกวำ “บริษัทรวมทุน”)  โดยบริษัทฯ ไดก ำหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้  

1. บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะมอบหมำยใหผูแทนของบริษัทฯ เขำด ำรงต ำแหนงเปนกรรมกำรในบริษัทรวมทุนตำมสัดสวน
กำรถือหุนในแตละบริษัท (“กรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ”) เพื่อท ำหนำที่ก ำกับดูแลใหบริษัทรวมทุนด ำเนินกำร
สอดคลองตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ 
บริษัทรวมทุน รวมถึงนโยบำยอ่ืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เปนผูพิจำรณำเห็นชอบบุคคลเปน
กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุน 

2. ในกรณีที่นโยบำยฉบับนี้ไดก ำหนดใหกำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งมีนัยส ำคัญหรือมีผลตอฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุน เปนเรื่องที่จะตองไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) ใหกรรมกำรของบริษัทฯ จัดใหมีกำรประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ และ/หรือกำรประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติเรื่องดังกลำวกอนท่ีบริษัทรวมทุนจะจัดประชมุ
คณะกรรมกำร และ/หรือประชุมผูถือหุนของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
นั้นๆ ในกำรนี้ ใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีกำรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
จะขออนุมัตินั้นตำมที่ก ำหนดไวในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพงและพำณิชย์ กฎหมำยหลักทรัพย์ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวของ ตลอดจนประกำศขอบังคับและหลักเกณฑ์ตำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยดวยโดย
อนุโลม (เทำที่ไมขัดหรือแยง) อยำงครบถวนและถูกตอง 

3. กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทรวมทุนในกรณีดังตอไปนี้ กรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ ในบริษัทรวมทุนแตละบริษัท  
จะตองไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ กอนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทรวม
ทุนแตละบริษัท (เวนแตกรณีบริษัทรวมทุนไมเขำขำยเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของ  บริษัทฯ ใหกรรมกำรผูแทน
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ของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุนในเรื่องดังกลำวตอเมื่อไดรับควำม
เห็นชอบจำกกรรมกำรผูจัดกำรใหญของบริษัทฯ กอน) 

3.1 กำรแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมกำรในบริษัทรวมทุนอยำงนอยตำมสัดสวนกำรถือหุนของบริษัทใน
บริษัทรวมทุนดังกลำว เวนแตนโยบำยฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะไดก ำหนดไวเปนอยำงอ่ืน 
ใหกรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ ในบริษัทรวมทุนแตละบริษัท มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของบริษัทรวมทุนไดตำมแตที่กรรมกำรรำยดังกลำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และบริษัทรวมทุน (แลวแตกรณี)  

3.2 กำรจัดตั้งนิติบุคคล รวมทุนหรือเขำเปนหุนสวนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 

3.3 กำรซ้ือหรือขำยหุน กิจกำรหรือทรัพย์สินที่เปนสำระส ำคัญ  
3.4 กำรกอภำระผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือสงผลกระทบตอบริษัทรวมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะ

ยำวหรืออยำงมีนัยส ำคัญ 

3.5 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทรวมทุนท้ังหมดหรือบำงสวนท่ีส ำคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

3.6 กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเปนของบริษัทรวมทุน 

3.7 กำรท ำ แกไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรใหเชำกิจกำรของบริษัทรวมทุนทั้งหมด หรือบำงสวนที่ส ำคัญ 
กำรมอบหมำยใหบุคคลอ่ืนเขำจัดกำรธุรกิจของบริษัทรวมทุน หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบงก ำไรขำดทุนกัน 

3.8 กำรแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอบังคับของบริษัทรวมทุน ซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ 

3.9 กำรเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทรวมทุน หรือกำรออกหุนกู 
3.10 กำรควบหรือเลิกบริษัทรวมทุน 

3.11 กำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทรวมทุนซ่ึงมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่แตกตำงไปจำกนโยบำยกำร
จำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

3.12 กำรจำยเงินปันผลประจ ำปของบริษัทรวมทุนซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่ แตกตำงไปจำก
นโยบำยกำรจำยเงินปันผลที่บริษัทรวมทุนแตละบริษัทก ำหนดไว 

3.13  กำรอนุมัติงบประมำณประจ ำปของบริษัทรวมทุนซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เวนแต เปนกรณีที่
ไดก ำหนดไวในอ ำนำจอนุมัติและด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ 

3.14 กำรแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทรวมทุนซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เฉพำะกรณีที่ผูสอบบัญชี
ดังกลำวไมไดอยูในสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีที่เปนสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ ( full member) ใน
เครือขำยเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทรวมทุนซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (“บริษัทยอย”) ที่
ระบุไวภำยใตขอ 4 นี้ หรือกำรด ำเนินกำรในกรณีอ่ืนใดของบริษัทยอยที่เขำขำยหรือเปนกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินหรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ มีหนำที่ตองขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
เปดเผยสำรสนเทศตอตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียนถึงผูถือหุนของบริษัทฯ ขออนุมัติ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  หรือขออนุมัติตลท. ตำมกฎหมำย  บริษัทยอยจะเขำท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรนั้นได
เมื่อไดรับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. 
(แลวแตกรณี) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

4.1 กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขำท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวกับกำรไดมำ
หรือจ ำหนำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจ ำกัดเพียงกรณีดังตอไปนี้ 
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(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรองท่ีมีตอผูที่กอควำมเสียหำยแกบริษทั
ยอย 

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบำงสวนท่ีส ำคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ค) กำรซ้ือหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเปนของบริษัทยอย 

(ง) กำรเขำท ำ แกไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรใหเชำกิจกำรของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบำงสวนท่ีส ำคัญ 
กำรมอบหมำยใหบุคคลอ่ืนเขำจัดกำรธุรกิจของบริษัทยอย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทยอยกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบงก ำไรขำดทุนกัน 

(จ) กำรเชำ หรือใหเชำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สินของบริษัทยอยท้ังหมดหรือสวนท่ีมีสำระส ำคัญ 

4.2 กำรกูยืมเงิน กำรใหกูยืมเงิน กำรใหสินเชื่อ กำรค้ ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภำระ
ทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรใหควำมชวยเหลือดำนกำรเงินในลักษณะอ่ืนใดแกบุคคลอ่ืนในจ ำนวนที่มี
นัยส ำคัญและมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

4.3 กำรเลิกกจิกำรของบริษัทยอย 

4.4 รำยกำรอ่ืนใดที่ไมใชรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบตอบริษัทยอย 

อยำงมีนัยส ำคัญ 

5. กำรท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบริษัทรวมทุนซึ่งมีสถำนะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 

(“บริษัทยอย”)  อำจท ำใหบริษัทฯ มีหนำที่ตองเปดเผยสำรสนเทศตอตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย (ตลท.) 
ดังนั้น กรรมกำรผูแทนของบริษัทยอยดังกลำวมีหนำที่แจงมำยังฝำยก ำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทรำบวำ
บริษัทยอยมีแผนจะเขำท ำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ภำยใตขอ 5 นี ้

5.1 บริษัทยอยมีกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทยอย เชน ซื้อขำย ลงทุนหรือยกเลิกกำรลงทุน 
กำรโอนหรือกำรรับโอน กำรไดหรือสละสิทธิซึ่งสิทธิกำรเชำ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ กิจกำร หลักทรัพย์อ่ืนๆ 
เปนตน ทั้งน้ี ไมรวมถึงสินคำหรือวัตถุดิบในกำรประกอบธุรกิจ  

5.2 บริษัทยอยมีกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เชน กำรท ำรำยกำรกับผูถือหุนใหญ กรรมกำร ผูบริหำร ผูมี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผูเกี่ยวของและญำติสนิทของบุคคลดังกลำว เปนตน 

5.3 บริษัทยอยมีกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน ซึ่งเปนผลใหบริษัทอ่ืนนั้นมีสภำพหรือสิ้น
สภำพในกำรเปนบริษัทยอยของบริษัทยอยน้ัน 

5.4 บริษัทยอยมีกำรเขำรวมทุนหรือยกเลิกกำรเขำรวมทุนกับบริษัทอ่ืน ตั้งแตรอยละ 10 ของทุนช ำระแลวของ
บริษัทที่เขำรวมทุน   

5.5 บริษัทยอยมีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหมที่ส ำคัญ กำรพัฒนำที่ส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกร เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ และตลำด หรือกำรคนพบท่ีส ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 บริษัทยอยมีกำรกูยืมเงินหรือมีกำรออกตรำสำรหนี้เปนจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญตอฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน  

5.7 บริษัทยอยมีขอพิพำทที่ส ำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เชน ขอพิพำทเกี่ยวกับ
แรงงำน ผูรับเหมำชวง หรือผูขำยสินคำใหบริษัทฯ 

5.8 บริษัทยอยมีขอพิพำททำงกฎหมำยท่ีส ำคัญ 

5.9 บริษัทยอยมีกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญในโครงกำรจำยลงทุน 

5.10 บริษัทยอยมีกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์อ่ืนหรือมีกำรเปดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อ่ืน   

5.11 บริษัทยอยมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

5.12 บริษัทยอยเลิกกิจกำร  
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5.13 บริษัทยอยมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทยอยโดยผูประเมินรำคำอิสระเพื่อเปดเผยตอผู
ถือหุนหรือผูลงทุนท่ัวไป ซึ่งบริษัทฯ มีหนำที่แจงและสงรำยงำนกำรประเมินรำคำใหตลท. ดวย 

5.14 บริษัทยอยใหควำมชวยเหลือทำงกำรเงินแกบุคคลอ่ืนเปนจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญตอฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมิใชธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทยอย ยกเวนเปนกำรให
ควำมชวยเหลือทำงกำรเงินแกบริษัทยอยหรือบริษัทรวม หรือตำมระเบียบกำรสงเครำะห์พนักงำน  

5.15 บริษัทยอยผิดนัดช ำระหนี้หรือไมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมนิติกรรมเกี่ยวกับกำรรับควำม
ชวยเหลือทำงกำรเงิน หรือกำรออกตรำสำรหนี้ ซึ่งมีมูลคำตั้งแตรอยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ  บริษัทฯ 
ที่ปรำกฏในงบกำรเงินหรืองบกำรเงินรวมลำสุดของบริษัทฯ  พรอมท้ังแนวทำงในกำรแกไขเหตุดังกลำว 

5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชน์ของผูถือหลักทรัพย์หรือตอกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 
หรือตอกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เชน ประสบควำมเสียหำยอยำง
รำยแรง หยุดประกอบกิจกำรทั้งหมดหรือบำงสวน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ เปนตน 

5.17 กรณีใดๆ ที่ท ำใหบริษัทฯ มีหนำที่ตองเปดเผยสำรสนเทศตำมกฎหมำย 

6. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะตองด ำเนินกำรใหบริษัทรวมทุนที่มีสถำนะเปนบริษัทยอย (“บริษัทยอย”) มีระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบปองกันกำรทุจริต รวมทั้งก ำหนดใหมีมำตรกำรในกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ท ำใหมั่นใจไดวำกำร
ด ำเนินกำรตำง ๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะเปนไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยและประกำศ 
เรื่อง กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ขอบังคับ และหลักเกณฑ์ตำง ๆ  ที่เกี่ยวของ
ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แหงประเทศไทยไดอยำงแทจริงและตอเนื่อง และติดตำมใหบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเปดเผยขอมูล 
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รำยกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรที่มี
นัยส ำคัญอ่ืนใดตอบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรตำง ๆ ใหเปนไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำร
จัดกำรบริษัทยอยและบริษัทรวมตำมที่ก ำหนดไวในนโยบำยฉบับนี้ ใหครบถวนและถูกตอง 

7. กรรมกำรและผูบริหำรของบริษัทฯ มีหนำที่ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรใหกรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนแตละบริษัท
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุน โดยกรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนแตละบริษัทจะมีขอบเขตอ ำนำจ
หนำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ไดแก 

7.1 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองปฏิบัติหนำที่ใหเปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และขอบังคับของบริษัท
รวมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุน และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
(Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethic) 

7.2 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองด ำเนินกำรติดตำม รวมถึงใหค ำแนะน ำที่จ ำเปน เพ่ือใหกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทรวมทุนเปนไปตำมสัญญำและกฎระเบียบตำงๆ ที่เกี่ยวของ 

7.3 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองติดตำมและรำยงำนขอมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนดำนตำงๆ ของ
บริษัทรวมทุน ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหวำงกันของบริษัทรวมทุน ตลอดจน
กำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส ำคัญของบริษัทรวมทุนอยำงตอเนื่อง รวมถึงใหค ำแนะน ำที่
จ ำเปน เพื่อใหมั่นใจวำกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุนเปนไปตำมเปำหมำยที่ก ำหนด และสำมำรถจัดกำร
อุปสรรคปัญหำที่อำจเกิดขึ้นไดอยำงทันเวลำและเหมำะสม โดยรำยงำนเรื่องดังกลำวใหแกบริษัทฯ ทรำบโดย
ครบถวนถูกตองภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  
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7.4 ในกรณีที่เปนบริษัทรวมทุนที่มีสถำนะเปนบริษัทยอย (“บริษัทยอย”) กรรมกำรผูแทนในบริษัทยอยตอง
พิจำรณำ ติดตำม ใหค ำแนะน ำที่จ ำเปนแกบริษัทยอย รวมถึงจัดใหมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและ
รัดกุมเพียงพอเพื่อปองกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมทั้งควรจัดใหมีระบบกำร
ท ำงำนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือแสดงไดวำบริษัทยอยมีระบบเพียงพอ
ในกำรเปดเผยขอมูล กำรท ำรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไดอยำงตอเน่ืองและนำเชื่อถือ และ
มีชองทำงใหกรรมกำรและผูบริหำรของบริษัทฯ และ/หรือกรรมกำรของบริษัทยอยสำมำรถไดรับขอมูลของ
บริษัทยอย ในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำรระหวำงบริษัทฯ กับ
กรรมกำรและผูบริหำรของบริษัทฯ กำรท ำรำยกำรระหวำงบริษัทยอยกับกรรมกำรและผูบริหำรของบริษัทยอย 
และกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ ไดอยำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ตองจัดใหมีกลไกในกำร
ตรวจสอบระบบงำนดังกลำวในบริษัทฯ โดยใหมีทีมงำนผูตรวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
สำมำรถเขำถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกลำวใหกรรมกำรและ
ผูบริหำรของบริษัทฯ และ/หรือกรรมกำรของบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจไดวำบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยมีกำร
ปฏิบัติตำมระบบงำนท่ีจัดท ำไวอยำงสม่ ำเสมอ    

7.5 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองพิจำรณำ ติดตำม และด ำเนินกำรที่จ ำเปนในกำรจัดใหมีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญตำงๆ ที่เกี่ยวของกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทุน ใหเปนปัจจุบัน
และเหมำะสมกับสภำพธุรกิจอยำงสม่ ำเสมอ 

7.6 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองรำยงำนใหคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรด ำเนิน
ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุน แผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ ตลอดจนกำรเขำรวมลงทุนกับผูประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ตอบริษัทฯ  อยำงสม่ ำเสมอ  

7.7 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองน ำสงขอมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวดวยกำรด ำเนินงำนใหกับบริษัทฯ เมื่อ
ไดรับกำรรองขอตำมเหมำะสม   

7.8 กรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนตองชี้แจงหรือสงเอกสำรประกอบแก บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบ
ประเด็นที่มีนัยส ำคัญใด ๆ 

8. คณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุนอำจมอบหมำยใหกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอยำง
หน่ึงอยำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดังกลำวจะไมรวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจ
ชวงที่ท ำใหกรรมกำรหรือผูรับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทรวมทุน   

9. บริษัทฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรที่จ ำเปน เพื่อท ำใหมั่นใจไดวำบริษัทรวมทุนที่มีสถำนะเปนบริษัทยอย 
(“บริษัทยอย”) มีกำรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงขอมูลตำงๆ ที่ตอง
เปดเผยแกหนวยงำนก ำกับดูแลและหนวยงำนรำชกำรตำงๆ ที่เกี่ยวของ นักลงทุนภำยนอก รวมถึงสำธำรณชน ที่มี
ควำมถูกตอง ครบถวน และนำเชื่อถือ 

10. ในกรณีที่บริษัทรวมทุนมีควำมจ ำเปนตองเขำท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจกอใหเกิดควำมขัดแยงทำง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผำนทำงกรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุน จะติดตำมใหบริษัทรวมทุนเขำท ำรำยกำรดวย
ควำมโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงเพื่อใหบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วำดวยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันและรำยกำรไดมำ/จ ำหนำยไปซ่ึงสินทรัพย์ ซึ่งก ำหนดโดยหนวยงำนก ำกับดูแลท่ีเกี่ยวของอยำงเครงครัด  

11. หำมมิใหกรรมกำร ผูบริหำร พนักงำน ลูกจำงหรือผูที่ไดรับมอบหมำยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย รวมถึงคู
สมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกลำวใชขอมูลภำยในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ 
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ทั้งท่ีไดมำจำกกำรกระท ำตำมหนำที่หรือทำงอ่ืนทำงใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเปนนัยส ำคัญตอบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย เพ่ือประโยชน์ตอตนเองหรือผูอ่ืน ไมวำทำงตรงหรือทำงออม และไมวำจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตำม    

12. กรรมกำร ผูบริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวของของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย จะกระท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ 
ไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลำว ไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทยอย (แลวแตกรณี) ตำมแตขนำดรำยกำรท่ีค ำนวณไดโดยน ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเกี่ยว
โยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวของของส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แหง
ประเทศไทยก ำหนดมำใชโดยอนุโลม ทั้งน้ี เวนแตเปนกำรท ำธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทำงกำรคำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคูสัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ดวยอ ำนำจตอรองทำงกำรคำที่ปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเปนกรรมกำร ผูบริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวของ แลวแตกรณ ีและเปนขอตกลงทำงกำรคำ
ที่ไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือเปนไปตำมหลักกำรท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ อนุมัติไวแลว  

13. บริษัทฯ จะตองด ำเนินกำรใหกรรมกำรผูแทนในบริษัทรวมทุนเขำรวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมที่บริษัทฯ 
ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุน ในกำรพิจำรณำวำระที่มีสำระส ำคัญตอกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทรวมทุนทุกครัง้ 

 

กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยและบริษัทรวม  

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่  บริษัทฯ ถือ
หุน (รวมเรียกวำ “บริษัทรวมทุน”) โดยบริษัทฯ ไดก ำหนดแนวปฏิบัติโดยสรุปวำกำรสงผูแทนของบริษัทฯ เขำด ำรง
ต ำแหนงเปนกรรมกำรในบริษัทรวมทุนจะเปนไปตำมสัดสวนกำรถือหุนในแตละบริษัท (“กรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ”) 
เพ่ือท ำหนำที่ก ำกับดูแลใหบริษัทรวมทุนด ำเนินกำรสอดคลองตำมกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทุน  รวมถึงนโยบำยอ่ืนของบริษัทฯ 

▪ กรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ ในบริษัทรวมทุนแตละบริษัท จะตองไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
กอนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทรวมทุนแตละบริษัท (เวนแตบริษัทรวมทุนท่ีไมเปน
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ กรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องตำงๆ ไดตอเมื่อ
ไดรับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจัดกำรใหญของบริษัทฯ กอน) 

▪ บริษัทรวมทุนที่เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ด ำเนินกำรใดที่เขำขำยเปนกำรไดมำหรือจ ำหนำยไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และสงผลใหบริษัทฯ มีหนำที่ตองขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมขอก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส ำนักงำน ก.ล.ต. บริษัท
ยอยจะเขำท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรน้ันไดเมื่อไดรับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือหนวยงำนก ำกับท่ีเกี่ยวของ (แลวแตกรณี) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

▪ บริษัทรวมทุนท่ีเปนบริษัทยอยตองจัดใหมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบปองกันกำร
ทุจริต รวมท้ังก ำหนดใหมีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีเหมำะสม 

▪ บริษัทรวมทุนที่เปนบริษัทยอยมีกำรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึง
ขอมูลตำงๆ ที่ตองเปดเผยแกหนวยงำนก ำกับดูแลและหนวยงำนรำชกำรตำงๆ ที่เกี่ยวของ นักลงทุน
ภำยนอก รวมถึงสำธำรณชน อยำงถูกตอง ครบถวน และนำเชื่อถือ 
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บริษัทฯ ไดประกำศใชนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอยและบริษัทรวมและด ำเนินกำรใหผูบริหำรของ
บริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหนำที่เปนกรรมกำรผูแทนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวมลงนำมรับทรำบหนำที่และควำม
รับผิดชอบที่ระบุไวในนโยบำยดังกลำวเรียบรอยแลว 

 

2.3.6 กำรดูแลเรื่องกำรใชขอมูลภำยใน  

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำย และขอก ำหนดหำมมิใหบุคคลซึ่งลวงรูและครอบครองขอมูลภำยในของบริษัทฯ น ำขอมู ล
ดังกลำว ซึ่งยังไมเปดเผยตอสำธำรณชนไปใชเพ่ือแสวงหำประโยชน์สวนตนหรือผูอ่ืน โดยไดก ำหนดแนวปฏิบัติไว ดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดระบุไวในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ถึงพฤติกำรณ์ตองหำมที่ถือวำเขำขำยเปนกำรกระท ำอันไม
เปนธรรมเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ไดแก 

1) กำรเปดเผยขอมูลที่อำจท ำใหผูลงทุนและตลำดทุนเสียหำย เชน กำรบอกกลำว เผยแพร หรือเปดเผยขอควำม
เปนเท็จ หรือที่ท ำใหส ำคัญผิด  รวมถึงกำรวิเครำะห์/คำดกำรณ์ที่ใชขอมูลเท็จหรือบิดเบือนขอมูล 

2) กำรเอำเปรียบผูลงทุนอ่ืนโดยกำรใชประโยชน์จำกขอมูลที่ลวงรูมำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัท 

3) กำรสรำงรำคำหลักทรัพย์ โดยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ท ำใหบุคคลทั่วไป เขำใจผิดเกี่ยวกับรำคำหรือปริมำณ
กำรซ้ือขำย หรือกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ท่ีท ำใหรำคำหรือปริมำณกำรซ้ือขำยผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด 

4) กำรสงค ำสั่งซื้อขำยเขำไปในระบบซื้อขำยหลักทรัพย์ของ ตลท. จนเปนเหตุใหระบบลำชำ/หยุดชะงัก หรือกำรใช/ 
ยอมใหใชบัญชี Nominee ในกำรกระท ำอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ 

• กำรแจงใหกรรมกำร และผูบริหำรรับทรำบหนำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยลวงหนำตำม
มำตรำ 59 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ป พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคูสมรส หรือผูที่อยู
กินดวยกันฉันสำมีภริยำ (1) และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตำม (1) และบุคคล
ตำม (2) ถือหุนรวมกันเกินกวำรอยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลำว และกำรถือหุน
รวมกันดังกลำวเปนสัดสวนท่ีมำกที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัททุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง (ซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน) และตองแจงใหบริษัทฯ ทรำบโดยมิชักชำ 

• กำรก ำหนดระยะเวลำหำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เปนเวลำอยำงนอย 1 เดือนลวงหนำกอน
กำรเปดเผยขอมูลภำยในเกี่ยวกับงบกำรเงิน ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลภำยใน
อ่ืนที่เปนสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลตอกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ตอสำธำรณชน และควรรอคอยอยำงนอย 3 วัน 
ภำยหลังกำรเปดเผยขอมูลใหแกสำธำรณชนแลว รวมท้ังหำมไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสำระส ำคัญนั้นตอบุคคลอ่ืน 

• ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝำฝนน ำขอมูลภำยในไปใชหำประโยชน์สวนตนเทำที่กฎหมำยอนุญำตใหท ำได  
โดยเริ่มตั้งแตกำรตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคำจำง พักงำนชั่วครำวโดยไมไดรับคำจำง หรือใหออกจำกงำน ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 

บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรก ำกับดูแลกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรน ำขอมูลภำยในของบริษัทฯ 
ซึ่งยังไมเปดเผยตอสำธำรณชนไปใชเพ่ือแสวงหำประโยชน์สวนตน โดยบริษัทฯ ไดก ำหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้  

1. บริษัทฯ จะใหควำมรูแกกรรมกำรและผูบริหำร รวมถึงผูด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เปนระดับผูจัดกำรฝำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ เกี่ยวกับหนำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครอง และกำรรำยงำนกำรไดมำหรือจ ำหนำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภำวะ ตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีกำรแกไขเพ่ิมเติม)  
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2. ก ำหนดใหกรรมกำรและผูบริหำร รวมถึงผูด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เปนระดับ
ผูจัดกำรฝำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะ จัดท ำและเปดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง และรำยงำนกำรไดมำหรือจ ำหนำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไวในพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังทีม่ีกำรแกไขเพ่ิมเติม) และจัดสงส ำเนำรำยงำนน้ีใหแกบริษัทฯ 
ในวันเดียวกับวันท่ีสงรำยงำนตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

3. ก ำหนดใหกรรมกำรและผูบริหำร รวมถึงผูด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เปนระดับ
ผูจัดกำรฝำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ และผูปฏิบัติงำนที่เกี่ยวของที่ไดรับทรำบขอมูลภำยในเกี่ยวกับงบกำรเงิน ฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลภำยในอ่ืนที่เปนสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลตอกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์จะตองระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในชวงเวลำกอนที่จะเผยแพรงบกำรเงินหรือ
เผยแพรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกวำบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสำธำรณชนแลว โดย
บริษัทฯ จะแจงเปนลำยลักษณ์อักษรใหกรรมกำรและผูบริหำร รวมถึงผูด ำรงต ำแหนงระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี
หรือกำรเงินที่เปนระดับผูจัดกำรฝำยขึ้นไปหรือเทียบเทำ งดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปนเวลำอยำงนอย 
1 เดือนลวงหนำกอนกำรเปดเผยขอมูลตอสำธำรณชน และควรรอคอยอยำงนอย 3 วัน ภำยหลังกำรเปดเผยขอมูล
ใหแกสำธำรณชนแลว รวมท้ังหำมไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสำระส ำคัญนั้นตอบุคคลอ่ืน 

4. หำมมิใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ใชขอมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบตอกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสำธำรณชน ซึ่งตนไดลวงรูมำในต ำแหนงหรือ
ฐำนะเชนน้ัน มำใชเพื่อกำรซ้ือหรือขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขำย หรือเสนอซื้อ 
หรือเสนอขำยซ่ึงหุนหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถำมี) ของบริษัทฯ ไมวำท้ังทำงตรงหรือทำงออมท่ีอำจจะเกิดควำมเสียหำย
แกบริษัทฯ ไมวำท้ังทำงตรงหรือทำงออม และไมวำกำรกระท ำดังกลำวจะท ำเพ่ือประโยชน์ตอตนเองหรือผูอ่ืน หรือน ำ
ขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอ่ืนกระท ำดังกลำว โดยตนไดรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็ตำม  

5. หำมมิใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน เปดเผยขอมูล
ภำยใน หรือควำมลับของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลควำมลับของคูคำของบริษัทฯ ที่ตนไดรับทรำบจำกกำรปฏิบัติ
หนำที่ใหบุคคลภำยนอกรับทรำบ แมวำกำรเปดเผยขอมูลดังกลำวจะไมท ำใหเกิดผลเสียหำยแกบริษทัฯ และคูคำของ
บริษัทฯ 

6. กรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน มีหนำที่เก็บรักษำควำมลับ 
และ/หรือ ขอมูลภำยในของบริษัทฯ และมีหนำที่ในกำรใชขอมูลภำยในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์กำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เทำนั้น ทั้งน้ี หำมมิใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ น ำควำมลับ และ/หรือ ขอมูลภำยใน
ของบริษัทฯ ไปแสวงหำประโยชน์แกตนเองหรือผูอ่ืน ไมวำโดยทำงตรงหรือทำงออม และไมวำจะไดรับผลตอบแทน
หรือไมก็ตำม 

7. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝำฝนน ำขอมูลภำยในไปใชหำประโยชน์สวนตน โดยเริ่มตั้งแตกำรตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดคำจำง พักงำนชั่วครำวโดยไมไดรับคำจำง หรือใหออกจำกงำน เทำที่กฎหมำยอนุญำตใหท ำได ซึ่งกำร
ลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 
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2.3.7 คำตอบแทนของผสูอบบญัชี  

ส ำหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ไดจำยคำตอบแทนใหแกผสูอบบัญชี คือ บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด มีจ ำนวนเงินรวม 2,172,350.00 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. คำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(audit fee) 

บริษัทฯ จำยคำตอนแทนกำรสอบบัญชี ใหแก 

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 1,100,000.00 บำท 

- ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และส ำนักงำนสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 0.00 บำท 

2. คำบรกิำรอืน่ (non-audit fee)  

บริษัทฯ จำยคำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน ซึ่งไดแก  
- คำสอบบัญชีตำมแบบของคณะกรรมกำรสงเสริมกำรลงทุน (BOI) จ ำนวนเงินรวม 225,000.00 บำท 

- คำใชจำยอ่ืนจำกกำรตรวจสอบตำมท่ีเกิดขึ้นจริง จ ำวนเงินรวม 106,700.00 บำท  
- คำบริกำรเพิ่มเติม จำกกำรเขำไปลงทุนในบริษัทรวม จ ำนวนเวิน 740,650.00 บำท  
- ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก ำรท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และส ำนักงำนสอบ

บัญชีดังกลำว ในรอบปบัญชีที่ผำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 0.00 บำท และจะตองจำยในอนำคตอันเกิดจำก
กำรตกลงท่ียังใหบริกำรไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 0.00 บำท 
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2-4 ควำมรบัผดิชอบตอสงัคม 

2.4.1 นโยบำยภำพรวม 

  

ในยุคที่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจใชตวัชี้วดัทำงกำรเงินเปนหลัก ปัจจัยและผลกระทบอ่ืนๆ ที่สงเสรมิและเปนผลมำจำกกำร
พัฒนำเศรษฐกจิ ซึ่งไมอยูในรูปของตัวชีว้ัดทำงกำรเงินไดถกูละเลยไป ไมวำจะเปนประเด็นดำนควำมหลำกหลำยทำง
ธรรมชำติ สุขภำพ ควำมโปรงใส และควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม   

ปัจจัยเหลำนี้ไมเพียงแตเปนผลกระทบเชิงลบในระยะยำวตอสังคม แตจะสงผลยอนกลับถึงกำรพฒันำดำนสังคม กำร
บริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนดำนสิ่งแวดลอมของหนวยธุรกจิ จนถึงระดับประเทศและระหวำงประเทศ อำทิ ปัญหำ
มลพิษ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

องค์กรสหประชำชำติไดเล็งเห็นถึงปัญหำในกำรยึดติดกำรวดัผลกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิ และแนวทำงกำรพัฒนำ
แบบดั้งเดิม จึงรวมมือกับประเทศสมำชิก ภำคธุรกิจ และภำคสวนท่ีเกี่ยวของ ก ำหนดและประกำศเปำหมำยกำรพัฒนำที่
ยิ่งยืน (UN Sustainable Development Goals - SDGs) ขึ้นในป พ.ศ. 2558 โดยคำดหวังใหประเทศสมำชิก
ด ำเนินงำนเพื่อบรรลุ SDGs 17 ขอ เพ่ือเปนกรอบใหทุกประเทศใชเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน ที่ค ำนึงถึง
ในทุกมิติดำนกำรพัฒนำที่เกี่ยวของ และเปนผลกระทบจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ โดยก ำหนดกรอบเวลำในกำร
ด ำเนินงำนภำยในป พ.ศ. 2573  

ทั้งนี้ มีกรอบกำรวัดผลที่ชัดเจนซึ่งก ำหนดเปนเปำประสงค์ (Targets) จ ำนวน 169 เปำประสงค์ และมีตัวชี้วัดเพื่อกำร
เก็บขอมูลที่เปนมำตรฐำนเดียวกันจำกทุกประเทศเพื่อสนับสนุนกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนซึ่งสะทอนกำรเติบโตอยำง
ยั่งยืนที่แทจริง ทั้งที่อยูในรูปของตัวชี้วัดทำงกำรเงิน และตัวชี้วัดซึ่งสะทอนกำรด ำเนินงำนดำนสั งคม สิ่งแวดลอม และ 
ธรรมำภิบำล 

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบของภำคธุรกิจในกำรมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรำงกำรพัฒนำที่ย่ังยืน ดังที่องค์กร
สหประชำชำติไดประกำศเปำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) กลุม
บริษัทฯ จึงไดเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือที่จะสำมำรถวัด ปรับปรุง และ
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สื่อสำรผลด ำเนินกำรได ทั้งน้ี พบวำมีเปำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนสี่ประกำรท่ีมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับวิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ เปำหมำย และกลยุทธ์ของกลุมบริษัทฯ 

 

 
 

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงำนสะอำด ซึ่งกำรลงทุนเพื่อพัฒนำธุรกิจ
ตำมพันธกิจของบริษัทฯ จะมีสวนชวยเพิ่มกำรใชพลังงำนสะอำดของประชำชนใน
สังคมไดโดยตรง 

 

 

อัตลักษณ์ของกลุมบริษัทฯ คือกำรเปนองค์กรนวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีและควำม
สรำงสรรค์ในกำรพัฒนำธุรกิจ จึงมีกิจกรรมกำรลงทุนดำนนวัตกรรมพลังงำน และ
ใหกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำดำนนวัตกรรมพลังงำน เปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
หลักของบริษัทฯ ซึ่งจะเปนก ำลังส ำคัญในกำรสรำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพทำงเทคโนโลยีของประเทศได 

 

 

หน่ึงในภำรกิจของบริษัทฯ คือกำรน ำพลังงำนหมุนเวียนและนวัตกรรมมำสรำงสังคม
สีเขียว (green society) เริ่มตนจำกกำรที่ผูอยูอำศัยหรือเจำของอำคำรสถำนที่
สำมำรถผลิตไฟฟำและใชเองภำยในอำคำร จนกระทั่งขยำยใหแตละอำคำรสำมำรถ
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนพลังงำนสีเขียวที่ตนเองผลิตไดระหวำงกันกอใหเกิดประโยชน์
สูงสุดตอผูใชไฟในกรณีที่มีไฟฟำเหลือจำกกำรใชเอง เปนจุดเริ่มตนของกำรสรำง 
Smart Community เพื่อพัฒนำศักยภำพและโครงสรำงพื้นฐำนที่รองรับพลังงำน
สะอำด เปนสวนหนึ่งกำรเตรียมพรอมใหเมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์สำมำรถ
พรอมรับกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำอยำงยั่งยืน  

 

 
 

ดวยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ตองกำรเปนองค์กรที่ด ำเนินกำรอยำงยั่งยืน ปรำศจำก
กำรหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงตองมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำนกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสม โดยเฉพำะในบริบทกำรท ำธุรกิจ
พลังงำนสะอำดที่ไดรับผลกระทบจำกควำมผันผวนของภูมิอำกำศ 

 

 
 

ดวยวิสัยทัศน์ที่จะเปนองค์กรที่ดีของสังคม บริษัทฯ จึงมีควำมตั้งใจที่จะจัดท ำและ
สนับสนุนโครงกำรเพื่อสังคม นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ ซึ่งจำก
ผลงำนวิจัยที่แสดงใหเห็นวำประเด็นดำนกำรอนุรักษ์ทองทะเลยังคงเปนประเด็นท่ีถูก
ละเลยโดยภำคธุรกิจสวนมำก แมจะมีควำมส ำคัญไมนอยกวำเปำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนอ่ืน (UNGSII, 2017) บริษัทฯ จึงไดเลือกประเด็นนี้เพื่อมุงเนนสนับสนุนผำน
โครงกำรเพื่อสังคมในรูปแบบตำงๆ 

 

2.4.1.1 นโยบำยกำรพฒันำธรุกจิอยำงยัง่ยนื 

เพื่อเสริมสรำงวัฒนธรรมองค์กรดำนควำมย่ังยืน และสรำงกรอบกำรด ำเนินงำนท่ีพนักงำนสำมำรถน ำไปปฏิบัติได 
โดยมีเปำหมำยหลักคือกำรมุงสรำงคุณคำ 3 ดำน ไดแก คุณคำทำงเศรษฐกิจ (Growth) คุณคำทำงสังคม (Good) และ

https://www.cbd.int/financial/2017docs/un2017-scr100.pdf
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คุณคำทำงสิ่งเเวดลอม (Green) ตั้งอยูบนรำกฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Governance) บีซีพีจีจึงไดจัดท ำ
กรอบนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอยำงยั่งยืน 4 G และก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอยำงยั่งยืน เม่ือวันที่ 17 เมษำยน 
2561 ดังตอไปนี้ 

1. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ด ำเนินธุรกิจอยำงโปรงใสและตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี โดยมีนโยบำยตอตำนกำรทุจริตที่เขมงวดและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงท่ีครอบคลุมตลอดหวงโซคุณคำ 

2. รวมมือกับทุกภำคสวนเพื่อสงเสริมกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน 

ทั้งในดำนกฎหมำยและขอบังคับและสรำงควำมตระหนักรูใหกับสำธำรณชน รวมมือกับภำครัฐ ภำคธุรกิจ ชุมชน และ
ภำคประชำสังคม เพื่อสงเสริมกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน ผำนกำรผลักดันกฎหมำยและขอบังคับ ตลอดจนสรำงควำม
ตระหนักรูเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและพลังงำน 

3. สนับสนุนใหเกิดควำมมั่นคงทำงพลังงำนของชุมชน 

เกื้อหนุนเศรษฐกิจทองถิ่น สงเสริมกำรพัฒนำชุมชน และมุงสรำงคุณคำรวม ผำนกำรสนับสนุนใหชุมชนเขำถึงแหลง
พลังงำนท่ียั่งยืนและเชื่อถือได 

4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดำน 

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจำกกำรด ำเนินธุรกิจ บูรณำกำรแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดกำรใช
ทรัพยำกร ลดปริมำณของเสีย 

5. ตอบสนองตอควำมตองกำรของลูกคำ คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ตอบสนองตอควำมตองกำรของลูกคำอยำงมีประสิทธิภำพ ปกปองขอมูลสวนบุคคลและคุมครองควำมเปนสวนตัว
ออนไลน์ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษำควำมปลอดภัยของขอมูลที่ดีที่สุด 

6. เติบโตอยำงสรำงสรรค์ดวยนวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

พัฒนำธุรกิจใหเติบโตผำนกำรสรำงสรรค์นวัตกรรมอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยำงตอเนื่อง ตลอดจนสำมำรถปรับตัว
อยำงสอดคลองเพ่ือใชเทคโนโลยีที่สรำงมูลคำเพ่ิมใหเกิดประโยชน์ 

7. พัฒนำศักยภำพตลอดหวงโซคุณคำ 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กรและรักษำกำรเติบโตอยำงตอเนื่อง โดยกำรพัฒนำควำมพรอมของพนักงำน สงเสริม
ควำมรวมมือทำงธุรกิจ และพัฒนำศักยภำพใหแกคูคำและผูรับเหมำชวงตลอดหวงโซคุณคำ 

8. เคำรพควำมหลำกหลำย ปกปองสิทธิมนุษยชน 

มุงเปนเปนองค์กรที่ยอมรับและเคำรพควำมหลำกหลำย รวมถึงด ำเนินกำรอยำงเทำเทียมปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 
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2.4.2 กจิกรรมเพือ่กำรพฒันำอยำงยัง่ยนื 

 

จำกนโยบำยพัฒนำธุรกิจอยำงยั่งยืน บีซีพีจีไดจัดท ำแผนกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำอยำงยั่งยืนภำยใตแนวคิด  Breath 

of the World ตอลมหำยใจใหโลก ชวยอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และชวยยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชนในพื้นที่ปฏิบัติกำรและพื้นที่ตำงๆ  ดวยพลังงำนหมุนเวียนและนวัตกรรมเพื่อสงตอโลกที่ยังอยูในสภำพ
สวยงำมใหกับลูกหลำนในอนำคต ประกอบดวย 3 แนวกิจกรรม ไดแก  

Breath of the Waters กิจกรรมเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงน้ ำ เชน ติดตั้งแผงโซลำร์เพื่อใหแสงสวำงและ
อ ำนวยควำมสะดวกใหกับเจำหนำที่และนักทองเที่ยวในอุทยำนแหงชำติทำงทะเล กิจกรรมอนุรักษ์ชำยฝังทะเลรวมกับ
หนวยงำนภำครัฐและเอกชน ฯลฯ  

Breath of the Wilds กิจกรรมเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปำไม เชน ฟนฟูและพิทักษ์ผืนปำ ปลูกปำ สรำงโปง
อำหำรใหสัตว์ กิจกรรมสงเสริมกำรเรียนรูเร่ืองพืชและสัตว์ ฯลฯ   

Breath of the Souls กำรงดจัดท ำของขวัญปใหม เพื่อเปนกำรประหยัดทรัพยำกรและน ำเงินไปมอบใหสนับสนุนเปน
สวัสดิกำรใหกับเจำหนำที่ผูพิทักษ์ปำและทะเล กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม ชุมชน กำรยกระดับคุณภำพชีวิต เชน ติดตั้งแผง
โซลำร์เพื่อแสงสวำงใหกับหนวยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่หำงไกล กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมคำร์บอนต่ ำ  
กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำงๆ ดำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กำรมอบแผงโซลำร์
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวของใหกับหนวยงำนตำงๆ เพ่ือกำรศึกษำและกำรใชประโยชน์ เปนตน  

2.4.2.1 ตวัอยำงกจิกรรมเพือ่กำรพฒันำอยำงยัง่ยนืในป 2561 

Green 

โครงกำร เปำหมำย SDG 

โครงกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยไฟฟำแบบ Peer-to-Peer 

(P2P) ดวยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่  T77 โดยมีผูรวม
โครงกำรคือฮำบิโตะ มอลล์ โดยบริษัท แสนสิริ จ ำกัด 
( มหำชน )   โ ร ง เ รี ยนนำนำช ำติ  บ ำ งกอก เพรพ 

7: Affordable and clean energy 

▪ เ ป น โ ค ร ง ก ำ รผลิ ต ไฟฟำ จ ำกพลั ง ง ำน
แสงอำทิตย์ติดตั้งบนหลังคำที่อยูอำศัยและ
อำคำรสถำนท่ีตำงๆ  
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โครงกำร เปำหมำย SDG 

คอนโดมิ เนี ยมพำร์คคอร์ท โดยมั่ นคง เคห ะก ำร 
โรงพยำบำลฟัน กำรไฟฟำนครหลวง และพำวเวอร์ เลด
เจอร์ จำกประเทศออสเตรเลีย  

9: Industry Innovation and Infrastructure 

▪ เปนกำรทดลองระบบ P2P ดวยนวัตกรรม
บล็อกเชนแหงแรกใน ASEAN และมีขนำดใหญ
ที่สุดในโลก ทั้งยังเปนโครงกำรที่สะทอนถึง
วสิัยทัศน์ของบริษัทฯ อยำงเต็มรูปแบบ 

11: Sustainable Cities  
▪ กอใหเกิดประโยชน์แกสมำชิกผูอยูอำศัยใน

บริ เ วณโครงกำร  T77 คุณครู  นั ก เ รี ยน 
บุคลำกร ในโรงเรียน ผูมำใชบริกำรรำนคำและ
บริกำรตำงๆ ในโครงกำร และชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู รวมถึงไดรับควำมรูจำกกำรสื่อสำร และ 
กำรอบรมเกี่ยวกับ P2P แกพนักงำนของ
หนวยงำนที่เกี่ยวของและสังคมทั่วไป รวมถึงผู
เขำเยี่ยมชมโครงกำรท้ังภำครัฐและเอกชน  

13: Climate Action 

▪ จ ำนวนพลังงำนสะอำดที่ผลิตได 920,000 kWh 

ในป 2561   
▪  ลดกำซคำร์บอนไดออกไซด์ 530  ตันตอป

โดยประมำณ หรือเทำกับกำรปลูกปำ จ ำนวน 
400 ไร 

▪ คำใชจำยดำนพลังงำนที่ลดลง ประมำณ  
5%-15% จำกกำรใชไฟฟำที่ผลิตจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์  

 

โครงกำร สำรคดีและหนังสือภำพชุด ลมหำยใจแหง
มหำสมุทร โดยกำรจัดท ำสำรคดีชุด “ลมหำยใจแหง
มหำสมุทร” ประกอบดวยสำรคดีตอนพิเศษเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ใน
รัชกำลที่ 9  “มหำนทีแหงน้ ำพระรำชหฤทัย: โครงกำร
ปะกำรังเทียมจำกพระรำชด ำริ”  และสำรคดีใหควำมรู
เกี่ยวกับปะกำรังเทียม จ ำนวน 9 ตอน เผยแพรตำม
ชองทำงกำรสื่ อสำรตำงๆ ทั้ งภำยในประเทศ และ
ตำงประเทศ อำทิ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.
5)  ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค และสื่อออนไลน์ ไดแก 
เว็บไซต์ เฟซบุก ของบริษัทฯ 

 

14: Life Below Water 

• สำรคดีเชิญชวนใหเกิดควำมตระหนักถึงกำร
อนุรักษ์ทองทะเล และมหำสมุทร ซึ่งเปนแหลง
ผลิตอำหำรที่ส ำคัญของมนุษย์ และเปนแหลง
ผลิตออกซิเจนที่ส ำคัญของโลก ใหควำมรูและ
สรำงจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำทองทะเลแก
ประชำชน เพื่อใหทองทะเล และมหำสมุทรมี
ควำมอุดมสมบูรณ์อยำงยั่งยืน 

• ใหควำมรูเกี่ยวกับประโยชน์ของปะกำรังเทียมที่
มีผลตอกำรอนุรักษ์ และกำรฟนฟูทรัพยำกร
ทำงทะเล 

13: Climate Action  
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โครงกำร เปำหมำย SDG 

▪ เสริมสรำงควำมตระหนักรูถึงควำมส ำคัญของ
ภำวะโลกรอน ที่มีผลกระทบตอทะเล มหำสมุทร 
และทรัพยำกรชำยฝัง  

▪ สรำงพฤติกรรมในกำรด ำรงชีวิต ใหรวมกัน
ปองกัน และสนับสนุนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝังอยำงเขมแข็งและเปน
รูปธรรม เพรำะแหลงน้ ำตำงๆ ไมวำจะเปนแมน้ ำ 
ทะเล หรือมหำสมุทร แหลงผลิตออกซิเจนที่
ส ำคัญของโลกผำน Phytoplankton (ไฟโต
แพลงก์ตอน) แพลงก์ตอนพืชที่มีควำมส ำคัญ
อยำงมำกตอระบบนิเวศ เนื่องจำกไฟโตแพลงก์
ตอนเปนผูผลิตออกซิเจนประมำณรอยละ 70  

ในชั้นบรรยำกำศของโลก  ในขณะที่ออกซิเจน
อีกประมำณรอยละ 30 นั้นมำจำกตนไม    

11: Sustainable Cities 

• กำรที่ปะกำรังเทียมสำมำรถกลำยเปนที่อยู
อำศัยแหลงใหมของสัตว์ทะเล จำกโครงกำร
ฟนฟูทรัพยำกรชำยฝังทะเลภำคใตที่ไดรับกำร
สนับสนุนจำกหนวยงำนภำครัฐและเอกชนเปน
จ ำนวนมำก รวมไปถึงประชำชนในพื้นที่ ที่ได
รวมกันจัดท ำปะกำรังชุมชน ซึ่งไดชวยปรับปรุง
สภำวะใตทองทะเลใหมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น  

• สรำงคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งดำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมใหกับคนในทองถิ่น ทั้งที่อำศัย
อยูบริเวณแหลงน้ ำ และขยำยไปยังผูคนในวง
กวำง  

We are Low Carboners 

โครงกำรรณรงค์ใหพนักงำนใชชีวิตคำร์บอนต่ ำ ดวย
หลักกำร 3R ลดกำรใช (reduce) ใชซ้ ำ (reuse) และ
แปรรปูน ำกลับมำใชใหม (recycle) โดยมีกิจกรรมยอยๆ 
เชน กำรน ำสิ่งของที่ไมใชแลวมำท ำใหเกิดประโยชน์อีก
ครั้ง ดวยกำรน ำปฏิทินตั้งโตะ BCPG 2018 มำประดิษฐ์
เปนปฏิทินสะกดค ำ เพื่อสงมอบตอใหกับนัก เรียน
โรงเรียนวัดดอกไม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ใกล
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติกำรของบริษัทฯ ที่อ ำเภอบำงปะหัน 
ใชเปนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียน 

 

12: Responsible Consumption and Production  

• เชิญชวนใหพนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรบริโภคอยำงพอเหมำะพอควร ไม
กอใหเกิดของเสีย  

13: Climate Action  
• เสริมสรำงควำมตระหนักรูถึงควำมส ำคัญของ

ภำวะโลกรอนและสงเสริมใหพนักงำนรวมมือกัน
ลดกำรปลอยกำซคำร์บอนไดออกไซด์ในทกุ
รูปแบบ หรือในกิจกรรมตำงๆ ทีเ่กิดจำกกำร
ด ำรงชีวติ เพ่ือใหอยูรวมกันในสงัคมท่ีมี
คุณภำพชีวติที่ด ี
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Good 

โครงกำร เปำหมำย SDG 

โครงกำร Energy for Everyone ติดตั้งแผงโซลำร์เพื่อ
แสงสวำงใหกับสถำบันกำรศึกษำ ในโครงกำรโรงเรียนที่
ตองกำรควำมชวยเหลือและพัฒนำอยำงเรงดวนเปน
กรณีพิ เศษหรื อ โ รง เ รี ยน  ICU สั งกั ดส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ) ไดแก 
โรงเรียนบำนแมตะละ จังหวัดเชียงรำย โรงเรียนบำนหวย
ไคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนบำนคลองมด
แดง จังหวัดก ำแพงเพชร 

7: Affordable and clean energy 

▪ เ ป น โ ค ร ง ก ำ รผ ลิ ต ไฟฟำ จ ำกพลั ง ง ำ น
แสงอำทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน เพื่อใหชุมชนใน
พื้นที่หำงไกล ไฟฟำเขำไมถึง ไดมีไฟฟำจำก
พลังงำนสะอำดใช 

11: Sustainable Cities and Communities 

▪ กอใหเกิดประโยชน์แกคุณครู นักเรียน บุคลำกร 
ที่อยูในโรงเรียน และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 
รวมถึงภำครัฐที่เกี่ยวของ ฯลฯ จำกกำรใชผลิต
ไฟฟำที่ผลิตจำกแผงโซลำร์เซลที่ท ำกำรติดตั้ง 
รวมถึงไดรับควำมรูจำกกำรสื่อสำร และ กำร
อบรมเกี่ยวกับพลังงำนสะอำด และสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศในปัจจุบัน  

13: Climate Action 

▪ จ ำนวนพลังงำนสะอำดที่ผลิตได 3 โรงเรียน รวม 
15,000 kWh 

▪  ลดกำซคำร์บอนไดออกไซด์ 8.6 ตันตอป
โดยประมำณ หรือเทำกับกำรปลูกปำ จ ำนวน 
6.5 ไร 

▪ บุคลำกรของโรงเรียน มีควำมตระหนักในเรื่อง
ผลกร ะทบของกำร เปลี่ ยนแปลงสภ ำพ
ภูมิอำกำศ และ เปลี่ยนพฤติกรรมในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 

โครงกำร งดใหเพื่อให โดยกำรงดจัดท ำของขวัญปใหม 
เพื่อประหยัดทรัพยำกร ลดกำรสรำงขยะโดยไมจ ำเปน 
น ำเงินไปมอบใหหนวยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เปนผู
เสียสละ ดูแล รักษำ และอนุรักษ์สิ่งแวดลอม โดยในป 
2561/2562 ไดน ำเงินไปมอบใหกับมูลนิธิผูพิทักษ์ปำเพื่อ
น ำไปชวยเหลือเจำหนำที่ผูพิทักษ์ปำ เจำหนำที่ ผูพิทักษ์
ทะเล และครอบครัว รวมถึงสงเสริมและพัฒนำคุมครอง 
ป ก ป อ ง  ดู แ ล รั ก ษ ำ  ฟ น ฟู ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ
ทรัพยำกรธรรมชำติทั้งทำงบกและทำงทะเล 

 

13: Climate Action 

• ลดกำรใชทรัพยำกร และลดกำรสรำงขยะโดยไม
จ ำเปน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปน
หน่ึงในสำเหตุที่กอใหเกิดภำวะโลกรอน 

11: Sustainable Cities and Communities 

• สรำงขวัญ ก ำลังใจ และคุณภำพชีวิตที่ดีใหกับ
บุ ค คล แ ล ะ อ ง ค์ ก รที่ ร ว มกั น ดู แ ล รั กษ ำ
สิ่งแวดลอม 

สรำงควำมสมดุลทำงธรรมชำติ ใหมีควำมอุดมสมบูรณ์
อยำงยั่งยืน 

โครงกำร Energy for Everyone มอบชุดโซลำร์เซลล์
ใหกับโรงเรียนมหิศรำธิบดี ต ำบลบำนโพธิ์ อ ำเภอเมือง 

13: Climate Action 
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โครงกำร เปำหมำย SDG 

จังหวดันครรำชสีมำ ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลบริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติกำรของบริษัทฯ 

▪ เสริมสรำงควำมรูใหกับนักเรียนและบุคลำกร
ของโรงเรียน มีควำมรูเรื่องกำรใชพลังงำน
หมุนเวียนและตระหนักในเรื่องผลกระทบของ
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

สนับสนุนโครงกำร  “เลยอง วิ่งเพื่อผูพิทักษ์” 
 

3: Good Health and Well-Being  

▪ รำยไดจำกกำรจัดโครงกำรสมทบกองทุน
สวัสดิกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยเหลือเจำหนำที่ผูพิทักษ์ปำ
และเจำหนำที่ผูพิทักษ์ทะเลที่ไดรับบำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหนำที่ในกำรปองกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม ภำยใต
ภำรกิจของกรมทรัพยำกรทำงทะเลฯ กรมปำไม 
และกรมอุทยำนแหงชำติ 

โครงกำรสนับสนุนเยำวชนในรูปแบบตำงๆ  
 

3: Good Health and Well-Being  

▪ สนับสนุนนักเรียน เยำวชนรวมถึงผูดอยโอกำส 
ฯลฯ ในระดับประเทศและระดับชุมชน  ผำน
กิจกรรมตำงๆ สงเสริมนักกีฬำเยำวชนใหมี
ควำมสำมำรถ กำวสูกำรเปนนักกีฬำมืออำชีพ 
โดยผำนกำรแขงขันที่จัดขึ้นในมำตรฐำนระดับ
สำกล เชน กีฬำกอล์ฟ 

4. Quality Education 

▪ สนับสนุนทุนกำรศึกษำ กีฬำ ของนักเรียน 
เ ย ำ ว ชนร วมถึ ง ผู ด อย โ อก ำส  ฯลฯ  ใ น
ระดับประเทศและระดับชุมชน ผำนกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำและกิจกรรมตำงๆ รวมไปถึงกำร
ปรับปรุงสถำนศึกษำเพ่ือใหมีสถำนท่ีศึกษำที่อยู
ในสภำพที่นำเรียน รมรื่น ถูกสุขอนำมัย 

 

โครงกำรสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติกำรในรูปแบบ
ตำงๆ  
 

11: Sustainable Cities and Communities  

สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงำนทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตำงๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีกำรจัด
กิจกรรมใหพนักงำนไดมีสวนรวม และใหพนักงำนริเริ่ม
จัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชนในระดับ
ทองถิ่นดวยตนเอง เชนกิจกรรมเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำร
ใหควำมรู กิจกรรมยกระดับคุณภำพชีวิต กิจกรรม
เกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมดำน
กีฬำ กำรชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชำติ เปนตน 
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Growth 

โครงกำร เปำหมำย SDG 

โครงกำรผลิตไฟฟำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน รวมกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผำนศึก ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ ณ อ ำเภอทำมวง จังหวัดกำญจนบุรี 
และอ ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี  

8: Decent Work and Economic Growth 

▪ สรำงงำน สรำงรำยไดใหกับองค์กำรทหำรผำน
ศึก ตำมแนวทำงกำรท ำกิจกำรเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) 

โครงกำร Solar Sharing ที่เมืองโกเต็มบะ ประเทศญี่ปุน  8: Decent Work and Economic Growth 

▪ Solar Sharing เกิดจำกกำรที่ ในบำงพื้นที่ที่
เปนพื้นที่กำรเกษตรของญี่ปุนนั้น มีกฎหมำย
หำมสรำงโซลำร์ฟำร์มบนพื้นดิน เพรำะไม
ตองกำร ให โซลำร์ฟำร์ มมำแยงพื้ นที่ ท ำ
กำรเกษตร อยำงไรก็ตำม กำรท ำโซลำร์ฟำร์ม
และกำรเพำะปลูกสำมำรถใชที่ดินรวมกันได ถำ
มีกำรพิสูจน์วำกำรติดตั้งแผงโซลำร์ไมไดท ำให
ประสิทธิภำพในกำรใชที่ดินเพื่อเพำะปลูก
สูญเสียไป ดังนั้นจึงตองติดตั้งแผงโซลำร์ให
สูงขึ้น เพื่อใหสำมำรถเพำะปลูกพืชดำนลำงได 
โดยโครงกำร โก เต็มบะ  ปลูกตนซำกำกิ  
(Sakaki) ซึ่งเปนตนไทรขนำดเล็กที่นิยมน ำกิ่ง
มำใชในพิธีกรรมทำงศำสนำ 

▪ โดยแนวคิด Solar Sharing นอกจำกจะชวยให
เจำของที่ไดรับประโยชน์จำกคำเชำผืนดินที่ถูก
ทิ้งรำงมำนับปแลว ยังชวยจำงงำนในทองถิ่นอีก
ดวย  
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2-5 กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง   

2.5.1 ควำมเหน็กรรมกำรบรษิทัตอระบบควบคมุภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของกำรควบคุมภำยใน จึงไดมอบหมำยใหฝำยบริหำร 
ท ำกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนดขึ้นตำมแนวทำงของ 
COSO 2013 (COSO : The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) แล ะ
ผำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวำระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลตอกำรด ำเนินธุรกิจ เปนไปตำมกฎหมำยและระเบียบตำงๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนดูแลรักษำทรัพย์สินและกำร
ใชทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพ โดยไมพบขอบกพรองที่มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน  
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคลองกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ ระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุมบริษัท มีควำมเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตอกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับกำรประเมินโดย 

ผูสอบบัญชี โดยผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ตำมองค์ประกอบ 5 ดำน  สรุปไดดังนี ้

1. สภำพแวดลอมกำรควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในคุณคำของควำมซื่อตรง โดยไดก ำหนดเรื่องจรรยำบรรณ (Code of Conduct) ไวเปน
สวนหนึ่งในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไวอยำงเปนลำยลักษณ์อักษร ทั้งดำนจรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณ
ของกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน จรรยำบรรณกำรจัดหำพัสดุ และถือเปนระเบียบสูงสุดที่ใชในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งกำรปองกันควำมขัดแยงทำงผลประโยชน์ ที่ไดประกำศใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนทั้งองค์กร  
ลงนำมรับทรำบเม่ือเขำใหม และใหมีกำรทบทวนปละครั้งหรือเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอมูล  นอกจำกนี้ ไดก ำหนด บทบำท
หนำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงหนำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดยอยไว
อยำงชัดเจน มีกำรจัดใหมีโครงสรำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติ และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม เพื่อให
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภำยใตกำรก ำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมกำร   ในดำนกำรบริหำรงำนบุคคล บริษัท
ไดก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งแผนกำรสืบทอดต ำแหนงและกำรพัฒนำผูบริหำร แผนกำร
หมุนเวียนต ำแหนงงำน และแผนกำรเลื่อนต ำแหนงเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงำน รวมทั้งกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
พนักงำน (BCPG Satisfaction Survey) เพ่ือสรำงควำมพึงพอใจและควำมสุขของพนักงำน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ใหควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินตำมนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee: ERMC) โดยมีหนำที่ก ำหนด
นโยบำย ยุทธศำสตร์ และเปำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งกลุม
บริษัทฯ อยำงมีประสิทธิภำพ และตอเนื่อง ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร เพื่อใหฝำยจัดกำรด ำเนินงำนให
บรรลุตำมเปำหมำยของแตละสำยงำน รวมถึงกำรจัดท ำคูมือบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร ที่ระบุตั้งแตกระบวนกำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกประเภทอยำงครอบคลุม พรอมทั้งมำตรกำรและแผน
ด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรกับควำมเสี่ยงน้ัน เพ่ือสรำงควำมมั่นใจวำกำรลงทุนธุรกิจนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สรำงรำยไดใหกับบริษัทฯ อยำงยั่งยืน 
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activity) 

มำตรกำรกำรควบคุมที่ชวยลดควำมเสี่ยงที่จะท ำใหไมบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุม โดยใชดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) เปนเครื่องมือในกำรวำงแผนและควบคุม มีกำรก ำหนด
นโยบำย และระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องตำงๆ เชน กำรงบประมำณ กำรเงินและกำรบัญชี กำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดหำ
พัสดุ และกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง ตลอดจนกำรจัดท ำขั้นตอนกำรท ำงำนอยำงเปนลำยลักษณ์อักษร รวมถึงก ำหนด
ขอบเขต อ ำนำจหนำที่ และขนำดวงเงิน ของผูบริหำรในแตละระดับไวอยำงชัดเจน เพ่ือเปนกำรกระจำยอ ำนำจและปองกัน
กำรทุจริต มีกำรควบคุมโครงสรำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยจัดใหมีกำรควบคุมกำรเขำถึงและควำม
ปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้บริษัทไดรับกำรรับรองและผำนมำตรฐำน ISO 27001: 2013 เมื่อเดือนตุลำคม 2560 

นอกจำกนี้บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเปนส ำคัญ กำรด ำเนินงำนของบริษัทยอย หรือบริษัทรวม รวมทั้งก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทรวมทุน 
เพื่อเปนแนวทำงใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมกำรหรือผูบริหำรในบริษัทยอย หรือรวมถือปฏิบัติ ก ำหนดใหฝำย
ก ำกับองค์กรเปนผูควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด ของพนักงำนทุกระดับ ก ำหนดวิธีกำรติดตำม
เพื่อใหแนใจวำบริษัทไดปฏิบัติตำมกฎหมำย ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนของบริษัท ในกรอบเงื่อนไข
ของระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4. ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรขอมูล (Information & Communication) 

บริษัทจัดใหมีระบบสำรสนเทศและชองทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี กอนกำร
พิจำรณำใชระบบงำนใหมใดๆ บริษัทไดพิจำรณำโดยเปรียบเทียบระหวำงเงินลงทุนในกำรจัดหำระบบ กับผลประโยชน์ท่ี
คำดวำจะไดรับ พรอมท้ังจัดท ำเปนแผนกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรประยุกต์ใชระบบที่จัดหำมำใชงำนจริง ปัจจุบันบริษัท
น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนตำงๆ เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนใหมีประสิทธิภำพ ทั้งในดำนกำรจัดท ำ
งบกำรเงินและกำรรำยงำนขอมูลสำรสนเทศ งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนดำนกฎหมำย และ สำยปฏิบัติกำร บริษัท
มีหนวยงำนที่รวบรวมขอมูลรำยละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจำรณำ อนุมัติ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมฯ และ
จัดเตรียมขอมูลผำนระบบ BoardVantage เพื่อสงใหคณะกรรมกำรพิจำรณำเปนกำรลวงหนำ กอนถึงวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหมีรำยละเอียดตำมควร เพ่ือใหสำมำรถ
ตรวจสอบยอนหลังได ตลอดจนจัดเก็บไวอยำงเปนระบบ 

กำรสื่อสำรขอมูล ฝำยสื่อสำรองค์กรมีหนำที่ก ำกับดูแลกำรสื่อสำรตำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กร ในดำนกำร
สื่อสำรภำยในองค์กร ไดน ำทั้งระบบเครือขำยภำยในองค์กร (Intranet) และ E-mail เพื่อใหพนักงำนไดเขำถึงขอมูล
ขำวสำร ในกำรสื่อสำรไปยังพนักงำนเพื่อน ำไปวำงแผนกำรปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนจัดใหมีหนวยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสำรกับผูมีสวนไดเสีย และชองทำงส ำหรับรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต 
(Whistle blowing)  

5. ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Monitoring Activity) 

บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในอยำงสม่ ำเสมอ เพื่อใหเหมำะสมกับ
สภำพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ก ำหนดเปำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจตำมแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยก ำหนดเปน
ดัชนีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนใหทุกสำยงำน มีกำรประเมินผล วิเครำะห์สำเหตุ และสื่อสำรขอบกพรองของกำรควบคุม
ภำยในและด ำเนินกำรเพื่อติดตำมแกไขอยำงทันทวงที หำกผลปฏิบัติงำนจริง กับเปำหมำยมีควำมตำงกันอยำงมี
นัยส ำคัญ พรอมทั้งก ำหนดแนวทำงปรับปรุงใหสอดคลองกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน อยำงตอเนื่อง  ทั้งนี้ทำงส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำน และระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และบริษัทยอยในดำนตำงๆ อยำงสม่ ำเสมอ เม่ือพบ
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ขอบกพรอง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบกำรควบคุมภำยใน จะรำยงำนใหฝำยจัดกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบ เพื่อใหฝำยจัดกำรก ำหนดแนวทำงกำรแกไข และด ำเนินกำร โดยส ำนักตรวจสอบภำยในจะติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรแกไข และน ำเสนอ ตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำอยำงตอเน่ือง 

2.5.2   หวัหนำตรวจสอบภำยในและหวัหนำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งส ำนักตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Office) ขึ้น โดยมีสำยกำรบังคับบัญชำและสำยกำร
รำยงำนขึ้นตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และรำยงำนกำรบริหำรงำนตอกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญ ทั้งนี้มีรำยละเอียดของ ขอบเขต หนำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรของส ำนักตรวจสอบภำยใน ที่ไดรับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2560 ไดแตงตั้งใหนำงสำวทิพรัตน์   
ซุยกิ้ม ปฏิบัติหนำที่ ในต ำแหนงรักษำกำรหัวหนำ ส ำนักตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
ควำมเห็นวำ นำงสำวทิพรัตน์  ซุยกิ้ม มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบัติหนำที่ในส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ไดอยำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และไดเขำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับกำรปฏิบัติงำนดำนกำรตรวจสอบภำยใน  

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำแตงตั้ง โยกยำย ถอดถอน ผูด ำรงต ำแหนงหัวหนำส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
จะตองไดรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยละเอียดเกี่ยวกับผูด ำรงต ำแหนงรักษำกำรหัวหนำส ำนักตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 
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2-6 รำยกำรระหวำงกัน  

2.6.1 รำยกำรระหวำงกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง 
 

รำยกำรระหวำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยงในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปไดดังนี ้
2.6.1.1 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“BCP”) 

BCP เปนบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง เน่ืองจำก BCP เปนผูถือหุนรำยใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 70.11 ของทุนจดทะเบียนเรียกช ำระ (ขอมูล จำก SET ณ วันท่ี 11 ธันวำคม 2561 

โดยมีกรรมกำรรวมกันสองทำน ไดแก (1) นำยพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช และมีผูบริหำรของ BCP ด ำรงต ำแหนงกรรมกำรและผูบริหำรของบริษัทฯ หน่ึงทำน ไดแก 
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

คำใชจำยส ำหรับกำรเชำที่ดิน 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- คำใชจำยจำยลวงหนำ 
 

 

6.38 
5.78 

 

 

6.38 
5.78 

บริษัทฯ เชำที่ดินที่ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ เนื้อที่รวม 
457-2-53 ไร จำก BCP เพื่อใชเปนที่ตั้งของโครงกำรระยะที่ 1 
สัญญำเชำที่ดินดังกลำวมีอัตรำคำเชำที่ประเมินโดยผูประเมิน
รำคำอิสระที่ไดรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
รำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ และมีอำยุ
สัญญำเชำ 22 ป ตำมอำยุคงเหลือของโครงกำรระยะที่ 1 และ
บริษัทฯ มิไดมีแผนที่จะน ำที่ดินดังกลำวไปด ำเนินธุรกิจอ่ืนเมื่อ
สิ้นสุดอำยุโครงกำรระยะที่ 1 

ตอมำเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559 บริษัทฯ ไดเชำที่ดินเพิ่มเติม 
จ ำนวน 32-3-70 ไร จำก BCP เปนระยะเวลำ 21 ป 2 เดือน ซึ่ง
สิ้นสุดระยะเวลำเดียวกับสัญญำเชำที่ดินขำงตน และมีเงื่อนไข
กำรช ำระคำเชำและเงื่อนไขอ่ืนมีลักษณะเดียวกัน  

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริกำร ซึ่งมีอัตรำคำเชำและเงื่อนไขกำรเชำเปนไป
ตำมรำคำและเงื่อนไขกำรคำทั่วไปและก ำหนดตำมรำคำ
ที่ประเมินโดย    ผูประเมินรำคำอิสระที่ไดรับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ดังนั้น รำยกำรดังกลำว
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเปน และมีควำมสมเหตุสมผล  
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

คำ ใ ชจ ำยส ำ ห รั บก ำ ร เ ช ำพื้ น ที่
ส ำนักงำน หองควบคุม และหองวำง
ระบบไฟฟำ 
- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 

- เงินมัดจ ำ 
 

 

 

 

0.92 

- 

0.23 

  

 

 

 

0.92 

0.08 

0.23 

บริษัทฯ เชำพื้นที่ส ำนักงำน หองควบคุม และหองวำงระบบไฟฟำ
จำก BCP พื้นที่รวม 377 ตำรำงเมตร เพื่อใชเปนส ำนักงำนและ
ใชในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรระยะที่ 1 โดยมีอัตรำคำเชำ
เปนไปตำมอัตรำที่ก ำหนดภำยใตสัญญำเชำพื้นที่อำคำรและ
หองควบคุม อำยุ 3 ป ระหวำงบริษัทฯ และ BCP ซึ่งเปนอัตรำคำ
เชำที่ประเมินโดยผูประเมินรำคำอิสระที่ไดรับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ 

ทั้งนี้ กำรที่บริษัทฯ เขำท ำสัญญำระยะสั้นอำยุ 3 ป เนื่องจำกใน
อนำคตบริษัทฯ อำจพิจำรณำยำยพื้นที่ส ำนักงำนหำกบริษัทฯ 
จัดหำพื้นที่ส ำนักงำนแหงใหมได นอกจำกนี้อุปกรณ์ตำงๆ ใน
หองควบคุมและหองวำงระบบไฟฟำสำมำรถเคลื่อนยำยได ซึ่ง
บริษัทฯ อำจพิจำรณำยำยอุปกรณ์ดังกลำวมำไวในอำคำรซึ่งอยู
ในพื้นที่ของบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสมตอไป 

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรเชำอสังหำริมทรัพย์
ระยะสั้น ซึ่งมีอัตรำคำเชำและเงื่อนไขกำรเชำเปนไปตำม
รำคำและเงื่อนไขกำรคำทั่วไปและก ำหนดตำมรำคำที่
ประเมินโดย ผูประเมินรำคำอิสระที่ไดรับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ดังนั้นรำยกำรดังกลำวเกิดขึ้น
ตำมควำมจ ำเปน และมีควำมสมเหตุสมผล 

คำใชจำยตำมสัญญำจำงบริหำรงำน
กับ BCP 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 

 

 

35.19 

- 

 

 

 

27.60 

2.46 

บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำจำงบริหำรงำนกับ BCP ซึ่งสัญญำ
ดังกลำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยตำม
สัญญำดังกลำว  BCP จะจัดสงพนักงำนมำปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ 
จ ำนวน 11 ต ำแหนงส ำหรับป 2559 และจ ำนวน [10] ต ำแหนง
ส ำหรับป 2560 ตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ เปนผู
ก ำหนดโดยบุคลำกรที่ BCP จัดสงมำจะตองสำมำรถปฏิบัติงำน

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเปน และมีคำบริกำรซึ่ง
ค ำนวณมำจำกประมำณกำรอัตรำคำจำงที่ BCP คำด
วำจะจำยใหแกพนักงำนที่ BCP สงมำปฏิบัติงำนที่บริษัท
ฯ 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

ไดตำมค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Descriptions) ที่ก ำหนด 
และมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจ
เดียวกัน (ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2560 มีจ ำนวนทั้งหมด 6 ทำน) 

พนักงำนที่  BCP สงมำปฏิบัติงำนสวนใหญจะเปนผูบริหำร
ระดับสูงและกลุมบุคลำกรในสำยปฏิบัติกำรซึ่งมีสวนในกำร
บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียนมำ
ตั้งแตเริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟำพลังงำนหมุนเวียน   

ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บคำบริกำรจำกกำรปฏิบัติงำนดังกลำวหรือ
อัตรำคำจำงจำกประมำณกำรคำใชจำยเงินเดือน โบนัส และ
คำตอบแทนอ่ืนๆ ของบุคลำกรที่สงมำปฏิบัติงำน จำกบริษัทฯ 
ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำจำงบริหำรงำน  

รำยไดคำไฟฟำศูนย์เรียนรู 

- รำยไดส ำหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคำง 

 

0.30 

0.02 

 

0.25 

0.04 

บริษัทฯ มีกำรเรียกเก็บคำไฟฟำส ำหรับศูนย์เรียนรูพลังงำน
ทดแทน ในพื้นที่โครงกำรระยะที่ 1 ที่ อ ำเภอ บำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จำก BCP  เนื่องจำกบริษัทฯ เปนเจำของ
มิเตอร์ซื้อไฟฟำเพื่อใชในพื้นที่อำคำรศูนย์เรียนรู ซึ่งเปนอำคำร
เดียวกับที่ตั้งของพื้นที่ส ำนักงำน หองควบคุม และหองวำงระบบ
ไฟฟำของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรเรียกเก็บคำใช
ไฟฟำของพื้นที่อำคำรศูนย์เรียนรูในสวนที่นอกเหนือจำกพื้นที่
ส ำนักงำน หองควบคุม และหองวำงระบบไฟฟำของบริษัทฯ  จำก 
BCP ตำมจ ำนวนที่จำยจริง ซึ่งเปนไปตำมขอก ำหนดภำยใต

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเปน และมีคำบริกำรเปนไป
ตำมคำใชจำยที่ บริษัทฯ จำยจริง 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

สัญญำเชำพื้นที่อำคำรและหองควบคุม อำยุ 3 ป ระหวำง 
บริษัทฯ และ BCP 

คำใชจำยส ำหรับกำรจัดงำนประชุมผู
ถือหุน 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

 

 

0.15 

 

 

- 

 

รำยกำรคำใชจำยส ำหรับคำบริกำรหองประชุมส ำหรับกำรประชุม
ผูถือหุน BCPG 

 

คำใชจำยตำมสัญญำจำงงำนบริกำร
ดำนสำรสนเทศ 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 

 

 

2.10 

2.10 

 

 

5.11 

0.52 

บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำจำงงำนบริกำรดำนสำรสนเทศกับ BCP 
ซึ่งสัญญำดังกลำวเริ่มวันที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2561 
โดยตำมสัญญำดังกลำว  BCP จะใหบริกำรตำมขอบเขตที่ก ำหนด
ในสัญญำ  
 

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเปน และมีคำบริกำรเปนไป
ตำมคำใชจำยที่ บริษัทฯ จำยจริง 

คำใชจำยตำมสัญญำใหบริกำรใช
พื้นที่ 
- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 

 

 

- 

- 

 

 

0.38 

0.05 

บริษัทฯ มีกำรท ำขอตกลงใหบริกำรใชพื้นที่กับ BCP ซึ่งสัญญำ
ดังกลำวเริ่มวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2563 โดยตำม
สัญญำดังกลำว  BCP จะใหบริกำรตำมขอบเขตที่ก ำหนดใน
สัญญำ  
 

 

คำใชจำยอ่ืน ๆ 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 

 

0.23 
0.22 

 

0.05 
0.01 

BCP มีกำรเรียกเก็บคำใชจำยเกี่ยวกับคำบริกำรดำนสรรหำ
บุคลำกร และคำบริกำรพนักงำนขับรถของกรรมกำรผูจัดกำร
ใหญ 
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

 BCP มีกำรเรียกเก็บคำใชจำยเกี่ยวกับคำสลำกกำรกุศล “งำน
อุนไอรัก คลำยควำมหนำว”  

 

2.6.2 รำยกำรระหวำงกนัของบรษิทัยอยกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง 

  รำยกำรระหวำงกันของบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยงในงวดปบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 สำมำรถสรุปไดดังนี ้

2.6.2.1 บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยงอืน่ 

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

คำใชจำยส ำหรับกำรเชำอำคำร
พหลโยธินเพลส 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เงินมัดจ ำ 

- คำใชจำยจำยลวงหนำ 
 

 

 

 

0.25 
- 
- 

 

 

- 
- 
- 
 

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2559 บริษัทฯ ไดเขำท ำสัญญำ
เ ช ำ พื้ น ที่ ส ำ นั ก ง ำ น กั บ บ ริ ษั ท  อ ำ ร์ ที เ อ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ชั้นที่ 28 อำคำรชุด
พหลโยธินเพลส ขนำดพื้นที่ 245 ตำรำงเมตร โดยมี
ระยะเวลำเชำ 7 เดือนนับตั้งแตวันที่ 1 สิงหำคม 2559 

จนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 กำรก ำหนดอัตรำคำ
เชำเปนไปตำมรำคำตลำด และคำเชำตลอดอำยุสัญญำ
เทำกับ 649,250 บำท เนื่องจำกผูบริหำรของบริษัท อำร์

กำรท ำรำยกำรดังกลำวเปนรำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร ซึ่งเปนกำรเชำพื้นที่ส ำนักงำนชั่วครำวในชวงที่อยู
ระหวำงกำรกอสรำงและตกแตงส ำนักงำนใหญของบริษัทฯ 
อัตรำคำเชำและเงื่อนไขกำรเชำเปนไปตำมรำคำและเงื่อนไข
กำรคำทั่วไป รวมทั้งไดเปรียบเทียบกับอัตรำคำเชำกับพื้นที่ใน
บริเวณใกลเคียง ดังนั้น รำยกำรดังกลำวเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเปนและมีควำมสมเหตุสมผล  
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ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เปนกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ จึงนับเปนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

 

2.6.3 บรษิทั บำงจำก รเีทล จ ำกดั 

  

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

คำใชจำยส ำหรับกำรจัดงำนประชุมผู
ถือหุน 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

 

 

0.19 

 

 

0.06 
 

รำยกำรคำใชจำยส ำหรับคำเครื่องดื่ม คูปองเงินสด
ส ำหรับงำนประชุมผูถือหุน BCPG 

 

คำใชจำยอ่ืน ๆ 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

- เจำหนี้คงคำง 
 

 

0.23 
0.11 

 

0.20 

- 

ป 2560 รำยกำรคำใชจำยส ำหรับคำเครื่องดื่มส ำหรับ
งำน Set in the city, งำนประชุมสัมมนำอ่ืนๆ และคำ
ถุงยังชีพส ำหรับแจกผูประสบอุทกภัย ป 2561 รำยกำร
คำใชจำยส ำหรับคำเครื่องดื่มส ำหรับงำนลงนำม MOU 

รวมกับ กำรนคิมฯ และงำนประชุมสัมมนำอ่ืนๆ 
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2.6.4 บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยงอืน่ 

  

ลกัษณะรำยกำร 

ขนำดของรำยกำร (ลำนบำท) 
ควำมจ ำเปนและ 

ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ควำมเหน็ของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปบญัชสีิน้สดุ 

31 ธ.ค. 2561 

คำใชจำยอ่ืน ๆ 

- คำใชจำยส ำหรับงวด 

 

0.04 
 

 

- 
 

รำยกำรคำใชจำยส ำหรับถุงยังชีพเพื่อแจกผูประสบ
อุทกภัย  

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนำ 2-69 

 

2.6.5 มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ไดพิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรท ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักกำรในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีขอตกลงทำงกำรคำซึ่งมีเงื่อนไขกำรคำโดยทั่วไป โดย
สำมำรถสรุปไดดังนี ้

บริษัทฯ ไดก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรระหวำงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเปนผูใหควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลในกำรเขำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงดำนรำคำของ
รำยกำรนั้นๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขตำงๆ ใหเปนไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำร
เปรียบเทียบกับ รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำรดังกลำวในระดับเดียวกันกับ
บุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถแสดงใหเห็นไดวำกำรท ำรำยกำรดังกลำวนั้นมีกำรก ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรือเปนธรรม หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำงกันที่อำจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชำญอิสระเปนผูใหควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหวำงกันดงักลำว เพ่ือน ำไปใชประกอบกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถือหุน (แลวแตกรณี) 

2.6.6 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำงกนั 

▪ ก ำหนดใหกรรมกำรและผูบริหำร ตองแจงใหบรษิัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรท่ีอำจกอใหเกิดควำมขดัแยงทำงผลประโยชน์   

▪ กรรมกำรและผูบริหำร ตองหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันที่อำจกอใหเกิดควำมขัดแยงทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ  ในกรณีที่จ ำเปนตองท ำรำยกำรที่ไมใชกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำงกำรคำแตกตำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูกคำทั่วไปหรือบุคคลภำยนอก บริษัทฯ 
จะตองปฏิบัติตำมขอก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำม
ขอก ำหนด 

▪ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยงทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด  

ก ำหนดใหมีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยส ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งตองรำยงำนตอคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเปนรำยไตรมำส รวมทัง้ก ำหนดใหมีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหมีกำรสุมสอบทำนกำรท ำรำยกำรจริง 
ถูกตองตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว 

2.6.7 แนวโนมในกำรท ำรำยกำรระหวำงกนัในอนำคต 

แมวำบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจกอใหเกิดควำมขัดแยงทำง
ผลประโยชน์ แตบริษัทฯ และบริษัทยอยอำจจะยังคงตองมีกำรท ำรำยกำรระหวำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต 
ซึ่งเปนรำยกำรท่ีเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเปนและเปนไปตำมควำมตอเน่ืองของสัญญำ เชน  

▪ กำรเชำท่ีดิน พื้นที่ส ำนักงำน หองควบคุม และหองวำงระบบไฟฟำจำก BCP 

▪ กำรท ำสัญญำจำงบริหำรงำนกับ BCP  

▪ สัญญำบริกำรดำนระบบสำรสนเทศกับ BCP 
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หำกมีกำรเขำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจำกรำยกำรดังกลำวในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตำม
กฎหมำยวำดวยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เปนรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเปนรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นตอเนื่องในอนำคต บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำร
ดังกลำวใหมีขอตกลงทำงกำรคำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคูสัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน 
และใหเปนไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

นอกจำกนี้ ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบธุรกรรมดังกลำววำมีรำคำที่อำงอิงไดกับรำคำตลำดและมีเงื่อนไข
ทำงกำรคำโดยทั่วไปที่เปนปกติธุรกิจ เปรียบเทียบไดกับคูคำที่เปนบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
พรอมทั้งน ำเสนอผลกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำรับทรำบเปนรำยไตรมำส และในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำมีกำรด ำเนินกำรไมเปนไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจงให
คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผูจัดกำรใหญทรำบ และรวมกันหำทำงแกไข 
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สวนที่ 3  ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

3-1 ขอมลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

3.1.1 สรปุรำยงำนสอบบญัช ี

 

3.1.1.1 ผสูอบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะ และงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 

ผูสอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปไดดงันี้  

งบกำรเงนิ ชื่อผสูอบบญัชรีบัอนุญำต ผสูอบบญัชรีบั
อนุญำตเลขที ่

บรษิทัผสูอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ส ำหรับปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 และ 2561 

นำยณัฐพงศ์  ตันติจัตตำนนท์ 
(ป 2560) 

นำยวัยวัฒน์  กอสมำนชัยกิจ 
(ป 2561) 

8829 

 

6333 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

 

3.1.1.2 สรปุรำยงำนกำรสอบบญัช ี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (“ผูสอบบัญชี”) ไดตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) และของเฉพำะบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
ตำมล ำดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพำะกิจกำร และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุซึ่งประกอบดวย
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและเรื่องอ่ืนๆ  

ผูสอบบัญชีเห็นวำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำงตนนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุมบริษัทและบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ในงบกำรเงินป 2561 ผูสอบบัญชีไดระบุถึงเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจของผูสอบบญัชี
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน และไดน ำเรื่องเหลำนี้มำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของผูสอบบัญชี 
ทั้งน้ีผูสอบบัญชีไมไดแสดงควำมเห็นแยกตำงหำกส ำหรับเรื่องเหลำนี้ 

 

กำรประเมินมูลคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ไดมำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวมในประเทศอินโดนีเซีย 

อำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ 3 (ก) และ 4 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรือ่งดงักลำวอยำงไร 

ในระหวำงป 2561 บริษัทไดประเมินมูลคำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ไดมำจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอน
ใตพิภพท่ีไดมำในระหวำงป 2560 เสร็จสิ้น 

เนื่องจำกควำมมีสำระส ำคัญของรำยกำรและเกี่ยวของกับกำร
ใชดุลยพินิจที่ส ำคัญและมีควำมซับซอนในกำรประเมินมูลคำ
ยุติธรรม ผูสอบบัญชีจึงเห็นวำเรื่องดังกลำวเป็นเรื่องส ำคัญใน
กำรตรวจสอบ 

วิธีกำรตรวจสอบของขำพเจำรวมถึง 

- สอบถำมผูบริหำรและท ำควำมเขำใจขั้นตอนกำรก ำหนด
มูลคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ไดมำที่จัดท ำขึ้นโดย
ผูบริหำร 

- อำนสัญญำซื้อขำยหุนและประเมินควำมเหมำะสมของกำร
ระบุสินทรัพย์สุทธิท่ีไดมำ ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ  

- ประเมินควำมเป็นอิสระและควำมรูควำมสำมำรถของ 
ผูประเมินรำคำอิสระ 

- ใชผูเชี่ยวชำญดำนกำรประเมินรำคำของเคพีเอ็มจี ในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลคำและคำตัว
แปรทำงกำรเงินที่ ใชในกำรก ำหนดอัตรำคิดลดของ
สินทรัพย์ไมมีตัวตน  

- ประเมินควำมเหมำะสมของขอสมมติที่ส ำคัญในกำร
ประมำณมูลคำยุติธรรมโดยอำงอิงจำกขอมูลทั้งภำยใน
และภำยนอก และทดสอบกำรค ำนวณ  

- พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปดเผยขอมูลตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

กำรทดสอบกำรดอยคำของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

อำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ 3 (ฌ) และ 10 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลำวอยำงไร 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีควำม
เสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกตำงๆ เชน ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 
กำรเมือง ขอกฎหมำยตำง ๆ ดังนั้น จึงมีควำมเสี่ยงที่ผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรลงทุนอำจไมเป็นไปตำมควำมคำดกำรณ์และ
ประมำณกำรแรกเริ่มอยำงมีนัยส ำคัญ และอำจสงผลใหมูลคำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกวำมูลคำที่คำดวำจะไดรับคืนซ่ึงอำจ
ท ำใหเกิดผลขำดทุนจำกกำรดอยคำ 

เนื่องจำกควำมมีสำระส ำคัญของรำยกำร กำรใชดุลยพินิจที่
ส ำคัญของผูบริหำรและมีควำมซับซอนในกำรประมำณ 

มูลคำที่คำดวำจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งใชวิธี

วิธีกำรตรวจสอบของผูสอบบัญชีรวมถึง 

- ท ำควำมเขำใจแผนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรกำรระบุขอ
บงชี้ ของกำรดอยคำ กระบวนกำรกำรทดสอบกำร 
ดอยคำและทดสอบกำรค ำนวณมูลคำที่คำดวำจะไดรับคืนที่
จัดท ำโดยผูบริหำร  

- ทดสอบขอสมมติที่ส ำคัญที่สนับสนุนกำรประมำณ 

กำรของผูบริหำรโดยอำงอิงจำกขอมูลภำยในและขอมูล
ภำยนอกรวมถึงกำรวิเครำะห์แนวโนมในอดีตที่ผำนมำ  
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กำรทดสอบกำรดอยคำของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

อำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ 3 (ฌ) และ 10 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลำวอยำงไร 

ประมำณกำรจำกกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนำคตคิดลดเป็น
มูลคำปัจจุบัน ผูสอบบัญชีจึงเห็นวำเรื่องดังกลำวเป็นเรื่อง
ส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

- ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลคำและคำตัว
แปรทำงกำรเงินที่ใชในกำรก ำหนดอัตรำคิดลด  

- พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปดเผยขอมูลตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

ขอมูลที่เหตุกำรณ์ที่เนน 

ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ 4 กำรประเมินมูลคำสินทรัพย์สุทธิของกิจกำรในประเทศ
อินโดนีเซียที่ไดมำเม่ือวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 ไดด ำเนินกำรเสร็จในเดือนกรกฎำคม 2561 ตวัเลขเปรียบเทียบที่น ำมำ
แสดงนี้น ำมำจำกงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว ณ วันที่ และส ำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และหลังจำกปรับปรุง
รำยกำรตำมที่ไดอธิบำยไวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ 4 ทั้งน้ีควำมเห็นของผูสอบบัญชีไมไดเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจำกเรื่องนี ้

ขอมลูอ่ืน 

ผูบริหำรเป็นผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรำยงำนประจ ำป แตไมรวมถึงงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูสอบบัญชีที่อยูในรำยงำนนั้น ซึ่งคำดวำรำยงำนประจ ำปจะถูก
จัดเตรียมใหผูสอบบัญชีภำยหลังวันท่ีในรำยงำนของผูสอบบัญชีนี้  

ควำมเห็นของผูสอบบัญชีตองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและผูสอบบัญชีไมได
ใหควำมเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน  

ควำมรับผิดชอบของผูสอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอำน
ขอมูลอ่ืนตำมที่ระบุขำงตนเมื่อจัดท ำแลว และพิจำรณำวำขอมูลอ่ืนมีควำมขัดแยงที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกับควำมรูที่ไดรับจำกกำรตรวจสอบของผูสอบบัญชี หรือปรำกฏวำขอมูลอ่ืนมีกำรแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม 

เมื่อผูสอบบัญชีไดอำนรำยงำนประจ ำป หำกผูสอบบัญชีสรุปไดวำมีกำรแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญ ผูสอบบัญชีตองสื่อสำรเร่ืองดังกลำวกับผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแลและขอใหท ำกำรแกไข 

ควำมรับผิดชอบของผูบริหำรและผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดแูลตองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผูบริหำรมีหนำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหลำนี้โดยถูกตอง
ตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบริหำรพิจำรณำวำจ ำเป็น
เพื่อใหสำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญไมวำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผูบริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุมบริษัท
และบริษัทในกำรด ำเนินงำนตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตอเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช
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เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนตอเนื่องเวนแตผูบริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทแล ะบริษัท หรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไมสำมำรถด ำเนินงำนตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหนำที่ในกำรสอดสองดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุมบริษัทและ
บริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผูสอบบัญชตีอกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรตรวจสอบของผูสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อใหไดควำมเชื่อมั่นอยำงสมเหตุสมผลวำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม ไมวำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูสอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของผูสอบบัญชีอยูดวย ควำมเชื่อมั่นอยำงสมเหตุ
สมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเป็นกำรรับประกันวำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอำจเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอผิดพลำดและถือวำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ไดอยำงสมเหตุสมผลวำรำยกำรที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลตอกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใชงบกำรเงินจำกกำรใชงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรเหลำนี ้

ในกำรตรวจสอบของผูสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดใชดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผูสอบบัญชีรวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรไมวำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอควำมเสี่ยงเหลำนั้น และไดหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของผูสอบบัญชี ควำมเสี่ยงที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรทุจริตจะสูงกวำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกขอผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรูรวมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเวนกำรแสดงขอมูล กำรแสดงขอมูลที่ไมตรงตำมขอเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวของกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุมบริษัทฯและบริษัทฯ  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผูบริหำรใชและควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดท ำขึ้นโดยผูบริหำร  

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนตอเนื่องของผูบริหำรและจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวำมีควำมไมแนนอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุใหเกิดขอสงสัยอยำงมีนัยส ำคัญตอควำมสำมำรถของกลุมบริษัทฯและบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ตอเนื่องหรือไม ถำผูสอบบัญชีไดขอสรุปวำมีควำมไมแนนอนท่ีมีสำระส ำคัญ ผูสอบบัญชีตองกลำวไวในรำยงำน
ของผูสอบบัญชีของผูสอบบัญชีโดยใหขอสังเกตถึงกำรเปดเผยขอมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรที่เกี่ยวของ หรือถำกำรเปดเผยขอมูลดังกลำวไมเพียงพอ ควำมเห็นของผูสอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของผูสอบบัญชีขึ้นอยูกับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชีอยำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหกลุมบริษัทฯและบริษัทฯตองหยุดกำร
ด ำเนินงำนตอเนื่อง 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 3-5 

 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำร
เปดเผยขอมูลวำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำใหมีกำร
น ำเสนอขอมูลโดยถูกตองตำมท่ีควรหรือไม  

• ไดรับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอยำงเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุมหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุมบริษัทฯ เพื่อแสดงควำมเห็นตองบกำรเงินรวม ผูสอบบัญชีรับผิดชอบตอกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ผูสอบบัญชีเป็นผูรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียวตอควำมเห็นของผูสอบบัญชี 

 

ผูสอบบัญชีไดสื่อสำรกับผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องตำง ๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดวำงแผนไว ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยส ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกผูสอบบัญชีไดพบในระหวำงกำรตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชีไดใหค ำรับรองแกผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแลวำผูสอบบัญชีไดปฏิบัติตำมขอก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวของ
กับควำมเป็นอิสระและไดสื่อสำรกับผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งผูสอบ
บัญชีเชื่อวำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำกระทบตอควำมเป็นอิสระของผูสอบบัญชีและมำตรกำรที่ผูสอบ
บัญชีใชเพ่ือปองกันไมใหผูสอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระ  
 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผูมีหนำที่ในกำรก ำกับดูแล ผูสอบบัญชีไดพิจำรณำเรื่องตำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ผูสอบบัญชีได
อธิบำยเรื่องเหลำนี้ในรำยงำนของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมำยหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ผูสอบบัญชีพิจำรณำวำไมควรสื่อสำรเรื่องดังกลำวในรำยงำนของผูสอบ
บัญชีเพรำะกำรกระท ำดังกลำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอยำงสมเหตุผลวำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำผลประโยชน์ตอ
สวนไดเสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกลำว  
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3.1.2 สรปุงบกำรเงนิส ำหรบัปสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 2561  

3.1.2.1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท 

หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ             

หนี้สินหมุนเวียน           

เจำหนี้อื่น 335.70 1.3 233.22 0.7 337.85 1.1 

เจำหนี้คำกอสรำงโครงกำร 176.46 0.7 - - - - 

เจำหนี้เงินประกันผลงำน 21.53 0.1 - - - - 

เงินปันผลคำงจำย 298.49 1.2 - - - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 89.77 0.4 88.88 0.3 250.00 1.1 

เงินกูยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวของกัน - - - - - - 

เงินกูยืมระยะยำวสวนที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งป 1,103.96 4.3 1,326.35 4.2 1,270.58 4.0 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

สนิทรพัย ์            

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด 7,361.16 28.9 2,003.98 6.3 2,425.31 7.7 

เงินลงทุนช่ัวครำว 700.00 2.7 - - - - 

ลูกหนี้กำรคำ 486.40 1.9 507.24 1.6 523.82 1.7 

ลูกหนี้อื่น 632.79 2.5 182.71 0.6 222.94 0.7 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดของงวดปัจจุบัน 1.21 0.0 2.98 0.0 3.18 0.0 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 9,181.55 36.0 2,696.92 8.5 3,175.24 10.1 

สินทรัพย์ไมหมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัท - - 13,287.78 41.7 13,500.70 42.8 

ลูกหนี้อื่น - - - - 103.03 0.3 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 14,194.63 55.7 13,890.32 43.6 12,945.35 41.0 

สินทรัพย์ไมมีตัวตน 2,015.83 7.9 1,892.27 5.9 1,765.58 5.6 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดรอกำรตัดบัญชี 9.29 0.0 9.86 0.0 0.15 0.0 

สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น  87.26 0.3 80.14 0.3 67.82 0.2 

รวมสนิทรพัยไ์มหมนุเวยีน 16,307.01 64.0 29,160.38 91.5 28,382.63 89.9 

รวมสนิทรพัย ์ 25,488.56 100.0 31,857.30 100.0 31,557.88 100.0 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท ลำนบำท 

ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 502.16 2.0 - - - - 

ภำษีเงินไดคำงจำย 0.72 0.0 5.90 0.0 96.01 0.3 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.26 0.0 - - - - 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,530.04 9.9 1,654.36 5.2 1,954.44 6.2 

หนี้สินไมหมุนเวยีน        

เงินกูยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 8,956.49 35.1 15,613.15 49.0 14,046.59 44.5 

เงินกูยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวของกัน - - - - - - 

หนี้สินตำมสัญญำเชำกำรเงิน  - - - - - - 

หนี้สินภำษีเงินไดรอตัดบัญชี 450.89 1.8 412.59 1.3 362.22 1.1 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 4.55 0.0 13.23 0.0 13.80 0.0 

ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับตนทุนในกำรรื้อถอน  29.87 0.1 32.83 0.1 32.70 0.1 

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น - - 4.14 0.0 5.87 0.0 

รวมหนีส้นิไมหมนุเวยีน 9,441.80 37.0 16,075.94 50.5 14,461.19 45.8 

รวมหนีส้นิ 11,971.85 47.0 17,730.29 55.7 16,415.63 52.0 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน           

   ทุนจดทะเบียน 10,000.00  10,000.00  10,000.00  

   ทุนที่ออกและช ำระแลว     9,950.00 39.0 9,961.52 31.3 9,984.14 31.6 

สวนเกินทุน       

สวนเกินมูลคำหุนสำมัญ 2,820.90 11.1 2,849.33 8.9 2,902.54 9.2 

สวนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสรำงธุรกิจภำยใต
กำรควบคุมเดียวกัน 41.03 0.16 41.03 0.1 41.03 0.1 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน - - 27.22 0.1 11.89 0.0 

ก ำไรสะสม       

จัดสรรแลว       

   ทุนส ำรองตำมกฏหมำย 95.54 0.4 159.46 0.5 226.94 0.7 

   ยังไมไดจัดสรร 560.18 2.2 1,075.62 3.4 1,959.09 6.2 

ก ำไรสะสมกอนกำรจัดโครงสรำงธุรกิจ       

   ยังไมไดจัดสรร - - - - - - 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

องค์ประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 48.91 0.2 12.67 0.0 16.47 0.1 

รวมสวนของบรษิทัใหญ 13,516.56 53.0 14,126.85 44.3 15,142.10 48.0 

สวนไดเสยีทีไ่มมอี ำนำจควบคมุ 0.15 0.0 0.15 0.0 0.15 0.0 

รวมสวนของผถูอืหนุ   13,516.71 53.0 14,127.00 44.3 15,142.24 48.0 

รวมหนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ 25,488.56 100.0 31,857.30 100.0 31,557.88 100.0 

 

3.1.2.2 งบก ำไรขำดทนุ 

งบก ำไรขำดทนุ 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ ลำนบำท รอยละ 

รำยได             

รำยไดจำกกำรขำยและบริกำร 3,083.91 100.0 3,322.48 100.0 3,320.32 100.0 

รำยไดจำกกำรลงทุน ดอกเบี้ย และปันผล 26.76 0.9 40.94 1.2 4.77 0.1 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ - - 72.44 2.2 - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์ - - 42.73 1.3 - - 

ก ำไรจำกกำรตอรองกำรซื้อ 226.59 7.4 - - - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุน - - - - 792.96 23.9 

รำยไดอ่ืน 43.10 1.4 161.33 4.9 111.76 3.4 

รวมรำยได 3,380.37 109.6 3,639.9 109.6 4,229.81 127.4 

คำใชจำย       

ตนทุนขำยและบริกำร 822.26 26.7 968.47 29.1 969.08 29.2 

คำใชจำยในกำรบริหำร 600.17 19.5 658.88 19.8 591.44 17.8 

ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำตำงประเทศ
ลวงหนำ 

- - 304.19 9.2 - - 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนสุทธิ 86.34 2.8 - - 27.62 0.8 

รวมคำใชจำย 1,508.77 48.9 1,931.54 58.1 1,588.14 47.8 

สวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรวม - - 507.50 15.3 203.69 6.1 

ก ำไรกอนตนทนุทำงกำรเงนิและคำใชจำยภำษเีงนิได 1,871.59 60.7 2,215.86 66.7 2,845.36 54.0 

ตนทุนทำงกำรเงิน 349.32 11.3 436.05 13.1 520.57 15.7 

ก ำไรกอนภำษเีงนิได 1,522.27 49.4 1,779.83 53.6 2,324.80 70.0 

คำใชจำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได (19.05) (0.6) 5.61 0.2 105.57 3.2 

ก ำไรส ำหรบัป 1,541.33 50.0 1,774.22 53.4 2,219.23 66.8 

ก ำไรตอหนุขัน้พืน้ฐำน (บำทตอหนุ)       
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  ก ำไรสวนที่เป็นของผูถือหุนเดิมกอนกำรจัด
โครงสรำงธุรกิจ 

1.10  -  -  

  ก ำไรสวนที่เป็นของผูถือหุนของบริษัทหลังจัด
โครงสรำงธุรกิจ 

1.10  0.89  1.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนำ 3-10 

 

3.1.2.3 งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

 

 

  

งบกระแสเงนิสด 

(ลำนบำท) 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

ก ำไรส ำหรับป 1,541.33 1,774.22 2,219.22 

รำยกำรปรับปรุง    

คำเสื่อมรำคำและคำตัดจ ำหนำย 601.52 702.20 693.15 

รำยไดจำกกำรลงทุน (26.76) (40.94) (4.77) 

กำรจำยโดยใชหุนเป็นเกณฑ์ - 39.82 6.90 

สวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนสิทธิในบรษิัทรวม (สุทธิจำกภำษี) - (507.50) (203.69) 

ก ำไรจำกกำรตอรองรำคำซื้อ (226.59) - - 

ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน 4.72 9.10 9.56 

ตนทุนทำงกำรเงิน 349.32 436.05 520.57 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 53.00 55.18 62.37 

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์ 0.11 (42.73) (789.94) 

กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สิน - (137.12) - 

คำใชจำยภำษีเงินได (19.05) 5.61 105.57 

รวมกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 2,277.59 2,293.89 2,618.95 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิด ำเนินงำน     

ลูกหนี้กำรคำ (20.51) (22.48) (16.26) 

ลูกหนี้อื่น (82.47) 75.27 (37.06) 

ภำษีมูลคำเพิ่มรอขอคืน (1.88) - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - - - 

สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น (31.95) 4.25 14.26 

เจำหนี้อื่น (190.42) 6.87 (97.25) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.64 - - 

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น - 2.88 1.74 

เจำหนี้เงินประกันผลงำน 19.36 - - 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (6.42) - - 

เงนิสดทีไ่ดมำจำกกำรด ำเนนิงำน 1,973.93 2,360.7 2,484.38 

จำยภำษีเงินได (12.87) (9.24) (10.59) 

เงนิสดสทุธไิดมำจำก (ใชไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน  1,961.05 2,351.43 2,473.79 
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งบกระแสเงนิสด 

(ลำนบำท) 

ขอมลูทำงกำรเงนิรวมส ำหรบัปสิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน      

ดอกเบี้ยรับ 20.11 47.90 5.00 

เงินลงทุนช่ัวครำวลดลง (700.00) 700.00 - 

เงินสดจำยจำกกำรลดทุนของบริษัทยอยกอนปรับโครงสรำง - - - 

เงินสดจำยจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบรษิัทยอย - - - 

ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (3,053.44) (836.48) (1,391.07) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำยทรัพย์สิน - 484.28 0.14 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุน - - 3,039.58 

ซื้อสินทรัพย์ไมมีตัวตน (177.80) (62.64) (107.64) 

เงินสดจำยสุทธิเพื่อกำรลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (962.74) (13,359.44) (204.09) 

เงนิสดสทุธไิดมำจำก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทนุ (4,873.87) (13,026.38) 1,341.91 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    

ตนทุนทำงกำรเงินจำย (476.91) (455.74) (500.66) 

เงินปันผลจำยใหผูถือหุนของบริษัท (776.10) (1,493.35) (1,277.50) 

เงินสดรับจำกเงินกูยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 89.69 - 250.00 

เงินสดรับจำกเงินกูยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวของกัน 620.00 - - 

ช ำระคืนเงินกูระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวของ (830.00) - - 

เงินสดรับจำกเงินกูยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 8,569.33 8,847.77 1,503.97 

เงินสดรับจำกเงินกูยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวของกัน 1,500.00 - - 

ช ำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (82.10) (88.21) (89.74) 

ช ำระคืนเงินกูยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (801.67) (1,475.58) (3,339.45) 

ช ำระคืนเงินกูยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวของ (7,518.00) - - 

จำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเชำกำรเงิน (0.17) - - 

เงินสดจำยเพื่อลดจ ำนวนหนี้สินซึง่เกดิจำกสัญญำเชำกำรเงิน - - (0.19) 

เงินสดรับจำกกำรออกหุนสำมัญ 9,070.90 - - 

เงินสดรับจำกหุนทุนออกใหตำมสิทธิ - 27.36 53.60 

เงินสดรับจำกกำรออกหุนสำมัญในบริษัทยอย 0.00015 - - 

เงนิสดสทุธไิดมำจำก (ใชไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 9,364.98 5,362.24 (3,399.97) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 6,452.16 (5,312.71) 415.73 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม  974.62 7,361.16 2,003.98 

  ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำตำงประเทศ   
  คงเหลือสิ้นงวด 

(65.62) (44.47) 5.60 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  7,361.16 2,003.98 2,425.31 
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3.1.2.4 อตัรำสวนทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวมประจ ำปสิน้สดุวนัที ่

30 ธนัวำคม 
2559 

(ปรบัปรงุใหม) 

30 ธนัวำคม 
2560 

(ปรบัปรงุใหม) 

30 ธนัวำคม 
2561 

อตัรำสวนสภำพคลอง (Liquidity Ratio)(1)      

อัตรำสวนสภำพคลอง (เทำ) 3.6 1.6 1.6 

อัตรำสวนสภำพคลองหมุนเร็ว (เทำ) 3.4 1.5 1.5 

อัตรำสวนหมุนเวียนลูกหนี้กำรคำ (เทำ) (2) 6.8 7.3 6.7 

อตัรำสวนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio) 
 

 
 

อัตรำก ำไรขั้นตน (รอยละ) 73.3 70.9 70.8 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอยละ) 53.9 51.0 53.0 

อัตรำก ำไรอ่ืน (รอยละ)(3) 2.3 6.1 3.5 

อัตรำก ำไรสุทธิ (รอยละ) 45.6 53.4 66.8 

อัตรำผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)(2) 17.7 12.8 15.2 

อตัรำสวนแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio) 
 

 
 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (รอยละ)(2) 8.3 6.2 7.0 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (รอยละ)(2) 12.6 12.6 16.5 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เทำ)(2) 0.17 0.12 0.11 

อตัรำสวนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio) 
 

 
 

อัตรำสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทำ) 0.9 1.3 1.1 

อัตรำสวนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เทำ) 5.4 3.9 5.1 

อัตรำกำรจำยเงินปันผล (รอยละ) 62.7 68.5 57.7 

หมำยเหตุ: (1) เนื่องจำกบริษัทฯ ไมมีรำยกำรสินคำคงเหลือ และเจำหนี้กำรคำคงคำงจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ในงบกำรเงินรวม ดังนั้น อัตรำสวนหมุนเวียนสินคำคงเหลือ ระยะเวลำขำยสินคำเฉลี่ย อัตรำสวนหมุนเวียนเจำหนี้ ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ ย 
และ Cash Cycle จึงไมมีกำรค ำนวณ เนื่องจำกไมแสดงใหเห็นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อยำงแทจริง 
 

(2) ขอมูลที่ใชในกำรค ำนวณอัตรำสวนทำงกำรเงินที่น ำมำจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินนั้น จะใชคำเฉลี่ยของขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ในป 2559 2560 และ 2561 
 

(3) อัตรำก ำไรอ่ืน ค ำนวณมำจำก (รำยไดจำกกำรลงทุน + รำยไดอ่ืน) / รำยไดรวม  
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3-2 กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝำยจดักำร 

3.2.1 เหตกุำรณส์ ำคญัทีก่ระทบตองบกำรเงนิในป 2561 

 

• กุมภำพันธ์: รวมลงนำมบันทึกขอตกลงกับพันธมิตร 6 หนวยงำนและกำรนิคมอุตสำหกรรมแหงประเทศไทย  
เพื่อพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ในสวนกำรบริหำรจัดกำรควำมตองกำรใช
พลังงำนไฟฟำจำกเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด สรำงนวัตกรรมพลังงำนอัจฉริยะ (Smart Energy) ดวยเทคโนโลยี 
Blockchain 

• มีนำคม: รวมลงนำมบันทึกขอตกลงกับกำรไฟฟำสวนภูมิภำค ส ำหรับโครงกำรสงเสริมและพัฒนำกำรผลิตไฟฟำ
จำกพลังงำนทดแทน โดยกำรน ำระบบกัก เก็บพลังงำน (Energy Storage System) และระบบบริหำร 
จัดกำรพลังงำน (Energy Management System) มำใชในครัวเรือน  โดยมีเปำหมำยในกำรพัฒนำเบื้องตน 5 
จังหวัด ซึ่งประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม ระยอง ภูเก็ต นครรำชสีมำและอุบลรำชธำน ี

นอกจำกนั้น กลุมบริษัทฯ ไดลงนำมบันทึกขอตกลงกับบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) หรือ BCP เพ่ือ
พัฒนำโครงกำรติดตั้งโซลำร์บนอำคำรและรำนคำของสถำนีบริกำรน้ ำมันของ BCP โดยตั้งเปำหมำยที่จะท ำกำร
ติดตั้ง 30 – 50 สถำนีบริกำรน้ ำมันของ BCP 

• เมษำยน: กำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม โครงกำร Gotemba ที่แขวง Shizuoka ประเทศ
ญี่ปุน ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ โดยมีอำยุสัญญำ 20 ป และไดรับอัตรำกำรรับซื้อไฟแบบ FiT 

ที่ 32 เยนตอหนวย โดยมีบริษัท Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. เป็นผูรับซ้ือไฟฟำ   
• มิถุนำยน: ไดรับคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหมใหเป็นผูติดตั้งระบบไฟฟำแสงอำทิตย์บนพื้นที่หลังคำ  

(โซลำร์รูฟทอป) จ ำนวน 12.0 เมกะวัตต์ เพื่อรวมขับเคลื่อนโครงกำรมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ พลังงำนสะอำด  
โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิในกำรจ ำหนำยไฟฟำใหแกมหำวิทยำลัยเป็นระยะเวลำ 20 ป ทั้งนี้ บริษัทฯ คำดวำจะใชเงิน
ลงทุนท้ังสิ้นประมำณ 400 – 500 ลำนบำท และคำดวำจะด ำเนินกำรแลวเสร็จภำยในป 2563 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังไดเขำซ้ือหุนสำมัญของบริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด เพ่ือขยำยฐำนกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟำ
พลังงำนลมในประเทศไทย โครงกำรตั้งอยูที่อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำม
สัญญำอยูที่ 9.0 เมกะวัตต์ กลุมบริษัทฯ คำดวำโครงกำรดังกลำวจะเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไดในไตรมำสที่ 
2/2562 โดยจะไดรับรำยไดเป็นคำไฟฟำพื้นฐำนบวกเงินสวนเพิ่ม (adder) ที่อัตรำ 3.50 บำทตอหนวย โดยกำร
ไฟฟำสวนภูมิภำคเป็นผูรับซ้ือไฟฟำ มีระยะเวลำกำรรับซื้อไฟฟำที่ 25 ป 

• กรกฏำคม: เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มส ำหรับองค์กำรทหำรผำนศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
2 โครงกำร (1) ที่จังหวัดสระบุรี ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำท่ี 5.0 เมกะวัตต์ และ (2) ที่จังหวัดกำญจนบุรี 
ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำที่ 3.9 เมกะวัตต์ (หรือโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ.) โดยท้ังสองโครงกำรมี
อำยุ 25 ป และมีอัตรำกำรรับซื้อไฟฟำแบบ FiT ที่ 4.12 บำทตอหนวย โดยกำรไฟฟำสวนภูมิภำคเป็นผูรับซ้ือไฟฟำ  
นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังไดรับคัดเลือกโดยสถำบันไทยพัฒน์ใหเป็นหนึ่งในกลุมหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนโดดเดนดำนสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมำภิบำล 

• สิงหำคม: เปดโครงกำรน ำรองกำรใชระบบแลกเปลี่ยนพลังงำนไฟฟำจำกแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ  
แบบ Peer to Peer ในโครงกำรทำวน์สุขุมวิท 77 โดยควำมรวมมือกับบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) กำรเปด
โครงกำรน ำรองดังกลำวจะเป็นโครงกำรตนแบบที่กลุมบริษัทใชเป็นตัวอยำงในกำรพัฒนำธุรกิจไฟฟำในภำคธุรกิจ
รำยยอย (retail business) ตอไปในอนำคต 

• กันยำยน: จ ำหนำยสินทรัพย์โครงกำรผลิตไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประเทศญี่ปุนจ ำนวนสองโครงกำร ไดแก 
โครงกำร Nagi และโครงกำร Nikaho ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟำตำมสัญญำรวมอยูที่ 19.3 เมกะวัตต์ ใหแก
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กองทุนรวมโครงสรำงพื้นฐำนในประเทศญี่ปุน (Infrastructure Fund: IFF) โดยกำรจ ำหนำยดังกลำวไดแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 และกลุมบริษัทฯ ไดรับเงินจำกกำรขำยทั้งสิ้น 10,388.0 ลำนเยน เทียบเทำ 3,046.0 
ลำนบำท 

• ตุลำคม: บริษัทฯ ไดรับกำรประเมินคะแนนบรรษัทภิบำล (CG Score) ป 2561 จำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
(Thai IOD) ในระดับ 5 ดำว หรืออยูในเกณฑ์ดีเลิศ โดยกำรประเมินดังกลำวดีขึ้นจำกระดับ 4 ดำว หรืออยูในเกณฑ์
ดีมำก ในป 2560 

 

3.2.2 ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ 

3.2.2.1 ผลกำรด ำเนนิงำนส ำหรบัป 2561 

สรุปก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ จ ำแนกตำมประเทศ และประเภทพลังงำน ณ สิ้นป 2561 

หนวย: เมกะวัตต์ตำมสัดสวนกำรถือหุน 
 

ประเทศ  2560 2561 ∆ รอยละ 
ไทย 
 

130.0 138.9 6.8 

ญี่ปุน 
 

30.0 14.7 -51.0 

อินโดนีเซีย  
 

157.5 157.5 0.0 

ฟลลิปปนส์ 
 

14.4 14.4 0.0 

รวม 331.9 325.5 -1.9 

ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม ณ สิ้นป 2561 อยูที่ 325.5 เมกะวัตต์ ลดลงรอยละ 1.9 จำกสิ้นป 2560 สำเหตุหลักมำ
จำกกำรจ ำหนำยโซลำร์ฟำร์ม 2 โครงกำร ไดแก โครงกำร Nikaho และ Nagi ที่ประเทศญี่ปุน ใหแกกองทุนรวม IFF 
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 19.3 เมกะวัตต์  ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม
ระหวำงป จ ำนวน 3 โครงกำร ไดแก โครงกำร Gotemba ในประเทศญี่ปุน ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ ใน
ไตรมำสที่ 2/2561 และโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ. ในประเทศไทยจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม 
8.9 เมกะวัตต์ ในไตรมำสที่ 3/2561 

3.2.2.2 ผลกำรด ำเนนิงำนจ ำแนกตำมรำยประเทศ 

รำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟฟำและรำยไดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

หนวย: ลำนบำท 2560 2561 ∆ รอยละ 
ไทย 2,841.0 2,857.5 0.6 

ญี่ปุน 481.5 444.6 -7.7 

รำยไดอื่น (ไทย) - 11.7 NA 

รำยไดอื่น (ญีป่นุ) - 6.5 NA 

รวม 3,322.5 3,320.3 -0.1 
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอย: ประเทศไทย 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟำ และ Capacity factor 

 

ในป 2561 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยมีรำยไดจำกกำรด ำเนินงำนเติบโตรอยละ 0.6 มำอยูที่ 2,857.5 

ลำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณผลิตไฟฟำรอยละ 1.8 มำอยูที่ 270.0 ลำนหนวย โดยไดรับกำร
สนับสนุนจำกกำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ. ทั้ง 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวม 8.9 เมกะวัตต์ แตเนื่องจำกโครงกำรดังกลำวมีอัตรำรับซื้อไฟฟำที่อัตรำ FiT ที่ 4.12 บำทตอหนวย เทียบกับ
โครงกำรที่เปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์กอนหนำมีรำยไดตอหนวยสูงกวำ ไดแก โครงกำรท่ีไดรับคำไฟสวนเพิ่ม (Adder) 

8.0 บำทตอหนวย รวมถึงโครงกำรที่มีรำคำรับซื้อไฟฟำที่อัตรำ FiT 5.66 บำทตอหนวย สงผลใหกำรเติบโตของรำยได
โดยรวมนอยกวำกำรเติบโตของปริมำณผลิตไฟฟำ ทั้งนี้ คำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟำตอวัน (Capacity Factor) 

ของโครงกำรอยูท่ีรอยละ 16.9 ทรงตัวจำกปกอนหนำที่อยูท่ีรอยละ 17.1 

 

บริษัทยอย: ประเทศญี่ปุน  

ปรมิำณกำรผลติไฟฟำ และ Capacity factor 

 

ในป 2561 โรงไฟฟำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุนมีรำยไดจำกกำรด ำเนินงำนลดลงรอยละ 7.7 มำอยูที่ 444.6  
ลำนบำท จำก 481.5 ลำนบำท ในป 2560 แมปริมำณกำรผลิตไฟฟำเพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 1.4 มำอยูที่ 41.8 ลำน
หนวย ทั้งนี้ กำรลดลงของรำยไดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นผลจำก (1) กำรจ ำหนำยโซลำร์ฟำร์ม 2 โครงกำร ตำมที่กลำว
มำแลวขำงตน (2) กลุมบริษัทฯ บันทึกรำยไดจำกกำรขำยไฟฟำเป็นสวนลดของเงินทุน (ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี) ของ
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โครงกำร Gotemba ในระหวำงชวงเวลำไตรมำสที่ 1/2561 จนถึงวันที่ 15 เมษำยน 2561 ซึ่งเป็นชวงกอนกำรเปด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อยำงเป็นทำงกำรภำยใตอัตรำคำไฟฟำที่ 6.3 เยนตอหนวย นอกจำกนี้ โครงกำร Gotemba เป็น
โครงกำรที่มีรำคำรับซื้อไฟฟำที่อัตรำ FiT 32 เยนตอหนวย หลังจำกกำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อยำงเป็นทำงกำร 
(ตั้งแตวันที่ 16 เมษำยน 2561 เป็นตนไป) ซึ่งต่ ำกวำ FiT โครงกำรเดิมท่ีไดอัตรำ FiT ระหวำง 36 – 40 เยนตอหนวย อีก
ทั้ง (3) ไดรับผลกระทบจำกกำรแปลงคำงบกำรเงินจำกกำรแข็งคำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินเยนในชวงเวลำ
ดังกลำว สงผลใหรำยไดจำกกำรด ำเนินงำนลดลง  ส ำหรับ คำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟำตอวัน (Capacity Factor) 

ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มเฉลี่ยในป 2561 ใกลเคียงกับปกอนหนำ ซึ่งเทำกับรอยละ 12.7 

กำรลงทนุในบรษิทัรวม: ประเทศฟลปิปนส ์  

ปรมิำณกำรผลติไฟฟำ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ป 2560 มีกำรรับรูสวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพียง 7 เดือน  / 

ปริมำณผลิตไฟฟำดังกลำวคิดตำมสัดสวนกำรถือหุน 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ มีกำรรับรูสวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจำกโรงไฟฟำพลังงำนลมท่ีประเทศฟลิปปนส์ (กอน
กำรหักคำตัดจ ำหนำย (Amortization) เพิ่มขึ้นมำอยูที่ 72.6 ลำนบำท จำก 1.1 ลำนบำท ในป 2560 มีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรรับรูสวนแบงก ำไรเต็มปเป็นปแรก เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีกำรรับรูไปเพียง 7 เดือน รวมทั้งปริมำณกำรผลิต
ไฟฟำทั้งป 2561 เพิ่มขึ้นที่รอยละ 143.8 จำกกำรรับรูเต็มป มำอยูที่ 45.8 ลำนหนวย (ตำมสัดสวนกำรถือหุน) ทั้งนี้ 
ปริมำณกำรผลิตไฟฟำที่เพ่ิมขึ้นยังเป็นผลจำกคำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟำตอวัน (Capacity Factor)  ที่เพิ่มขึ้นมำ
อยูท่ีรอยละ 37.1 จำกรอยละ 30.5 ในป 2560  ซึ่งไดรับปัจจัยสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟำ ไดแก ควำมเร็ว
ลมเฉลี่ยที่ดีตอเนื่อง เป็นผลจำกมีพำยุพัดผำนเขำมำยังบริเวณที่ตั้งโครงกำร อำทิเชน ดีเปรสชันเขตรอน มรสุม และ
ไตฝุนในระหวำงป 
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กำรลงทุนในบริษัทรวม: ประเทศอินโดนีเซีย  

ปรมิำณกำรผลติไฟฟำ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ป 2560 มีกำรรับรูสวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพียง 5 เดือน / 
ปริมำณผลิตไฟฟำดังกลำวคิดตำมสัดสวนกำรถือหุน 

 

ภำพรวมทั้งป 2561 กลุมบริษัทฯ มีสวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำควำมรอนใตพิภพที่ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ิมขึ้นจำกปกอนหนำรอยละ 128.9 มำอยูท่ี 761.3 ลำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับรูสวนแบงก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเต็มปเป็นปแรก เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีกำรรับรูเพียง 5 เดือน รวมทั้งกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณกำรผลิต
ไฟฟำทั้งป 2561 ที่รอยละ 145.2 จำกกำรรับรูเต็มป มำอยูที่ 1,249.8 ลำนหนวย (ตำมสัดสวนกำรถือหุน) อยำงไรก็
ตำม คำเฉลี่ยชั่วโมงในกำรผลิตไฟฟำตอวัน (Capacity Factor) ยังคงใกลเคียงกับป 2560 รอยละ 96.6 เนื่องจำก
โรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพจะมีกำรด ำเนินงำนท่ีมีเสถียรภำพ และมีผลกระทบจำกปัจจัยดำนฤดูกำลท่ีจ ำกัด 
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3.2.3 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิส ำหรบัป 2560 และ 2561 

 

3.2.3.1 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยรวม 

 

รำยได 

ในป 2561 รำยไดรวมอยูท่ี 3,320.3 ลำนบำท ทรงตัวจำกปกอนหนำ แมวำรำยไดจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโซลำร์
ฟำร์มในประเทศไทยโดยรวมดีขึ้นจำกป 2560 เล็กนอย รอยละ 1.0 มำอยูที่ 2,869.2 ลำนบำท (เทียบเทำรอยละ 86.4) 
แตทั้งนี้ รำยไดจำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุน ลดลงรอยละ 6.3 มำอยูที่ 451.1 ลำนบำท 
(เทียบเทำรอยละ 13.6) สำเหตุหลักมำจำกกำรขำยสินทรัพย์ของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ญี่ปุนเขำกองทุนรวม IFF สงผล

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หนวย: ลานบาท
2560

ปรับปรุงใหม
2561

เปล่ียนแปลง
 (%)

รายไดจากการขายและบริการ 3,322.5 3,320.3 -0.1%

ตนทุนขายและบริการ (968.5) (969.1) 0.1%

ก าไรข้ันตน 2,354.0 2,351.2 -0.1%

คาใชจายในการขายและบริหาร (658.9) (591.4) -10.2%

คาใชจายในการขายและบริหาร (658.9) (548.2) -16.8%

รายได/(คาใชจาย) ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ IFF - (43.2) NA

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,695.1 1,759.8 3.8%

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

สวนแบงก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 507.5 203.7 -59.9%

รายได/(คาใชจาย) อ่ืน 245.0 909.5 271.2%

(ขาดทุน) จากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (304.2) -        NA

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 72.4 (27.6) -138.1%

ก าไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,708.4 2,641.7 54.6%

ตนทุนทางการเงิน (436.1) (520.6) 19.4%

ก าไรกอนภาษีเงินได 1,779.8 2,324.8 30.6%

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (5.6) (105.6) 1782.0%

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (5.6) (18.3) 225.5%

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับ IFF -            (87.3) NA

ก าไรสุทธิ 1,774.2 2,219.2 25.1%

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 1,461.5 1,690.0 15.6%

ก าไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.89           1.11      24.7%

หมายเหตุ
*ไมรวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปดวย ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหวางไตรมาส
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ใหไมมีกำรบันทึกรำยไดในไตรมำสที่ 4/2561  อยำงไรก็ตำม กำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร Gotemba 

ในชวงไตรมำสที่ 2/2561 ยังชวยสนับสนุนผลกำรด ำเนินงำนในป 2561 ไดในบำงสวน 

ก ำไรขั้นตน 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกก ำไรขั้นตนที่ 2,351.2 ลำนบำท หรืออัตรำก ำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 70.8 ทรงตัวจำกป 
2560 

คำใชจำยในกำรบริหำร 

ในป 2561 คำใชจำยในบริหำรอยูที่ 548.2 ลำนบำท (ไมรวมคำใชจำยภำษีอ่ืนที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม IFF บันทึกใน  
ไตรมำสที ่3/2561 และไตรมำสที่ 4/2561)  ลดลง 110.7 ลำนบำท หรือรอยละ 16.8 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของ
คำที่ปรึกษำจำกกำรเขำซ้ือกิจกำร 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน  

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึก EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน ที่ 2,496.0 ลำนบำท เพิ่มขึ้น 98.7 ลำนบำท หรือ รอยละ 
4.1 จำกป 2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของคำใชจำยในกำรบริหำร (ลดลง 110.7 ลำนบำท) ซึ่งเป็นผลจำกกำร
ลดลงของคำใชจำยที่ปรึกษำที่เกิดจำกกำรเขำซื้อกิจกำรที่เกิดขึ้นในระหวำงป 2560 รวมทั้งกำรลดลงของคำใชจำยใน
ดำนบุคลำกร  ทั้งนี้อัตรำสวนคำใชจำยในกำรบริหำรตอรำยไดอยูท่ีรอยละ 16.5 ลดลงจำกรอยละ 19.8 ในป 2560 

 

สวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดสวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรวม: 

สวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (กอนหักรำยกำรพิเศษ) 

หนวย: 

ลำนบำท 

2560 
ปรบัปรงุใหม 

2561 

โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนลม ประเทศฟลปิปนส ์

สวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 1.1 72.6 
คำตัดจ ำหนำย -21.6 -33.3 
สวนแบงก ำไรสทุธ ิ -20.5 39.3 

โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนควำมรอนใตพภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 

สวนแบงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 332.6 761.3 

คำตัดจ ำหนำย -166.4 -390.4 
สวนแบงก ำไรสทุธ ิ 166.2 370.9 
รวมสวนแบงก ำไรสทุธ ิ 145.7 410.2 

 

ในป 2561 สวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรวมกอนหักคำตัดจ ำหนำยสิทธิในกำรขำยไฟฟำ อยูที่ 833.9 ลำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำก 333.7 ลำนบำท หรือรอยละ 149.9 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของสวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนจำก
โครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ จำกกำรรับรูสวนแบงก ำไรเต็มป (เทียบกับรับรูก ำไร 5 เดือนในป 2560) 
รวมท้ังผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมีสเถียรภำพของโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ 
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รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

หนวย: 

ลำนบำท 

2560 
ปรบัปรงุใหม 

2561 

โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนลม ประเทศฟลปิปนส ์

ก ำไรจำกกำรประเมินมูลคำ
กิจกำร 

361.8 - 

โครงกำรโรงไฟฟำพลงังำนควำมรอนใตพภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 

รำยกำรส ำรองเผื่อภำษีจำย
ลวงหนำรอขอคืน 

- -83.8 

คำใชจำยตัดจ ำหนำยเกี่ยวกับ
กำรท ำ refinance 

- -122.7 

รวมรำยกำรพิเศษ 361.8 -206.5 
รวมสวนแบงก ำไรจำกเงนิลงทนุ
ในบรษิทัรวม 

507.5 203.7 

หมำยเหตุ: *กำรบันทึกรำยกำรส ำรองเผ่ือภำษีจำยลวงหนำรอขอคืนดังกลำวเป็นกำร
บันทึกรำยกำรตำมหลักกำรบัญชีแบบระมัดระวัง (Conservative Accounting Policy)  

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกสวนแบงก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรวมจ ำนวน 203.7 ลำนบำท ลดลงรอยละ 59.9 หรือ 
303.8 ลำนบำท จำก 507.5 ลำนบำท ในป 2560 สำเหตุหลักมำจำกในไตรมำสที่ 4/2560 มีกำรบันทึกก ำไรจำกกำร
ประเมินมูลคำกำรซื้อกิจกำรของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์ จ ำนวน 308.7 ลำนบำท ซึ่งรำยกำร
ดังกลำวเป็นรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำกกำรเขำซ้ือกิจกำร รวมท้ังโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใต
พิภพกำรรับรูคำใชจำยทำงกำรตัดจ ำหนำยทำงบัญชีจำกกำรจัดหำเงินกูใหม (Refinance) เพื่อใหเงื่อนไขเงินกูมีควำม
ยืดหยุนมำกขึ้น จ ำนวน 122.7 ลำนบำท และบันทึกรำยกำรส ำรองเผื่อภำษีจำยลวงหนำรอขอคืนดังกลำว 

รำยไดอื่น 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกรำยไดอ่ืนสุทธิเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 909.5 ลำนบำท เพิ่มขึ้นอยำงมีนัยส ำคัญจ ำนวน 664.5  
ลำนบำท หรือรอยละ 271.2 จำก 245.0 ลำนบำท ในป 2560  โดยกำรเพิ่มขึ้นดังกลำวมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึก
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุนรวม IFF จ ำนวน 793.0 ลำนบำท ในไตรมำสที่ 3/2561 รวมท้ังกำรบันทึกเงิน
ประกันภัยชดเชยคำแผงโซลำร์เซลล์ท่ีเสียหำยจำกพำยุที่ประเทศญี่ปุน จ ำนวน 100.9 ลำนบำท ในไตรมำสที่ 2/2561 

ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 27.6 ลำนบำท มีสำเหตุหลักจำกกำรออนคำของ
สกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินเยน สงผลใหกำรแปลงคำยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูป
สกุลเงินเยนกลับมำเป็นสกุลเงินบำทมีมูลคำเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ในป 2560 กลุมบริษัทฯ บันทึกผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สุทธิ 231.7 ลำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำรขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำตำงประเทศลวงหนำ (Forward 

contract) ที่บริษัทฯ ไดเขำท ำกำรปองกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนในกำรเขำซื้อกิจกำรโรงไฟฟำพลังงำนควำม
รอนใตพิภพในระหวำงป 2560 

ตนทุนทำงกำรเงิน 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกตนทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 520.6 ลำนบำท เพิ่มขึ้น 84.5 ลำนบำท หรือรอยละ 19.4 
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเฉลี่ยในระหวำงปเป็น 16,297.8 ลำนบำท จำก 13,589.3  
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ลำนบำท ในป 2560 รวมทั้งจำกกำรบันทึกตนทุนทำงกำรเงินเต็มปหลังจำกลงทุนในธุรกิจพลังงำนควำมรอนใตพิภพใน
ประเทศอินโดนีเซียและพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์ในระหวำงป 2560  อยำงไรก็ตำม ตนทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยในป 
2561 อยูท่ีรอยละ 3.19 เทียบกับรอยละ 3.21 ในป 2560 

ภำษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ บันทึกคำใชจำยภำษีเงินไดนิติบุคคลจ ำนวน 105.6 ลำนบำท เพิ่มขึ้นอยำงมีนัยส ำคัญจ ำนวน 
100.0 ลำนบำท จำก 5.6 ลำนบำท ในป 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของภำษีจำยที่เกี่ยวของกับกำรจ ำหนำย
สินทรัพย์เขำกองทุนโครงสรำงพื้นฐำนที่ประเทศญี่ปุนในไตรมำสที่ 3/2561 ส ำหรับอัตรำภำษีที่แทจริงของกลุมบริษัทฯ 
อยูท่ีรอยละ 4.5 เทียบกับรอยละ 0.3 ในป 2560 

ก ำไรสุทธิ 

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิอยูที่ 2,219.2 ลำนบำท เพิ่มขึ้น 445.0 ลำนบำท หรือรอยละ 25.1 จำก 1,774.2  
ลำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกก ำไรจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุนรวม IFF ในประเทศญี่ปุน รวมท้ังผล
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ดี  ทั้งนี้ อัตรำก ำไรสุทธิอยูที่รอยละ 66.8 และก ำไรตอหุนที่ 1.11 บำท เทียบ
กับอัตรำก ำไรสุทธิของป 2560 ที่รอยละ 53.4 และก ำไรตอหุนที่ 0.89 บำท 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  

ในป 2561 กลุมบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 1,690.0 ลำนบำท เพิ่มขึ้นอยำงมีนัยส ำคัญจ ำนวน 
228.5 ลำนบำท หรือรอยละ 15.6  ทั้งนี้ อัตรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติอยูที่รอยละ 50.9 เพิ่มขึ้นหำกเทียบกับ
รอยละ 44.0 ในป 2560 

 

ฐำนะกำรเงินของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

สนิทรพัย์  

สินทรัพย์รวมอยูท่ี 31,557.9 ลำนบำท ทรงตัวจำกสิ้นป 2560 โดยจ ำแนกตำมองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ไดดังนี้  

เงินลงทุนในบริษัทรวมอยูท่ี 13,500.7 ลำนบำท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.6 จำกปกอนหนำ สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทรวมในระหวำงป  

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อยูที่ 12,945.3 ลำนบำท ลดลงรอยละ 6.8 สำเหตุหลักมำจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์
โครงกำร Nagi และ Nikaho ในประเทศญี่ปุนเขำกองทุนโครงสรำงพื้นฐำน 

หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ 

หนี้สินรวมอยูที่ 16,415.6 ลำนบำท ลดลงรอยละ 7.4 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย โดย ณ  
สิ้นงวด อยูท่ี 15,567.2 ลำนบำท ลดลงรอยละ 8.6 จำกปกอนหนำ สำเหตุหลักมำจำกกำรจำยคืนเงินกูยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน หลังจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์โครงกำรโซลำร์ฟำร์มที่ญี่ปุนเขำกองทุนรวม IFF ในชวงปลำยไตรมำสที่ 
3/2561 จ ำนวน 2,028 ลำนบำท   
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หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยสำมำรถจ ำแนกตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจำยช ำระ ไดดังนี้ 

ครบก ำหนด 2560 รอยละ 2561 รอยละ ∆รอยละ 
< 1 ป 1,415.2 8.3 1,520.6 9.8 +7.4 

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

> 5 ป 10,091.1 59.3 2,616.5 16.8 -74.1 
รวม 17,028.4 100.0 15,567.2 100.0 -8.6 

 

ทั้งนี้ หำกจ ำแนกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินนั้น ภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินบำทมีสัดสวนสูงที่สุด ตำมมำดวย
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเยน และหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกำรจัดหำเงินกู
ตำมสกุลดังลำวสอดคลองกับแหลงที่ใชไปของเงินกู โดยสำมำรถจ ำแนกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินไดดังนี้ 

สกุลเงิน (รอยละ)  2560 2561 ∆ รอยละ 
บำท 45.3 51.1 +5.8 

เยน 52.8 43.0 -9.8 
เหรียญสหรัฐ 1.9 5.9 +4.0 

รวม 100.0 100.0  

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญอยูที่ 15,142.1 ลำนบำท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 จำกสิ้นปกอนหนำ สำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิ่มขึ้นของก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนระหวำงงวด ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดจำยเงินปันผลใหแกผูถือหุนเป็นจ ำนวน 
1,277.5 ลำนบำท ในระหวำงป 2561  

กระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดจำกกำรด ำเนินงำนในรอบป 2561 อยูที่ 2,473.8 ลำนบำท เพิ่มขึ้น 122.4 ลำนบำท หรือรอยละ 
5.2 จำกปกอนหนำ สำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรในระหวำงป  

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมำจำกกิจกรรมกำรลงทุนในรอบป 2561 อยูที่ 1,341.9 ลำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรไดรับ
เงินจำกกำรจ ำหนำยสินทรัพย์เขำกองทุนโครงสรำงพื้นฐำนจ ำนวน 3,039.6 ลำนบำท และกำรใชเงินลงทุนเพื่อกำร
กอสรำงโครงกำรท่ีอยูในระหวำงกำรกอสรำงจ ำนวน 1,702.8 ลำนบำท  ทั้งนี้ หำกเทียบกับป 2560 มีกระแสเงินสดจำย
สุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุนอยูที่ 13,026.4 ลำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเขำลงทุนในโครงกำรพลังงำนควำมรอนใต
พิภพในประเทศอินโดนีเซยี รวมท้ังลงทุนในโครงกำรพลังงำนลมในประเทศฟลิปปนส์  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหำเงินในรอบป 2561 อยูที่ 3,400.0 ลำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจำยคืนเงิน
กูยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวนท้ังสิ้น 3,339.4 ลำนบำท  รวมท้ังกำรจำยเงินปันผลใหผูถือหุนของบริษัทจ ำนวน 
1,277.5 ลำนบำท  ทั้งนี้ ในรอบปกอนหนำกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิรับจำกกิจกรรมจัดหำเงินอยูที่ 5,362.2  
ลำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรกูยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 8,847.8 ลำนบำท เพ่ือเขำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟำพลังงำนควำมรอนใตพิภพ 

กระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด ณ วันสิ้นป 2561 อยูที่ 2,425.3 ลำนบำท เพิ่มขึ้น 421.3 ลำนบำท หรือรอย
ละ 21.0 จำกสิ้นป 2560 
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ตำรำงแสดงรำยไดจำกโรงไฟฟำพลงังำนแสงอำทติยจ์ ำแนกตำมโครงกำร 

 

ตารางแสดงรายไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์จ าแนกตามโครงการ

2560 2561
เปล่ียนแปลง 

(%)

1. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 2,841.0   2,857.5   0.6%

1.1 BCPG 691.8       685.5       -0.9%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 194.1       196.3       1.1%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 497.6       489.2       -1.7%

1.2 BSE 835.8       830.2       -0.7%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 235.3      238.4       1.3%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 600.5       591.8       -1.4%

1.3 BSE - BRM 209.5       209.3       -0.1%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 58.9        59.8        1.6%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 150.6       149.4       -0.8%

1.4 BSE - BRM1 199.7       202.9       1.6%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 56.2        58.1        3.4%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 143.5       144.8       0.9%

1.5 BSE - CPM1 205.8       206.4       0.3%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 57.8        59.2        2.3%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 147.9       147.3       -0.5%

1.6 BSE - NMA 201.5       200.2       -0.7%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 56.6        57.4        1.5%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 144.9       142.8       -1.5%

1.7 BSE - PRI 399.4       398.9       -0.1%

รายไดจากการขายไฟฟาพ้ืนฐาน 111.7       113.6       1.7%

รายไดเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (adder) 287.7       285.3       -0.9%

1.8 โครงการโซลาร์สหกรณ์

รายไดตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (5.66) 97.6        98.4        0.9%

1.9 โครงการโซลาร์สหกรณ์ อผศ.

รายไดตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (4.12) -         25.5        NA

1.10 โครงการโซลาร์รูฟท็อป

รายไดตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ private PPA -         0.2          NA

2. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุน 481.5     444.6     -7.7%

2.1 โครงการ Natkatsugawa 12.6        12.4        -1.5%

2.2 โครงการ Takamori 17.4        16.8        -3.5%

2.3 โครงการ Nojiri 16.3        15.3        -6.0%

2.4 โครงการ Tarumizu 125.5       109.3       -12.9%

2.5 โครงการ Nikaho 144.0       115.9       -19.5%

2.6 โครงการ Nagi 165.8       138.2       -16.6%

2.6 โครงการ Gotemba -         36.7        NA

3. รายไดท่ีเก่ียวของกับการด าเนินงานอ่ืน -        18.2       NA

3.1 คาไฟฟาส าหรับคาใชจายในการน าสงเขากองทุนพัฒนาไฟฟา -         11.7        NA

3.2 รายไดคาบริการซอมบ ารุง -         6.5          NA

รายไดรวม 3,322.5   3,320.3  -0.1%

หนวย: ลานบาท
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  ตำรำงแสดงปรมิำณกำรผลติไฟฟำเพือ่จ ำหนำยจ ำแนกตำมโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาเพื่อจ าหนายจ าแนกตามโครงการ

2560 2561
เปล่ียนแปลง 

(%)

ปริมาณการผลิตรวม 306,404    311,832    1.8%

ปริมาณการผลิตไฟฟา - โครงการในประเทศไทย 265,166    270,001    1.8%

BCPG 62,257        61,201        -1.7%

BSE 75,454        74,359        -1.5%

BSE - PRI 36,173       35,864        -0.9%

BSE - BRM 18,942        18,794        -0.8%

BSE - BRM1 18,050        18,215        0.9%

BSE - NMA 18,232        17,944        -1.6%

BSE - CPM1 18,610        18,520        -0.5%

อัตราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ีย (รวม Adder)(บาท-kWh) 11.07         11.16         0.8%

โซลาร์สหกรณ์: CWSC 8,002         8,070         0.9%

โซลาร์สหกรณ์: CBPI 6,363         7,674         20.6%

โซลาร์สหกรณ์: CAYA 3,081         3,098         0.5%

อัตราคาพลังงานไฟฟาแบบ FiT (บาท-kWh) 5.66           5.66           0.0%

โซลาร์สหกรณ์ อผศ. สระบุรี -            3,479         NA

โซลาร์สหกรณ์ อผศ. กาญจนบุรี -            2,721         NA

อัตราคาพลังงานไฟฟาแบบ FiT (บาท-kWh) -            4.12           NA

โซลาร์รูฟท็อป -            63             NA

อัตราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ีย (บาท-kWh) 2.93           NA

ปริมาณการผลิตไฟฟา - โครงการในประเทศญ่ีปุน 41,238      41,832      1.4%

โครงการ Natkatsugawa 1,039         1,057         1.7%

โครงการ Takamori 1,425         1,438         0.9%

โครงการ Nojiri 1,342         1,313         -2.2%

โครงการ Tarumizu 10,365        9,293         -10.3%

โครงการ Nikaho 11,856        9,984         -15.8%

โครงการ Nagi 15,211        13,191        -13.3%

โครงการ Gotemba -            5,555         NA

อัตราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 1/
(เยน-kWh) 38.74         38.14         -1.5%

หมายเหตุ: 
1/
  ราคาเฉล่ียตามสัญญาการผลิต โดยรวมรายไดจากโครงการ Gotemba ต้ังแตวันท่ี 16 เมษายน 2561

หนวย: เมกะวัตต์-ช่ัวโมง
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หนำ 3-25 

 

3.2.4 ปจัจยัหลกัทีค่ำดวำจะมผีลกระทบตอกำรด ำเนนิงำนของกลมุบรษิทัฯ  

กลุมบริษัทฯ คำดวำปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนในอนำคตอันใกล ไดแก 

(1) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐและหนวยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยอำจจะสงผลกระทบตอโครงกำรที่อยูระหวำงกำรกอสรำง และโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจใน
อนำคต  

(2) กำรปรับขึ้นคำ Ft จะชวยสนับสนุนกำรเติบโตของรำยไดจำกกำรจ ำหนำยไฟส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

(3) กำรแข็งคำของสกุลเงินบำทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน อำจสงผลใหกลุมบริษัทฯ สำมำรถรับรูก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำกกำรแปลงคำงบกำรเงิน เนื่องจำกกลุมบริษัทฯ มีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุลเงินเยน 
ในทำงตรงกันขำม หำกสกุลเงินบำทออนคำเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนและสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อำจสงผลใหกลุม
บริษัทฯ สำมำรถรับรูผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำงบกำรเงิน  ในขณะที่รำยไดสกุลเงินเยนใน
รูปสกุลเงินบำทจะมีมูลคำเพ่ิมขึ้น 

(4) กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย คำดวำจะสงผลใหตนทุนทำงกำรเงินของกลุมบริษัทฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เน่ืองจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยของกลุมบริษัทฯ มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยูที่ประมำณรอยละ 90.0 อยำงไร
ก็ตำม กลุบริษัทฯ เชื่อวำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรตนทุนทำงกำรเงินใหอยูในระดับท่ีเหมำะสมได  

(5) กำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรโรงไฟฟำพลังงำนลม โครงกำรลมลิกอร์ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ขนำดก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำอยูที่ 9.0 เมกะวัต์ ที่คำดวำจะสำมำรถเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไดในไตรมำสที่ 
2/2561 ซึ่งกำรเปดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ดังกลำวจะชวยสนับสนุนกำรเติบโตของบริษัทฯ 





 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผบูรหิำร ผมูีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบรษิทั 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 2 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร  
1. นำยพชิยั ชณุหวชริ 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 

อำยุ 70 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำปรัชญำดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ บริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

• ปริญญำดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทำงบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

• หลักสูตรกำรปองกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน (ปริญญำบัตร ปรอ.) รุนที่ 13 วิทยำลัย
ปองกันรำชอำณำจักร สถำบันวชิำกำรปองกันประเทศ 

• ผูสอบบัญชีรับอนุญำต 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 49/2006)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 143/2009)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผูบริหำรระดับสูงรุนที่ 5 (วตท. 5) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

• 2556 – ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2557 – 2560 : กรรมกำร ธนำคำรแหงประเทศไทย 

• 2544 – 2556  : กรรมกำร บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปโตรเลียม 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) 
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 -  ประธำนกรรมกำร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ประธำนกรรมกำร บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน)  
- นำยกสมำคมมวยสำกลแหงประเทศไทย 

- รองประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- กรรมกำรบริหำรของสหพันธ์มวยนำนำชำติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 3 

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 681,250 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 4 

 

2. พลเรือเอก ศษิฐวชัร วงษส์วุรรณ 

รองประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

อำยุ 71ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนำยเรือ 

• หลักสูตรโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ รุนที่ 43 กองทัพเรือ 

• หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ รุนที่ 26 กองทัพเรือ 

• หลักสูตรกำรซอมเครื่องยนต์ MTU ประเทศเยอรมนี 
• หลักสูตรกำรซอมเครื่องยนต์ (Gas Turbine Engine Repairing Course) ประเทศอังกฤษ 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 117/2009)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2552 : กรรมกำรกำรไฟฟำสวนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 

: ประธำนกรรมกำรกำรเคหะแหงชำต ิ

• 2550  : ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ 

• 2545 : รองผูบัญชำกำร กองเรือยุทธกำร กองทัพเรือ 

• 2541 : เจำกรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหบี กองทัพเรือ 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 - ไมมี - 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแหงชำต ิ

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 50,750  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 5 

 

3. พลเอก คณติ สำพทิกัษ์  
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

อำยุ 66 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• โรงเรียนนำยรอยพระจุลจอมเกลำ รุนที่ 24 

• เตรียมทหำรรุนที่ 13 

• หลกัสูตรปองกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุนที่ 49 วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร 
สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

• หลักสูตรหลักประจ ำชดุที่ 63 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2557 – 2560 : ประธำนกรรมกำร บริษัท วิทยุกำรบินแหงประเทศไทย จ ำกัด 

• 2554  :  ประธำนคณะที่ปรึกษำกระทรวงกลำโหม 

 :  รำชองครักษ์พิเศษ 

 :  ตุลำกำรศำลทหำรสูงสุด 

• 2553  :  ที่ปรึกษำพิเศษกองทัพบก 

• 2551  :  แมทัพภำคที่ 1 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 - ไมมี - 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแหงชำต ิ

- กรรมกำรมูลนิธิอนุรักษ์ปำรอยตอ ๕ จังหวัด 

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 50,000  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 6 

 

4. พลเอก อทุศิ สนุทร 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร 
อำยุ 64 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์ (พัฒนำสังคม) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
• โรงเรียนนำยรอยพระจุลจอมเกลำ รุนที่ 25 

• โรงเรียนเตรียมทหำร รุนที่ 14 

• หลักสูตรเสนำธิกำรทหำรบก หลักสูตรหลักประจ ำ ชดุที่ 65 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก สถำบัน
วิชำกำรทหำรบกชั้นสูง 

• หลักสูตรปองกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุนที่ 50 วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร 
สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

• 2560 – 2561 : สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแหงชำต ิ

• 2555 - 2557  : หัวหนำคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยและสั่งกำรของผูบังคับบัญชำในกำร
แกไขปัญหำ จชต. 

: ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 - ไมมี - 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- สมำชิกสภำนิติบญัญตัิแหงชำต ิ

- เลขำนุกำรและกรรมำธิกำรพลังงำน สภำนิติบัญญัตแิหงชำติ 
- กรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม สภำนิติบัญญตัิแหงชำติ 
- รองประธำนอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอมทำงบก  

ในคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม สภำนิติบัญญตัิแหงชำติ 
 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 225,000  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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5. นำงวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี

กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

อำยุ 65 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• ผูสอบบัญชีรับอนุญำต 

• สมำชิกผูทรงคุณวุฒิอำวุโส (Fellow Member) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• กำรทดสอบหลักสตูรอบรมกรรมกำร (Directors Diploma Examination 5/2001)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 13/2001)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP Refresher 2/2006) 
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 4/2016)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ 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 กรุป จ ำกัด (มหำชน) 
• Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จ ำกัด 

• Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

• ผูจดักำรฝำยกำรเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จ ำกัด 

• Senior Auditor บริษัท ส ำนักงำน เอส จี วี ณ ถลำง จ ำกัด 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในอดตี 

• เลขำธิกำร สภำวิชำชีพบัญชใีนพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน) 
• ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท ทำเรือประจวบ จ ำกัด 

• ที่ปรึกษำทำงบัญชีและกำรเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 

• กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จ ำกัด (มหำชน) 
• รองประธำนในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีดำนกำรวำงระบบบัญชี 
• เหรัญญิก สภำวชิำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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• กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีดำนบัญชีบริหำร สภำวชิำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• อนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• วิทยำกรในหลักสตูรของคณะกรรมกำรบัญชีบริหำรและคณะกรรมกำรดำนกำรวำงระบบ  

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชปูถัมภ์ 
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำรตรวจสอบ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 
- กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

- อนุกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
ระบบกำรจัดซื้อจดัจำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง 

- ผูเชี่ยวชำญวิชำชีพดำนบัญชีกำรเงินประจ ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรประปำนครหลวง 

- ผูสังเกตกำรณ์อิสระตำมขอตกลงคุณธรรม องค์กรตอตำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 227,500  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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6. นำยณรงค ์บณุยสงวน 

กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และ กรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร 1 มกรำคม 2561)  

อำยุ 69 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• Certificate in Strategic Management of Technology, The University of Michigan, 

USA 

• Certificate in the Executive Program in Business Strategy, Graduate School of 

Business, Columbia University, USA 

• Certificate in International Program in Management, Institute for Management 

Development (IMD), Lausanne, Switzerland 

• หลักสูตร Independent Observer Program (IOP 2/2016)   
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• Business concept for 21st century with cloud computing, CIO world & business 
(เมษำยน 2557) 

• Essentials in Contract Law for Non-Legal Matters, The Asia Business Forum 

(สิงหำคม 2550) 

• กำรจัดหำระบบกำรขน/ถำยปโตรเลียมจำกกลำงทะเล, IQPC, Malaysia  

(มิถุนำยน 2549) 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 32/2003)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ควำมริเร่ิมสรำงสรรค์ของผูน ำยุคใหม โดย สภำอุตสำหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ สถำบัน
ฝกอบรมผูน ำ มูลนิธิพลตรีจ ำลอง ศรีเมือง (พฤศจิกำยน 2545) 

• กำรบริหำรองค์กรในระดับสำกล, Exxon Company International (ธันวำคม 2543) 

• Financial Planning and Control, Exxon Corporation International  

(เมษำยน 2539) 

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.12) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

• 2559 – 2560 :  คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนโครงกำรศูนย์วิจัยยุทธศำสตรส์ิ่งแวดลอม 
ประจ ำป 2560 ศูนย์วจิัยยุทธศำสตร์สิ่งแวดลอมส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแหงชำติ (วช.) 

• 2553 - 2558  : คณะกรรมกำรอุทธรณ์ กระทรวงพลังงำน (Advisor to the Appealing 

Committee under the Ministry of Energy) 

• 2554 - 2557  :  ที่ปรึกษำ คณะกรรมำธิกำรคุมครองผูบริโภค สภำผแูทนรำษฎร 
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กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี - 

• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำรบริหำร สถำบันสิ่งแวดลอมไทย  
- ประธำนคณะกรรมกำรรับรองฉลำกลดคำร์บอน 

- กรรมกำรกลยุทธ์ องค์กรตอตำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  
- คณะผูสังเกตกำรณ์อิสระ  โครงกำรควำมรวมมือรัฐบำลแหงรำชอำรำจักรไทยและรฐับำลแหง

สำธำรณรัฐประชำชนจีนในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่ยมโยงภูมิภำค ชวง
กรุงเทพมหำนคร – หนองคำย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหำนคร – นครรำชสีมำ) กรมทำง
หลวง กระทรวงคมนำคม 

- อนุกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรม และกำร
แรงงำน สภำนิติบัญญตัิแหงชำติ (สนช.)  

- ที่ปรึกษำ องค์กรธุรกิจเพ่ือกำรพัฒนำอยำงยั่งยืน  
- ที่ปรึกษำ บริษัท MiTA Services Pte Ltd (Singapore) 

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : ไมมีหุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 11 

 

7. ดร. พรรณขนติตำ บญุครอง 
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 2 มกรำคม 2560) 
กรรมกำรตรวจสอบ 

อำยุ 62 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปรัชญำดุษฎีบัณฑติ  สำขำวิชำกำรพัฒนำธรรมำภิบำล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 72/2006)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Audit Committee Program (ACP 24/2008)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

(MIR 15/2013) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

(RNG 8/2016) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Board Matters and Trends (BMT 1/2016)  
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Advance Audit Committee Program  

(AACP 29/2018) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตรวุฒิบัตร กำรก ำกับดแูลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผบูริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกจิ 
และองค์กำรมหำชน (PDI) สถำบันพระปกเกลำ 

• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุนที่ 6  

สถำบันพระปกเกลำ 
• หลักสูตรกำรปองกันรำชอำณำจักรภำครัฐ เอกชน และกำรเมือง (ปริญญำบัตร วปม.) รุนที่ 5 

วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.5) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

• หลักสูตรผตูรวจรำชกำรระดับกระทรวง ประจ ำป 2559 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำรำชกำรพลเรือน  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน (5 ปยอนหลงั) 
• 2557 – 2560 : กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
   บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

• 2557 – 2559 : กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
   ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอมแหงประเทศไทย 

• 2558 – 2559 : ผูตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง 
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 
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• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
- ไมมี - 

• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  
- ประธำนกรรมกำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์ธนำคำรอิสลำมแหงประเทศไทย จ ำกัด 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- อนุกรรมำธิกำรดำนกำรเงิน กำรธนำคำร สถำบันกำรเงินและตลำดทุน  

สภำนิติบัญญตัิแหงชำต ิ

- กรรมกำรจรรยำบรรณ สถำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 225,000  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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8. นำยธรรมยศ ศรชีวย 

กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และ กรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
กรรมกำรกำรลงทุน 

(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 1 พฤศจกิำยน 2561) 
อำยุ 60 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.8) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

• หลักสูตรกำรปองกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุนที่ 52  
สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร 

• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : ผนู ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุนที่ 56 

สถำบันพัฒนำขำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำรำชกำรพลเรือน 

• หลักสูตรเสนำธิกำรทหำร รุนที่ 47 วิทยำลัยเสนำธิกำรทหำร สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ  
• หลักสูตรนักบริหำรพลังงำนระดบัสูง (รุนที่ 1) กระทรวงพลังงำน 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 239/2017)  
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Corperate Governance for Executives Program  

(CGE 5/2015) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

• ปัจจุบัน      : เกษียณอำยุรำชกำร 
• 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561  :  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

• 1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560  :  รองปลัดกระทรวงพลังงำน 

• 2557 – 2559  : อธิบดี  
     กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี -  
สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 225,000 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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9. ศ.ดร. สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทน 

อำยุ  46 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดลอม)  
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

• ปริญญำโท นโยบำยและเทคโนโลยี  
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดลอม)  
The University of Winconsin-Madison, USA 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำ)  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 

• หลักสูตรนักบริหำรงบประมำณระดับสูง ส ำนักงบประมำณ (นงส. 1) 

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.5) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน   

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง “มหำนคร” (มหำนคร รุนที่ 5) 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (RoLD Program) 

• หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับผูบริหำรระดับสูง รุนที่ 5 (2559)  
• หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (รุนที่ 3) 

• หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำคณะ สถำบันคลังสมองของชำติ (รุนที่ 6) 

• หลักสูตรกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทยสูโลกศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงดำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน  

กระทรวงอุตสำหกรรม (วธอ. 1) 

• หลักสูตรธรรมำภิบำลเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ สถำบันคลังสมองของชำติ (รุนท่ี 9) 

• หลักสูตร Executive Development Program สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11) 

• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผูบริหำรระดับสูงรุนที่ 13 (วตท.13) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน   
• หลักสูตรประกำศนียบัตร ผูน ำยคุใหมในระบอบประชำธิปไตย (ปนป. 1)  

สถำบันพระปกเกลำ  
• หลักสูตรกำรจดักำรภัยพิบัติแหงชำติ  

ศูนย์ฝกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน  

• หลักสูตรผูบังคับบัญชำลูกเสือ ส ำนักงำนลูกเสือแหงชำต ิ

• หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผูบริหำรระดับสูงของรฐัวิสำหกิจและองค์กร
มหำชน สถำบันพระปกเกลำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (รุนที่ 3) 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 105/2008)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
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• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Audit Committee Program (ACP 27/2009)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  

(SFE 8/2010) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

(MIR 8/2010) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตรกำรพัฒนำผูบริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย (นบม. 10)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศกึษำ กระทรวงศกึษำธิกำร 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

• 2560 – ปัจจุบัน :  ประธำนท่ีประชุม  
อธิกำรบดีแหงประเทศไทย ส ำนักงำนเลขำธิกำรท่ีประชุมอธิกำรบดี 

• 2558 – ปัจจุบัน : อธิกำรบดี  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 

• 2557 – 2559 : นำยก วิศวกรรมสถำนแหงประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร/อื่นๆ ในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) 

• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- อธิกำรบดี สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 
- กรรมกำรสภำวิศวกร สภำวิศวกร 
- กรรมกำรสภำผูทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรังสิต 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 225,000 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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10. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั 

กรรมกำร และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรผจูัดกำรใหญ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรกำรลงทุน  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

อำยุ  54 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions  (M&A 1/2011)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  

(SFE 1/2008) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุนที่ 10  
สถำบันพระปกเกลำ 

• หลักสูตรกำรปองกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญำบัตร ปรอ.  
รุนที่ 25) วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผูบริหำรระดับสูง รุนที่ 20 (วตท.20) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.11) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน  
• วุฒิบัตร หลักสตูรนักบริหำรระดับสูงดำนกำรพัฒนำธุรกจิอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.)  

รุนที่ 5 สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  

• 2556 – 2558 : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนดำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2555 – 2556 : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนดำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์

องค์กร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
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 กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อื่นๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- 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) 

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 439,096 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัผบูรหิำร  
1. นำยบณัฑติ สะเพยีรชยั  

กรรมกำร และกรรมกำรผูมีอ ำนำจลงนำม  
(วันท่ีเริ่มเป็นกรรมกำร 25 มีนำคม 2559) 
กรรมกำรผจูัดกำรใหญ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรกำรลงทุน  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

อำยุ  54 ป 

คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ / กำรฝกอบรม 

• วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟำ)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำเจำคุณทหำรลำดกระบัง 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions  (M&A 1/2011)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  

(SFE 1/2008) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุนที่ 10  
สถำบันพระปกเกลำ 

• หลักสูตรกำรปองกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน (วปอ.2555 / ปริญญำบัตร ปรอ.  
รุนที่ 25) วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรปองกันประเทศ 

• ประกำศนียบัตร หลักสตูรผูบริหำรระดับสูง รุนที่ 20 (วตท.20) สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

• หลักสูตรผูบริหำรระดับสูงดำนวทิยำกำรพลังงำน (วพน.11) สถำบันวิทยำกำรพลังงำน  
• วุฒิบัตร หลักสตูรนักบริหำรระดับสูงดำนกำรพัฒนำธุรกจิอุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.)  

รุนที่ 5 สถำบนัวิทยำกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน (5 ปยอนหลงั) 
• 2556 – 2558 : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนดำนธุรกิจพลังงำนทดแทน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2555 – 2556 : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนดำนพัฒนำธุรกิจและยุทธศำสตร์

องค์กร บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- 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) 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 439,096 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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2. นำงสำวเรวด ีพรพฒันก์ลุ 

รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนปฏิบัติกำร  
อำยุ  58 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 99/2555)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Executive Development Program (EDP 12/2559)  
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Company Secretary Program (CSP 71/2559)  
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP 2559) 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Executive Energy Management Program (EEM 2017) 
• หลักสูตร นักบริหำรดำนพลังงำนระดับสูง (นบส. พน.) รุนที่ 1/2560 

• หลักสูตร Development an Outward Mindset (พฤศจิกำยน 2561) 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2558 -  2560 : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2558 – 2560 : ผูอ ำนวยกำรอำวุโสธุรกจิบริษัทรวม บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) ปฏิบัติหนำที่ท่ี บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2556 – 2558 : ผูอ ำนวยกำรธุรกิจบริษัทรวม บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 

กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 

กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ำกัด 

กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 

กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 

กรรมกำรผจูัดกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (นครรำชสีมำ) จ ำกัด 

• 2550 – 2556 : ผูอ ำนวยกำรสำยบัญชแีละภำษี สำยงำนดำนบัญชีและภำษ ี

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2547 – 2550 : ผูจดักำรอำวุโสสวนบัญชี และรกัษำกำรผูอ ำนวยกำรบัญชีและภำษี 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ ธรุกิจบริษัทรวม  
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
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• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ปรำจีนบุรี) จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูม1ิ) จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จ ำกัด 

- กรรมกำร บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จ ำกัด 

- 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 

- กรรมกำร บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ :220,650 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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3. นำงสำวสตัยำ มหตัถนำพำณชิ 

รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนบริหำรควำมเป็นเลิศองค์กร และ 
เลขำนุกำรบริษัท 

อำยุ 53 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท International Business and Information Management System, 

Widener University Pennsylvania, USA 

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงนิกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Board Nomination and Compensation Program  

(BNCP 5/2019) สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Company Secretary Program (CSP82/2017)  
สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

• คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน (SEP/2017) 

• Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of 

Management 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2559 – 2560 : ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ สำยงำนกำรเงินและบัญชี  
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 2549 – 2559 : กรรมกำรบริหำร บริษัทอวำนกำร์ด คอปปตอล จ ำกัด 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี -  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 

- กรรมกำร Greenergy Holdings Pte. Ltd. 

- กรรมกำร Greenergy Power Pte. Ltd 

- กรรมกำร บริษัท อวำนกำร์ด แคปปตอล จ ำกัด 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 155,000 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561)  
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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4. นำงสำวภทัรภ์รู ีชนิกลุกจินวิฒัน์ 
รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนกำรเงินและบัญชี    
อำยุ  44 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท Master of Business Administration  (MBA), 

University of Michigan, Ann Arbor, USA 

• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• Advanced Management Program ,Harvard Business School (AMP 192/2017) 
• Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017) 

• Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016) 

• CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013) 

• Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of 

Washington (2011) 

• Euro Money Training on Country Risk Analysis (2007) 

• CFA (“Chartered Financial Analyst”) Charter holder (2002) 
• Lecturer in Corporate Finance for College of Management Mahidol University 

(2000)  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 7/2561 – ปัจจุบัน  : รองกรรมกำรผจูัดกำรใหญ สำยงำนกำรเงินและบัญชี 
   บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

• 7/2557 – 7/2561 : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยยุทธศำสตร์องค์กร  
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

• 2555 – 6/2557  : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส และ ผจูัดกำรระดับภูมิภำค 

Commercial Banking Group 

    ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมม ี

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : ไมมี (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561)  

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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5. นำงสำวณนิทริำ อภสิงิห ์ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผูจดักำรใหญ สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กร 
อำยุ 52 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Case Western Reserve University, USA  

(ทุนธนำคำรกสิกรไทย) 
• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 213/2015)  

สมำคมสถำบันสงเสริมกรรมกำรบริษัทไทย 

• นักบริหำรดำนพลังงำนระดับสูง รุนที่ 6 กระทรวงพลังงำน 

• TLCA Executive Development Program (EDP11) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Executive Development Program (EDP 8/2012)  

มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกจิกำรคลัง 
• CFO Certification Program (รุน 15/2011) สภำวชิำชีพบัญชี 
• Smart Branding & Marketing for Digital Economy (Class 5/2016)  

มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 

• ผูน ำพอเพียงเพื่อควำมมั่นคง รุนท่ี 1 (พ.ศ.2560) มูลนิธิคลังสอง วปอ.เพื่อสังคม 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

• 2559 – ปัจจุบัน :  กรรมกำรชมรมบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน   
  สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• 2560 : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ธุรกิจบริษัทรวม  
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• 2558 – 2560 : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยยุทธศำสตร์องค์กรและบริหำรกำรลงทุนธุรกิจ 
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• 2557 – 2558 : ผูอ ำนวยกำร ฝำยแผนงำนและยทุธศำสตร์องค์กร 
บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

• 2551 – 2557 : ผูอ ำนวยกำรสำยกำรเงินองค์กร สำยงำนดำนบัญชีและกำรเงิน 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2548 – 2550 : คณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนฝมือแรงงำนแหงชำติ  

สำขำชำงโทรคมนำคม กรมพัฒนำฝมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

• 2547 – 2550 : ผูอ ำนวยกำร บจก. สำมำรถคอมเทค 

• 2544 – 2547 : ผูอ ำนวยกำร ฝำยพัฒนำองค์กร บมจ.สำมำรถ คอร์ปอเรชั่น 

• 2542 – 2544 : รองกรรมกำรผจูัดกำร บจก. แคปปตัลเทเลคอม 

• 2537 – 2542 : ผูอ ำนวยกำร ฝำยกำรลงทุน บจก.แคปปตัล แมเนจเมนท์ 

• 2536 : หัวหนำสวนสงเสริมธุรกจิ ฝำยพัฒนำธุรกิจ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 
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เอกสำรแนบ 1 หนำ 25 

 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี -  
สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 157,800 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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6. นำยภำวนั สยำมชยั 

ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ สำยงำนปฏิบัติกำร 
ด ำรงต ำแหนง Country Manager, BCPG Japan Corporation 

และรักษำกำรผชูวยกรรมกำรผจูัดกำรใหญ Green Technology Center  
อำยุ  48 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำเอก วิศวกรรมไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์  

สถำบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• ประกำศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 123/2016)  

สมำคมสงเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2548 – 2558 : กรรมกำรและประธำนเจำหนำที่ดำนปฏิบัติกำร  
บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี -  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร บริษัท BCPG Japan Corporation 

- กรรมกำร บริษัท BCPG Engineering Company 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 188,500 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560)   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
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7. นำยชำญวทิย ์ตรงัอดศิยักลุ 

ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ  สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร    
อำยุ  38 ป 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์แหงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• ปริญญำตรี Bachelor of Engineering (Mechatronics) 

The University of Melbourne, Australia  

• ปริญญำตรี Bachelor of Computer Science 

The University of Melbourne, Australia 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
• หลักสูตร Executive Development Program สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17) 

• หลักสูตรกลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สมำคมผูบริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (RECU 38) 

• หลักสูตรท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ชมรมวำณิชธนกิจ สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2/2561 – ปัจจุบัน : ผูชวยกรรมกำรผูจดักำรใหญ 

สำยงำนพัฒนำธุรกิจองค์กร บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 1/2559 – 1/2561 : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส  

ฝำยบริหำรกำรควบรวมกิจกำรและกำรจ ำหนำย 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2556 - 2558  : Investment Director 

บริษัท โซเล็ค โซลำร์ แมนเนจเมนท์ จ ำกัด  
• 2555 - 2556  : ผูอ ำนวยกำร ฝำยวำณิชธนกจิ 

บริษัท อวำนกำร์ด แคปปตอล จ ำกัด 

• 2554 -2555  : ผูชวยผูอ ำนวยกำร ธุรกิจสัมพันธ์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  

• 2551 - 2554  : ผูชวยผูอ ำนวยกำร ฝำยวำณชิธนกิจ 
บริษัท อวำนกำร์ด แคปปตอล จ ำกัด 

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี -  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมกำร บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd. 

- กรรมกำร บริษัท ลมลิกอร์ จ ำกัด 

- ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรดำนกิจกำรพิเศษ ในคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน 

สภำนิติบัญญตัิแหงชำต ิ



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
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- คณะท ำงำนศึกษำเชิงบูรณำกำรสงเสริมกำรผลติ กำรใช และกำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวมวล 

อัดแทง  คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน สภำนิติบัญญัตแิหงชำติ 
- กรรมกำร ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แหงประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ : 99 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561)   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 29 

 

8. นำยกองเกยีรต ิกำญจนพนัธุ์ 
ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
อำยุ 53 ป 

 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2561 – ปัจจุบัน : ผูอ ำนวยกำรอำวุโส ฝำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2558 – 2561 : ผูอ ำนวยกำร ฝำยกำรเงินและนกัลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2557 – 2558 : ผูอ ำนวยกำรฝำย กำรเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
• 2554 – 2557 : ผูอ ำนวยกำรฝำยบริหำรเงินสด และควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)  
กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี -  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี -  
สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ 148,800 หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ 30 

 

9. นำยพงษศ์กัดิ ์ชะนะมำ 
ผูอ ำนวยกำร ฝำยบัญชีองค์กร 
อำยุ 55 ป 

 

กำรศกึษำ 
• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
• ปริญญำตรีบัญชีบณัฑิต มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

กำรฝกอบรม / สมัมนำ 
- ไมม-ี  

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

• 2560-ปจัจุบัน : ผูอ ำนวยกำร ฝำยบัญชีองค์กร บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
• 2559-2560 : ที่ปรึกษำดำนบัญชี บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) 
• 2558-2559 : ผูอ ำนวยกำร สำยกำรเงินและบญัชี บริษัท เอเชีย เมทัล จ ำกัด (มหำชน) 
• 2535-2555 : ผูจดักำร ฝำยบัญชกีำรเงิน บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกดั (มหำชน)  

กำรด ำรงต ำแหนงกรรมกำร / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี -  
• กิจกำรท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี -  
สัดสวนกำรถือหุนในบริษัทฯ   22  หุน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561)   

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหวำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบริหำร ผูถือหุนรำยใหญ หรือบริษัทยอย : ไมมี 
 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-1 

 

 

 

 

 

  

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัยอย 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-2 

 

1. กำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำร ผบูรหิำร และผมูอี ำนำจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัยอย บรษิทัรวม และบรษิทัทีเ่กีย่วของ  
1.1. กำรด ำรงต ำแหนงของกรรมกำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอย และบรษิทัที่เกีย่วของ 

บริษัท / กรรมกำร 
นำยพิชยั  
ชุณหวชิร 

พลเรอืเอก  
ศิษฐวชัร  

วงษ์สุวรรณ 

พลเอก คณิต  
สำพิทกัษ์ 

พลเอก อทุศิ 
สุนทร 

นำงวิไล  
ฉัททนัตร์ศัม ี

นำย ณรงค์  
บุณยสงวน 

นำงพรรณขนิตตำ 
บุญครอง 

นำยธรรมยศ  
ศรีชวย 

ศ.ดร. สุชชัวีร ์
สุวรรณสวัสดิ ์

นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

บริษัท บซีีพีจ ีจ ำกดั (มหำชน)  X V, / / / / / / /, // * / /, // , /// 

บรษิทัยอย / บรษิทัรวม           

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี จ ำกัด           X 

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (บรุีรมัย)์ จ ำกัด           X 

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (บรุีรมัย ์1) จ ำกดั           X 

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (ชัยภมูิ 1) จ ำกัด           X 

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (นครรำชสมีำ) จ ำกัด          X 

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (ปรำจีนบรุี) จ ำกดั          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)          / 

บรษิทัทีเ่กีย่วของ          
 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) X         /// 

บริษัท บำงจำก รีเทล จ ำกัด           

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) X          

Nido Petroleum Limited            

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)        /   

บริษัท พรอ็พเพอรต์ี้ เพอร์เฟค จ ำกดั (มหำชน)         /  

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต ์กรปุ จ ำกัด (มหำชน)     /      

บริษัท สหไทย เทอรม์นิอล จ ำกัด (มหำชน)     /      

บริษัท สหไทยสตีลไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)     /      

บริษัท ฮอรต์ั้นอนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)     /      

บริษัท บริหำรสินทร์ธนำคำรอิสลำมแหงประเทศไทย จ ำกัด       X    

หมำยเหตุ :             X = ประธำนกรรมกำร             V = รองประธำนกรรมกำร             / = กรรมกำร              // = กรรมกำรบริหำร              /// = ผบูรหิำร   
* ด ำรงต ำแหนงเปน็กรรมกำรกำรลงทุนเขำขำยนิยำมกรรมกำรที่มอี ำนำจบริหำร จึงไมเขำขำยนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2-3 

 

1.2. กำรด ำรงต ำแหนงของผบูรหิำรในบรษิทัฯ บรษิทัยอย และบรษิทัทีเ่กีย่วของ 

บริษัท / กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นำงสำวเรวด ี
พรพัฒน์กลุ 

นำงสำวสัตยำ  
มหัตถนำพำณิช 

นำงสำวภทัร์ภรูี  
ชินกุลกิจนวิัฒน ์

นำงสำวณินทริำ 
อภิสิงห ์

นำยภำวัน  
สยำมชัย 

นำยชำญวทิย์  
ตรังอดศิัยกุล 

นำยกองเกียรติ  
กำญจนพนัธุ ์

นำยพงษ์ศกัดิ ์ 
ชะนะมำ 

บริษัท บซีีพีจ ีจ ำกดั (มหำชน)  /, // , /// /// /// /// /// /// /// /// /// 

บรษิทัยอย / บรษิทัรวม          

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี จ ำกัด  X /        

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (บรุีรมัย)์ จ ำกัด  X /        

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (บรุีรมัย ์1) จ ำกดั  X /        

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (ชัยภมูิ 1) จ ำกัด  X /        

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (นครรำชสมีำ) จ ำกัด X /        

บริษัท บำงจำก โซลำร์เอ็นเนอรย์ี (ปรำจีนบรุี) จ ำกดั X /        

บริษัท บซีีพีจ ีไบโอพำวเวอร์ 1 จ ำกดั  /        

บริษัท บซีีพีจ ีไบโอพำวเวอร์ 2 จ ำกดั  /        

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.  /     /   

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) /         

บริษัท ลมลกิอร ์จ ำกดั  /     /   

บรษิทัทีเ่กีย่วของ 
 

        

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) /// ///   ///     

บริษัท อวำนกำรด์ แคปปติอล จ ำกัด (มหำชน)   /       

หมำยเหตุ :             X = ประธำนกรรมกำร             V = รองประธำนกรรมกำร             / = กรรมกำร              // = กรรมกำรบริหำร              /// = ผูบริหำร   

  



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 3 หนำ 2 

  

 เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน  

ชือ่ – สกลุ / ต ำแหนง  
อำย ุ
(ป) 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 
/ประวัตอิบรม 

สัดสวนกำร
ถอืหนุใน
บริษทัฯ 
(รอยละ) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั
ระหวำงกรรมกำร
และผบูรหิำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ชวงเวลำ ต ำแหนง ชือ่หนวยงำน /บรษิทั  ประเภทธรุกจิ 

นำงสำวทิพรัตน์ ซุยกิ้ม 48 บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงินและกำรบัญชี) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

Internal Audit Certificate Program (IACP) 

(สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 

Risk Management and Internal Control 

Program 

(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระบบสำรสนเทศ 

(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 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย) 

Company Secretary Program 

(Thai Institute of Directors: IOD) 

Corporate Secretary Development 

Program 

(สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

- ไมมี - - ไมมี - 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 

 

รักษำกำรหัวหนำส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน 

ผูชวยผูจัดกำร ส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน 

 

หัวหนำฝำยตรวจสอบ
ภำยใน 

 

 

 

ผูจัดกำรอำวุโส  
ฝำยตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

ผูจัดกำรส ำนัก 

ตรวจสอบภำย ใน  แล ะ
เลขำนุกำรบริษัท 

 

 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

 

 

 

 

บริษัท เอซีเอส แคปปตอล 
คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(บริษัทในกลุมอิออน) 
 

 

บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์            
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

 

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

ผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำก
พลั งงำนหมุน เวียน  รวมถึ ง
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ ำหนำยไฟฟำจำก
พลังงำนหมุนเวียน 

   
 

ธุรกิจลิสซิ่ง  
 

 

 

 

บริกำรดำนกำรเงินแกลูกคำรำย
ยอย 

 

   

   

ผลิต จ ำหนำย และสงออก ฟล์ม
พลำสติก 

  

  

  

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

  

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 4 หนำ 2 

 

 

- ไมม ี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

  

เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 



 บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแนบ 5 หนำ 2 

 

 

- ไมม ี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


