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สว่นที ่1  การประกอบธรุกจิ 
1-1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ  
1.1.1 วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เปา้หมาย หรอืกลยทุธใ์นการดำเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

1.1.1.1 วสิยัทศัน ์ 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มี
วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ “ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด” 

1.1.1.2 พนัธกจิ  

สรรค์สร้างอนาคตที่ย่ังยืนสำหรับทุกภาคส่วน ด้วยพลังงานหมนุเวียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย 

1.1.1.3 เป้าหมายและกลยทุธใ์นการดำเนนิงานของบรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มี
แผนท่ีจะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น ผ่านการเข้าซื้อธุรกิจและ/หรือพัฒนาโครงการใหม่ท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศในทวีป
เอเชีย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์ ด้วยความเป็นเลิศในการ
ดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกจิ ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะดา้น เพ่ือผลักดันธุรกิจใหส้ามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคญั  

1.1.2.1 ประวตัคิวามเปน็มาทีส่ำคญั 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 20.0 ล้านบาท โดยมี
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.9 ของทุนเรียกชำระ  

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) เพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
โดยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000.0 ล้านบาท 

ตั้งแต่จัดตั้ง กลุ่มบริษัทฯได้มีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีการขยายการลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และสปป.
ลาว  โดยครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ และพลังน้ำ ร่วมกับนำนวัตกรรม Digital energy มาเชื่อมโยงกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อเสริมศักยภาพ สร้างจุดเด่นให้พลังงานหมุนเวียนสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 
6,508.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.0 ล้านบาท เป็น 16,508.5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600.0 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว (2) ชำระคืนเงินกู้บางส่วนสำหรับการเข้าซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 20 เมกะวัตต์ และเป็นเงินลงทุนอีกบางส่วน (3) ชำระคืนเงินกู้สำหรับการเข้าซื้อ
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B รวมถึงเงินลงทุนในโครงการสายส่ง และ (4) การลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 

ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ 7,375.8 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,873.5 ล้านบาท และให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด 4,502.3 ล้านบาท พร้อมทั้งออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 178.5 ล้านหน่วย ประกอบด้วย ใบสำคัญ
แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  1 (BCPG-W1) จำนวน 89.2 ล้านหน่วย และใบสำคัญ
แสดวงสิทธิในการจองซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 2 (BCPG-W2) จำนวน 89.2 ล้านหน่วย (อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเดิมได้ในหัวข้อ การออกหลักทรัพย์อ่ืน) 

(2) บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (BCPG-W3) ให้แก่นักลงทุนใน
วงจำกัดรวมจำนวน 178.6 ล้านหน่วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ในหัวข้อ การออกหลักทรัพย์อ่ืน) 

1.1.2.2 พฒันาการทีส่ำคญัของกลุม่บรษิทัฯ   

บริษัทฯ มีพัฒนาการท่ีสำคัญในช่วงปี 2558 – 2563  ดังนี้  

เดอืน-ป ี การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคญั 

กรกฎาคม 2558 • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 8/2558 มี
มติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท BCPG ซึ่งจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัทฯ  ขึ ้นเมื ่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 2.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ BCPG เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย BCPG เป็นบริษัทย่อยที่ BCP ถือหุ ้นใน
สัดส่วน ร้อยละ 99.9 

สิงหาคม 2558 • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BCP ครั้งที่ 10/2558 มี
มติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและแผนการ
เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) และการนำ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของ BCP เพ่ือพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กันยายน 2558 • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BSE ครั้งที่ 1/2558 มีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,300.00 บาท ส่งผลให้ BSE มีทุนจด
ทะเบียนลดลงจาก 4,100.00 ล้านบาท เป็น 1,800.00 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการลดทุน
ดังกล่าว ส่งผลให้ BCP ถือหุ้นสามัญใน BSE ลดลงจำนวน 23.00 ล้านหุ้น จากเดิม
ถืออยู่จำนวน 41.00 ล้านหุ้น เป็น 18.00 ล้านหุ้น อย่างไรก็ดี BCP ยังคงสัดส่วน
การถือหุ้น ร้อยละ 99.9 ใน BSE ภายหลังการลดทุน  
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ตุลาคม 2558 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ
ประชาชนทั ่วไปเป็นครั ้งแรก (IPO) และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม – ธันวาคม  
2558 

• BCPG ได้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCP ครั้งที่ 1/2558  และที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG  ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

- เมื ่อวันที ่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ เพิ ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 
จำนวน 3,680.00 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการซ้ือหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 368.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 
บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (BCP) ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 3,700.00 ล้านบาท  

- เมื ่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ เข้าซื ้อหุ้นสามัญร้อยละ 49.0 ของ 
BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ  BSE-PRI จาก 
BCP  

- เมื ่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์และกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จาก BCP ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 38.0  
เมกะวัตต์ ที ่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(“โครงการระยะที่ 1”) และรวมถึงการเช่าที่ดินระยะยาว  

- เมื ่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื ้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSE จาก 
BCP (ภายหลังจากที่ BSE ดำเนินการลดทุนชำระแล้วจาก 4,100.00 ล้านบาท 
เป็น 1,800.00 ล้านบาท) ทำให้บริษัทฯ ถือผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ของ BSE 

- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 51.0 ของ BSE–
BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI จาก BSE  

• ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว BCPG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ใน BSE 
BSE–BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI 
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มกราคม 2559 • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and 
Sale Agreement) ก ับ SunEdison International LLC. (“SEI”) และ SunEdison Energy 
Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“SEH”) เพื่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท BCPG ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์ 2559 • เมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั ้ง BCPG Investment 
Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000.00 ดอลลาร์
สิงคโปร์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื ่นใน
ต่างประเทศ  

• เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 BSE-PRI จดทะเบียนจัดตั้ง BSE Energy Holdings 
Pte. Ltd. (“BSEH”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4,000.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนในต่างประเทศ 

มีนาคม 2559 • เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติดังนี้   

- อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บีซีพีจี 
จำกัด (มหาชน)” ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท 
เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 370.00 
ล้านหุ้น เป็น 740.00 ล้านหุ้น  

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6,300.00 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 3,700.00 ล้านบาท เป็น 10,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 1,260.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO)  

• BSE-BRM ได้เข้าซ้ือหุ้นของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) 
จากผู้ถือหุ้นรายเดิม1 ส่งผลให้ BSE-BRM เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน HMJ 

 
1 บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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เมษายน 2559 • เมื ่อวันที ่ 1 เมษายน 2559  HMJ ลงนามในสัญญาซื ้อขายสินทรัพย์ (Asset 
Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรายหนึ่ง2 เพื่อซื้อใบอนุญาตที่สำคัญและ
ที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น   
กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 30.0 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท BCPG ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2559 

• กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12.0  
เมกะวัตต์   

พฤษภาคม 2559 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จำกัด (“BBP 1”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
60.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 และ  

(2) บริษัท  บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จำกัด (“BBP 2”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
20.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท โดยเป็นบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 

กรกฎาคม 2559 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ Nikaho  ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 8.8 เมกะวัตต์ ภายใต้การดำเนินงานของ Nikaho เริ่มดำเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ท่ีอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น 

กันยายน 2559 • บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“ IPO”) จำนวน 
590.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
สำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคเมื่อวันท่ี 
28 กันยายน 2559 หลังการเสนอขาย IPO บริษ ัทฯ มีท ุนจดทะเบียนทั ้ งสิ้น 
10,000.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 9,950.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 1,990.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

 
2 นิติบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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ธันวาคม 2559  • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์
ภาคการเกษตร ก่อสร้างและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 2 แห่ง    กำลังการผลิต
ติดตั้งและตามสัญญารวม 7.0 เมกะวัตต์ 

มกราคม 2560  • บริษัทฯ ได้จำหน่ายที่ดินของโครงการ Suimei ให้กับบุคคลภายนอก3  ในราคา 
1,600.00 ล้านเยน หรือประมาณ 495.00 ล้านบาท การจำหน่ายที่ดินดังกล่าวทำให้
เกิดกำไร จำนวน 61.58 ล้านบาท (ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 
1 ปี 2561)  

• เนื่องจากโครงการ Suimei ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาการบังคับคดีและการ
รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอาจกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของ
โครงการในอนาคต ถึงแม้ข้อพิพาททำงกฎหมายระหว่างบริษัท Godo Kaisha 
Natosi (“Notosi”) (ซึ ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและเป็นผู ้ดำเนินกำรโครงการ 
Suimei) กับบุคคลภายนอกจะสิ้นสุดคดีความ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ก็
ตาม การจำหน่ายท่ีดินดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 1/2560 

มีนาคม 2560 • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์
ภาคการเกษตร ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาด 5.0 
เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 

พฤษภาคม 2560 • เมื ่อวันที ่ 16 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื ้อเงินลงทุนทั ้งหมดในบริษัท 
CapAsia Asean Wind Holdings Cooperatief U.A.  ( “CapAsia”)  ประ เทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่ง CapAsia ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว ขนาด 36.0 เมกะวัตต์  
ทั้งนี้ การลงทุนดังสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท CAIF III Pte. Ltd. ซึ่งลงนามเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 

 
3 นิติบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นนิติบคุคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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เมษายน 2560  • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จำนวน 10.00 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ “ESOP”) โครงการ ESOP มีอายุ 5 ปี แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 5.00 ล้านหน่วย ราคาการ
ใช้สิทธิ 10.00 บาทต่อหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 5.00 ล้านหน่วย 
ราคาการใช้สิทธิ 13.82 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 
เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ 

มีนาคม 2560 • เมื ่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nagi  เมืองโอคายามา 
ประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 10.5 
เมกะวัตต์ และการดำเนินงานภายใต้ Nagi PV  
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กรกฎาคม 2560  • เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้เป็นเงินกู้สกุลบาท สกุล
เหรียญสหรัฐ และสกุลเยน วงเงินเทียบเท่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ กับธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) จำกัด เพ่ือใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย  

• เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮล
ด ิ ้งส ์  จำก ัด (Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. : SEGHPL) จำนวน 
280,000.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ใน
ราคาไม่เกิน 357.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 3 แห่ง ขนาดติดตั้งที่เปิดดำเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว 875.0 เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุน เท่ากับ 157.5  
เมกะวัตต์) และการลงทุนดังกล่าวเป็นตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2560 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

  โครงการโรงไฟฟ้าฯ ทั้งสามแห่ง ประกอบด้วย  

(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Wayang Windu (สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ  20.0 ของทุนเรียกชำระ)  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 227.0  
เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุน เท่ากับ 45.4 เมกะวัตต์) และอยู่
ระหว่างการพัฒนา 120.0 เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุน เท่ากับ 
24.0 เมกะวัตต์)  

(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Salak (สัดส่วนการลงทุนร้อยละ  
17.3 ของทุนเรียกชำระ) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 377.0 เมกะวัตต์ (คำนวณ
ตามสัดส่วนการลงทุน เท่ากับ 65.2 เมกะวัตต์) 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Darajat (สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 
17.3 ของทุนเรียกชำระ) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 271.0 เมกะวัตต์ (คำนวณตาม
สัดส่วนการลงทุน เท่ากับ 46.9 เมกะวัตต์) 
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กันยายน 2560 • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร ระยะ 2 (โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
(1) โครงการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกเขตลพบุรี กำลังการผลิตตามสัญญา 5.0 เมกะวัตต์ และ 
(2) โครงการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี กำลังการผลิตตามสัญญา 3.9 เมกะวัตต์ 
• และเม่ือวันที ่3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้

ประกาศให้ทั้งสองโครงการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและจะต้อง
ทำสัญญาฯ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 
2561 โครงการฯ ข้างต้นมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 4.12 
บาทต่อหน่วย 

ตุลาคม 2560 • เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา 
Smart Green Energy Community หรือชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะร่วมกับ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่ง
หน่ึงในประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว 5 ปี  

ธันวาคม 2560 • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทพาวเวอร์
เล็ตเจอร์ (Power Ledger) ประเทศออสเตรเลีย ในการนำเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้ในการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ 
T77 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นโครงการนำร่องของบริษัทฯ 

เมษายน 2561 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Gotemba ที่แขวง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น 
4.0 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ อายุสัญญา 20 ปี และได้รับอัตราการรับ
ซื้อไฟแบบ FiT ที่ 32 เยนต่อหน่วย บริษัท Tokyo Electric Power Company 
Holdings, Inc. เป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้า 

มิถุนายน 2561 • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นผู ้ติดตั ้งระบบไฟฟ้า
แสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) จำนวน 12.0 เมกะวัตต์ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธใิน
การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการ  
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กรกฎาคม 2561 • โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร ระยะท่ี 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกับ
องค์การทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ รวม 8.9 เมกะวัตต์ ได้แก่  (1) โครงการที่
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการที่อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 3.9 เมกะวัตต์ และมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT 
ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย โดยท้ังสองโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 25 ปี 

สิงหาคม 2561 • เปิดโครงการนำร่องการใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา แบบ Peer to Peer ในโครงการแสนสิริทาวน์ สุขุมวิท 77 (“T77”) 
โดยความร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) การเปิดโครงการนำร่องดังกล่าว
จะเป็นโครงการต้นแบบที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าในภาค
ธุรกิจรายย่อย (retail business) ต่อไปในอนาคต 

กันยายน 2561 • จำหน่ายโครงการ Nikaho และ Nagi ขนาดกำลังการผลิตรวม 19.3 เมกะวัตต์ 
ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับเงินทั ้งสิ ้น 10 ,388.0 ล้านเยน หรือ
เทียบเท่า 3,046.0 ล้านบาท และรับรู้กำไรเท่ากับ 793.0 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้เข้า
ทำสัญญาบริหารและให้บริการซ่อมบำรุงกับกองทุนรวมฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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มกราคม 2562 • อนุมัติการซื้อทรัพย์สินและเช่าที ่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 38 เมกะวัตต์ ที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย (1) ซื ้ออาคารสำนักงาน ขนาด 2,056 
ตารางเมตร และทรัพย์สิน (ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง 
เป็นต้น) มูลค่ารวม 41.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561  และ (2) เช่าที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ค่าเช่าที่ดินรวม 9.87 ล้าน
บาท คำนวณตามระยะเวลาเช่าคงเหลือ 18 ปี 10 เดือน  จาก บมจ.บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานศูนย์กลางการปฏิบัติงาน
ธุรกิจพลังงานในประเทศไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 4 แห่ง โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด มูลค่าที่ตราไว้เดิม 100.00 

บาทต่อหุ้น ลดลงเป็น 83.00 บาทต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 626.65 ล้าน
บาท 

- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด มูลค่าที่ตราไว้เดิม 
100.00 บาทต่อหุ้น ลดลงเป็น 83.00 บาทต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 
634.95 ล้านบาท 

- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด มูลค่าที่ตราไว้เดิม 100.00 
บาทต่อหุ้น ลดลงเป็น 75.00 บาทต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 585.00 ล้าน
บาท 

- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด มูลค่าที่ตราไว้เดิม 
100.00 บาทต่อหุ้น ลดลงเป็น 75.00 บาทต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนคงเหลือ 
570.00 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนข้างต้นทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดและทำ
ให้มีกระแสเงินสดที ่สามารถใช้ในการลงทุนในอนาคตได้เพิ ่มเติมอีกประมาณ 
492.50 ล้านบาท  

กุมภาพันธ์ 2562 • อนุมัติการจัดตั้งบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (“TDED”)  (เดิม
คือบริษ ัท “BBP1”) เพื ่อดำเนินธุรก ิจ Digital Energy Platform และธุรกิจ
พลังงานทดแทน และจัดการพลังงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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มีนาคม 2562 • จัดตั ้งบริษ ัทร ่วม Impact Energy Asia Development Limited เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 200 ดอลล่าร์ฮ่องกง และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  

เมษายน 2562 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หรือ โครงการ“ลมลิกอร์” ขนาดกำลังการผลิตตาม
สัญญา 9.0 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ให้แก่ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 มีอายุสัญญาซื้อขาย 25 ปี  และได้รับ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วยจากราคาค่าไฟฐาน
เป็นระยะเวลา 10 ปี 

กันยายน 2562 • บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 
โดยบริษัทฯ และเดิมคือ บริษัท “BBP2”) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เมือง
เชียงขวาง สปป. ลาว ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 69.0 เมกะวัตต์ โดยเป็นการเข้าซื้อ
ห ุ ้ น ส า ม ั ญ ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง  Nam San 3A Power Sole Co. , Ltd.  จ า ก 
Phongsubthavy Roads and Bridges Construction and Irrigation Sole 
Co., Ltd. ในวงเงินไม่เกิน 174.04 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,351.50 ล้านบาท) 
โดยมีเงื่อนไขการชำระเบ้ืองต้น 144.87 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4,454.44 ล้าน
บาท) ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และชำระเพิ่มเติมไม่เกิน 29.17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณไม่เกิน 897.06 ล้านบาท) เมื่อผู้ขายสามารถเจรจาปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าขึ้นได้สำเร็จ หรือ Nam San 3A สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่
ได้ 

ตุลาคม 2562 • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)) ได้ลงนามใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมทุนใน TDED โดยมีสัดส่วนการลงทุน 75:25 ของ
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท  

ธันวาคม 2562 • ลดทุนจดทะเบียนในบริษัท Star Energy Geothermal Pte.Ltd. (“SEGHPL”) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงการ Wayang Windu และลงทุนในบริษัท Star Energy 
Geothermal Holding (“SEGPL”) จำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 
303.31 ล้านบาท (คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30.3313 บาทต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562, ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ ่งจะทำให้ 
SEGHPL มีกระแสเงินสด (Free Cashflow) ส่วนเพิ่มและสามารถจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
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มกราคม 2563  

 
• เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Nam San 3A และ Nam 

San 3B) เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam 
Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  ใน
อัตราค่าไฟฟ้า 0.0361-0.0732 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากอัตราค่าไฟเดิม   

• เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (“BIC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดย BIC 
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างและดำเนินกิจการ
สายส่งกระแสไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เข ้าซื ้อหุ ้นทั ้งหมดในบริษัท Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. เพื่อ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศ สปป. ลาว ขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ ในวงเงินไม่เกิน 113.18 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 
3,447.46 ล้านบาท ทั้งนี้ BIC ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Nam San 3B เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

• ลงทุนร่วมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 กับ Phongsubthavy Roads and Bridges 
Construction and Irrigation Sole Co., Ltd. ในโครงการก่อสร้างและดำเนิน
กิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยจากโครงการ Nam San 
3A และ Nam San 3B ไปยังสถานีรับไฟฟ้าของ Vietnam Electricity (EVN) ที่
ชายแดน สปป. ลาว-เวียดนาม ระยะทางรวม 79 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565  ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(หรือประมาณ 304.60 ล้านบาท) 

กรกฎาคม 2563 

 
• เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติอนุมัติ

ให้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข กับบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ขนาด
กำลังการผลิตตามสัญญา รวมเท่ากับ 20 เมกะวัตต์ ซึ ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (“RPV”) โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทฯ รับโอนหุ้นของ RPV เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
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สิงหาคม 2563 • เมื่อเดือน สิงหาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “Monsoon” ได้รับการให้
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม ให้เป็นหนึ่งในโครงการท่ีจำหน่าย
ไฟฟ้าที่ผลิตจาก สปป.ลาว มายังประเทศเวียดนาม (Cross boarder PPA) ซึ่ง
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ พร้อมกับได้
มอบหมายให้มีเจรจาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ภายใต้
กรอบราคารับซื้อไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 0.0695 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 

กันยายน 2563 

 
• เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2563 ได้มีมติอนุมัติให้

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (“CDC”) โดยร่วมทุนกับ 
(1) Keppel DHCS Pte. Ltd. และ (2) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท และ
ในสัดส่วนการลงทุน 60 : 26 : 14 ตามลำดับ เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง
และบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณ
พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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สิงหาคม - ตุลาคม 
2563 

 

• เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 และเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจำนวน 6,508.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,000.00 ล้านบาท เป็น 
16,508.50 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,301.70 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 เมกะวัตต์ ใน สปป. ลาว (2) ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่
สถาบันการเงินสำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 20 เมกะ
วัตต์ รวมถึงเงินลงทุนบางส่วน (3) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินสำหรับการเข้า
ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B รวมถึงเงินลงทุน
ในโครงการติดตั้งสายส่งเพิ่มเติม และ (4) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในและ
ต่างประเทศ ในปี 2564 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นกำหนดรายละเอียด ไว้ดงันี้ 

(1) เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 250.00 ล้านหุ ้น ใน
อัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท   

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและรับการจัดสรร จำนวนไม่เกิน 
178.60 ล้านหุ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อการออกหลักทรัพย์อ่ืน) 

(3) เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 391.50 ล้านหุ้นใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท  

(4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดตามข้อ (3) จำนวนไม่เกิน 178.60 
ล้านหุ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อการออกหลักทรัพย์อ่ืน) 

(5) เสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน 283.00 ล้านหุ้น 

• เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทฯ 
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ 
BCPG ESOP WARRANT ครั้งท่ี 2) จำนวนไม่เกิน 20.00 ล้านหุ้น  
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เดอืน-ป ี การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคญั 

พฤศจกิายน 2563 • บริษัทฯ สามารถระดมทุนเป็นจำนวนเงินรวม 7,375.78 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม จำนวน 2,873.53 ล้านบาท และให้แก่นัก
ลงทุนในวงจำกดั 4,502.25 ล้านบาท 

• บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แกผู่้หุ้นเดิมตามสดัส่วน รวมจำนวน 
178.47 ล้านหน่วย ประกอบด้วย ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (BCPG-W1) จำนวน 89.24 ล้านหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 (BCPG-W2) จำนวน 89.24 ล้านหน่วย 

• บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 3 
(BCPG-W3)  ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด รวมจำนวน 178.57 ล้านหน่วย 

พฤศจกิายน - ธันวาคม 
2563 

• เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้ลดทุนใน Star 
Energy Group Holdings Pte.Ltd. (“SEGHPL”) จำนวนไม่เกิน 84 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ Star Energy Geothermal Pte., Ltd. (“SEGPL”) จำนวนไม่เกิน 72 
ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น ประมาณ 28.0 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 840.14 ล้านบาท (คำนวณโดยใช้ค่ากลางของอัตรา
แลกเปลี่ยน 30.0371 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563, ที่มา 
ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2563  

ธันวาคม 2563 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คู
ลลิ่ง จำกัด (Prathumwan Smart District Cooling Co., Ltd.) เป็นการร่วมทุน
ระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บีซีพีจี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมกรุ๊ป และ เคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. 
Ltd.) ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท  

• ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง 
จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้
เป็นผู้ดำเนินการประกอบธุรกิจติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจาก
ส่วนกลาง (District Cooling) ให้แก่อาคารต่างๆ ภายในโครงการ "เมืองจุฬาฯ 
อัจฉริยะ" (Chula Smart City) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง-สาม
ย่าน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 18,000 ตันความเย็น และมีอายุสัญญา 20 ปี โดยคาด
ว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 และรับรู้รายได้ในปลายปี 2565 
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นอกจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ บริษัทฯ มีแนวคิดการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้วยการใช้นวัตกรรมท่ีทันสมัย ซึ่งจะสามารถทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการขยายรูปแบบธุรกิจไปยังธุรกิจค้า
ปลีก (Retail Business) มากขึ้น โดยในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัท แสนสิริ จำกดั 
(มหาชน) โดยมีโครงการแสนสิริทาวน์ สุขุมวิท 77 (“T77”) เป็นโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะสีเขียวด้วยการใช้แนวคิด
ของเทคโนโลยี Blockchain เป็นโครงสร้างในการซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2561 และอาจถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการอื่นต่อไป ซึ่งต่อมา
บริษัทฯ มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนหลายแห่ง โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซล่าแบบ
ติดตั้งบนหลังคา (“โซลาร์รูฟท็อป”) และได้รับสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม [14] เมกะวัตต์ 
(ซ่ึงรวมถึงโครงการโซล่าร์รูฟท็อปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  เป็นระยะเวลา 20-25 ปี ซึ่งโครงการเหล่านี้สามารถเป็นฐาน
ในการพัฒนาธุรกิจ Digital Energy ต่อไป  

ในเดือนสิงหาคม 2562 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อโครงการท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) โดยบริษัทฯ 
ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่  

(1) โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นโครงการ
ต้นแบบในการเปล่ียนแปลงของการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกันแบบ Peer to Peer ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน  

(2) โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยบีซีพีจี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
พันธมิตร เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานสะอาด 

(3) โครงการ Sun Share Smart Green Energy Community โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับ บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid บนพื้นที่ครอบคลุมกว่า 200 ไร่ 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวแห่งอนาคต (Smart Green Energy Community) และ 

(4) โครงการลมลิกอร์ โดยบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
โครงการลมลิกอร์ ที ่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงาน 
(Energy Management System) ด้วยการนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช้กับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความผันผวนของกระแสไฟที่ผลิตจากกังหันลม  

โครงการข้างต้นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับสำนักงาน กกพ. ระยะเวลาแต่ละโครงการไม่เกิน 3 ปี และหาก
บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า ลดภาระของภาครัฐในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation (DG)) ซึ่งช่วยลดการพึ่งพา
การผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Generation) ในอนาคต 
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1.1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ   

หมายเหตุ : 
(1) EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดำเนินการและซ่อมบำรุง (O&M) 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 
(2) AM หมายถึง บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบริษัทบรหิาร

ทรัพย์สิน (Asset Management Company) ของโครงการ Tarumizu และหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้
เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

(3) ลงทุน (Investment) หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค  
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รายละเอยีดบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ลำดบั  ชื่อบรษิทั  ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

ประเทศที่จด
ทะเบยีนจดัตัง้ 

ทนุเรยีกชำระ  สดัสว่นการ 
ถือหุน้ (1) 
(ร้อยละ) 

บรษิทัยอ่ยในประเทศไทย 
1 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น

เนอร์ยี จำกัด (“BSE”) 
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประเทศไทย 1,800.0 ล้านบาท 99.9 

2 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น
เนอร์ยี (บุรีรัมย์)จำกัด 
(“BSE-BRM”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเทศไทย 626.7 ล้านบาท 99.9 

3 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น
เนอร์ยี (บุรีรัมย์1)จำกัด 
(“BSE-BRM 1”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

ประเทศไทย 635.0 ล้านบาท 99.9 

4 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น
เนอร์ยี (ชัยภูมิ1)จำกัด 
(“BSE-CPM 1”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

ประเทศไทย 585.0 ล้านบาท 99.9 

5 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น
เนอร์ยี (นครราชสีมา) 
จำกัด 
(“BSE-NMA”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

ประเทศไทย 570.0 ล้านบาท 99.9 

6 บริษัท บางจาก โซล่าเอ็น
เนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด 
(“BSE-PRI”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และดำโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหนว่ยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร 3 โครงการ 

ประเทศไทย 1,400.0 ล้านบาท 99.9 

7 บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์
ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด 
(“TDED”)  

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศไทย 200.0 ล้านบาท 75.0 

8 บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า
จำกัด (“BIC”) 

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุยเวียน ประเทศไทย 5.0 ล้านบาท 99.9 

9 บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด 
(“LLG”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประเทศไทย 250.0 ล้านบาท 100.0 

10 บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ 
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 
จำกัด (“BSPH”) 

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย  1.0 ล้านบาท  100.0 

11 บริษัท อาร์พีวี พลังงาน 
จำกัด (“RPV”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเทศไทย  587.0 ล้านบาท  100.0 

12 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน 
จำกัด (“JKR”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเทศไทย  125.0 ล้านบาท  100.0 

13 บริษัท อะควาติส เอ็น
เนอร์จี จำกัด (“AQU”) 

เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทย  200.0 ล้านบาท  100.0 
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14 บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด 
(“LS”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี

ประเทศไทย  140.0 ล้านบาท  100.0 

15 บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด 
(“PS”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเทศไทย  62.0 ล้านบาท  100.0 

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มในประเทศญีปุ่น่ 
10 BCPG Japan 

Corporation 
(“BCPGJ”)  

ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ บริหารจัดการ 
ก่อสร้างและดำเนินการ รวมถึงบริหารเงินลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 250 ล้านเยน 
 

100.0 

11 Tarumizu Solar 
Solutions Godo 
Kaisha (”TSS”) 

บริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (Asset 
Management Company)  

ประเทศญ่ีปุ่น 1 ล้านเยน 51.0(2) 

12 Nakatsugawa PV 
Godo Kaisha 
(“Nakatsugawa”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โครงการที่ 1 ที่คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น  

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ 2 ล้าน

เยน) (3) 

-(3) 

13 Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

14 Takamori PV Godo 
Kaisha (“Takamori”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่คุมาโม
โตะ ประเทศญ่ีปุ่น  

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ

หุ้นบุริมสิทธิ  
3 ล้านเยน) (3) 

-(3) 

15 Nojiri PV Godo 
Kaisha (“Nojiri”) 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มิยาซา
กิ ประเทศญ่ีปุ่น  

ประเทศญ่ีปุ่น 1.00 เยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ

หุ้นบุริมสิทธิ  
3 ล้านเยน) (3) 

-(3) 

16 Godo Kaisha Aten  เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

17 Nikaho PV Godo 
Kaisha (“Nikaho PV”) 

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต  

ประเทศญ่ีปุ่น 21 ล้านเยน  100.0 

18 Gotenba 2 PV Godo 
Kaisha  

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

19 Kichisawa PV Godo 
Kaisha 
   (เดิมชื่อ Godo Kaisha 
Horus) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

20 Yabuki PV Godo 
Kaisha  

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

21 Komagane PV Godo 
Kaisha  

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 
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22 Godo Kaisha Helios   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

23 Godo Kaisha Lugh   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

24 Godo Kaisha Phoenix  ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

25 Gotenba 1 PV Godo 
Kaisha  

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

26 Komagane Land 
Lease Godo Kaisha  

ถือที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

27 Nagi PV Godo Kaisha 
(“Nagi”)  

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

28 Godo Kaisha Natosi   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

29 Godo Kaisha 
Amaterasu 

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

30 Godo Kaisha Mithra   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

31 Godo Kaisha Sol   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

32 Godo Kaisha Saule    เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

33 Godo Kaisha 
Shamash  

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

34 Godo Kaisha Pusan   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

35 Godo Kaisha Apolo    เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

36 Godo Kaisha Surya   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

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

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต  

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

38 Godo Kaisha Rangi   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

39 Godo Kaisha 
Dazbog  

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

40 Godo Kaisha 
Narang  

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 
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41 Godo Kaisha Malina   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

42 Godo Kaisha Legba   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

43 J2 Investor Godo 
Kaisha  

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค 

ประเทศญ่ีปุ่น 1 เยน 100.0 

44 J1 Investor Godo 
Kaisha (“J1”)  

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค  

ประเทศญ่ีปุ่น 107 ล้านเยน 100.0 

45 BCPG Engineering 
Company (“BCPGE”) 

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor) และให้บริการและซ่อมบำรุง (O&M) 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ประเทศญ่ีปุ่น 40 ล้านเยน 100.0 

46 Godo Kaisha Tarumi 
Takatoge 
(“Tarumizu”)  

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ
ที่ 4 ที่คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น  

ประเทศญ่ีปุ่น 0.10 ล้านเยน 
(BCPGJ เป็นผู้ถือ

หุ้นบุริมสิทธิ  
19 ล้านเยน) (3) 

-(3) 

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

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ประเทศญ่ีปุ่น 0.10 ล้านเยน 100.0 

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มในตา่งประเทศอืน่ๆ 
48 BCPG Investment 

Holdings Pte. Ltd. 
(“BCPGI”) 

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่างประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

100.0 

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

ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใน
ต่างประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ 1 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

100.0 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค  

ประเทศสิงคโปร์ 2 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และ 

2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

100.0 

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

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค   

ประเทศสิงคโปร์ 2 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และ 

6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

100.0 

52 Star Energy Group 
Holdings Pte.,Ltd. 

เพื่อการลงทุน ประเทศสิงคโปร์ 840 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

33.33 

53 Impact Energy Asia 
Development Limited 
(“IEAD”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

ประเทศฮ่องกง 200 ดอลลาร์ฮ่องกง 45.0 

54 BCPG Wind 
Cooperatief U.A.  

เพื่อการลงทุน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

14  
ล้านเหรียญสหรัฐ  

100.0 

55 PetroWind Energy 
Inc. 

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม  ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

1,900  ล้านเปโซ 40.0 
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56 Nam San 3A Power 
Sole Co., Ltd.  

โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เมืองเชียงขวาง สปป. ลาว 232,000 ล้านกีบ 100.0 

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

โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เมืองเชียงขวาง  สปป. ลาว  163,200.0 ล้านกีบ  100.0 

หมายเหตุ :      
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(2) หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
(3) ทุนจดทะเบียนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิแสดงจำนวนเงินลงทุนในบริษัทจีเค ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
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1.1.4 ความสมัพันธก์บักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

 
ที่มา : www.bangchak.co.th, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญโดย BCP ในสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยที่กลุ่ม
บริษัทฯ และ BCP มีขอบเขตการดำเนินธุรกิจและทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจที่แยกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หรือ “พลังงานสีเขียว”) เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ และ BCP ยังคงมี
รายการระหว่างกันในลักษณะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการบริษัทร่วมทุนของกลุ่มบริษัท BCP และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายการ
ดังกล่าวเปิดเผยในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน 
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1-2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  
1.2.1 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผลิตและลงทุนในธุรกจิไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมท้ังสิ้น 164.2  
เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 218.2 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
38.0 เมกะวัตต์ และมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) รวมท้ังได้ส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชั่วโมง (บาท-kWh)  

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ 
BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA BSE-PRI และ BSPH กำลังการผลติ
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 95.0 เมกะวัตต์ และมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff + Ft) 
รวมท้ังได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) 

- ผู้สนับสนุนในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยดำเนินการผ่าน BSE-PRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.9 จำนวน 3 โครงการ และดำเนินการผ่าน BSPH จำนวน 1 โครงการ กำลังการ
ผลิตตามสัญญารวม 17.0 เมกะวัตต์ มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 5.66 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) 

- ผู้สนับสนุนในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะ 2 ซึ ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน
โครงการฯ กับ อผศ. จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการและถือหุ้นร้อยละ 100.0  
กำลังการผลิตตามสัญญารวม 8.9 เมกะวัตต์ มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 4.12 
บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) 

- โครงการโซล่าร์แบบลอยน้ำ และแบบติดตั้งบนพื้นดินภาคเอกชน ที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ กำลัง
การผลิตตามสัญญารวม 2.1 เมกะวัตต์ มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบมีส่วนลดจาก Base Tariff + Ft   

(2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9.0 เมกะวัตต์ 
(กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 10.0 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

- โครงการท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ด้วยกังหันลมที่
ติดตั้งบนชายฝั่ง (On-shore) ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ 
โครงการลมลิกอร์ (LLG) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9.0 เมกะวัตต์
โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 มีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 
(Base Tariff + Ft) รวมทั้งได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) 

(3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีจำนวน 9 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม  89.7 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 117.3 เมกะวัตต์) อายุโครงการ 20 ปี มีอัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ FiT 32-40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) โดยแบ่งเป็น  
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- โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวมประมาณ 14.7 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 17.4 เมกะวัตต์) 

- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม
ประมาณ 75.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 99.9 เมกะวัตต์) 

(4) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำสปป.ลาว มีกำลังการผลิตตามสัญญามทั้งสิ้น 114.0 เมกะวัตต์ (กำลังการ
ผลิตติดตั้งรวมประมาณ 114.0 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็น 

โครงการท่ีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ แบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-off 
River) ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A 
และ Nam San 3B มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ตลอดอายุสัญญาเฉลี่ย 0.065 เหรยีญสหรัฐต่อกิโลวัตต-์ชั่วโมง (USD-kWh) เป็นระยะเวลา 27 ปีกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า 

 โดยสำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจผลติและจำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 94.5 ของรายได้รวม โดยสามารถจำแนกได้ดังนี ้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

หมายเหตุ : 
(1) รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายไดด้อกเบี้ยรับ 
(2) รายได้อ่ืน เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน และค่าประกันภัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

รายการ 

สำหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 2562 2563 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า       
    - รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 794.4 18.8 857.0 24.2 838.6 18.7 
    - รายไดส้่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 1,950.6 46.1 2,039.4 57.6 2,036.3 45.5 
    - รายได้ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT 568.8 13.4 504.6 14.2 1323.1 29.6 
    - รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน 6.5 0.2 25.7 0.7 32.6 0.7 
รวมรายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้และบรกิาร 3,320.3 78.5 3,426.6 96.7 4,230.7 94.5 
2.  รายได้จากการลงทุน(1) 4.8 0.1 6.0 0.2 18.5 0.4 
3.  กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 

793.0 18.8 - - - - 

4.  รายได้อ่ืน(2) 111.8 2.6 109.5 3.1 226.4 5.1 
รวมรายได ้ 4,229.8 100.0 3,542.1 100.0 4,475.6 100.0 
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1.2.2 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  

กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ BCP ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 
2563 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 
178.9 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 235.6 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 164.2 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 218.2  
เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 14.7  
เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 17.4 เมกะวัตต์)  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาท่ี 9.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งที่ 10.0 เมกะวัตต์) 

1.2.2.1 โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทย 

1.2.2.1.1 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทั้งสิ้น 20 สัญญา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสัญญา
หลัก ได้แก่  

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีไ่ด้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ รวม 12 
สัญญา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 133.0 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร ะเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30.0 เมกะ
วัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 11 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 103.0 เมกะวัตต์ ตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทั้งนี้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าตาม (1) และ (2) ดังกล่าวเป็น
สัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะต่ออายุ
สัญญาเม่ือครบกำหนด 5 ปี จนสิ้นอายุโครงการดังกล่าว ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอายุโครงการ 25 ปี 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร (“โครงการฯ”) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จำนวนทั้งสิ้น 6 สัญญา โดยที่ 4 
สัญญาแรก มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ ้น 17.0 เมกะวัตต์ ซึ ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะเวลา 25 ปี ในราคา 5.66 บาท-kWh และได้ทําการผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 4 โครงการ 
ประกอบด้วย (1) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด จังหวัดอ่างทอง กําลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ 
(2) โครงการฯ สหกรณ์การเกษตร บางปะอิน จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ (3) 
โครงการฯ สหกรณ์การเกษตร พระนครศรีอยุธยา จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์  
(4) โครงการฯ ปราจีน โซล่า จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี กําลังการผลิต 5.0 เมกะวัตต์ (กลุ่มบริษัทฯเข้าซื้อเมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2563) ส่วนอีก 2 สัญญา เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ  ร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟตามโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) จำนวน 2 โครงการฯ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวมท้ังสิ้น 8.9 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี ในราคา 4.12 บาท-kWh และได้ทํา
การผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการฯ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตลพบุรี กำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญา 
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5.0 เมกะวัตต์ (2) โครงการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ์เขตสุพรรณบุรี กำลังการผลิตตามสัญญาประมาณ 3.9 เมกะวัตต์ 

ในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน กลุ่มบริษัทฯยังมี โครงการโซล่าร์แบบลอยน้ำ และแบบติดตั้งบน
พื้นดินภาคเอกชน ที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ และเปิดดำเนินการเชิงพาฯณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 
2.1 เมกะวัตต์ มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบมีส่วนลดจาก Base Tariff + Ft   

สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อป บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 20 – 25 ปี กำลังการผลิต
ตามสัญญารวม 14.1 เมกะวัตต์ มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบมีส่วนลดจาก Base Tariff + Ft   
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(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ใช้
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลง
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

ด้วยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ในประเทศไทย 

 

• เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบ (อิเล็กตรอน) และ
ประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์
เพ่ือแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่านสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type) ไปที่ขั้วลบ และทำให้โฮลไหลผ่านสารกึ่งตัวนำ
ชนิดพี (p-type) ไปที่ขั ้วบวก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั ้วไฟฟ้าทั้งสอง จากนั้นไฟฟ้า
กระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งทำหน้าที่รวมกระแสไฟฟ้า  

• ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  

• ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 
22 กิโลโวลต์ สำหรับโรงไฟฟ้าที่ทำการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟภ. หรือ 115 กิโลโวลต์ สำหรับ
โรงไฟฟ้าที่ทำการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟผ.  

• กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผา่นอุปกรณ์ตดัตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit)  อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟา้ 
(Switch Gear) ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ  

• จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจำนวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. 
หรือ กฟผ. ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดต่อไป 
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(2) กระบวนการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่า
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดย
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำโครงการแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจำโครงการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดูข้อมูลได้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูล
และแสดงข้อมูลสรุปมาที่สำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ทั้งนี้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวัน (Daily 
Report) และประมวลผลการดำเนินงานรายเดือน (Monthly Report) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยหากพบว่า
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าได้แตกตา่งจากการดำเนินงานตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับผู้
รับจ้างซ่อมบำรุงภายใต้สัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) หาสาเหตุของความ
ผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ 

(3) การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ  ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้บริการและซ่อมบำรุงภายใต้สัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Maintenance Contract) ประกอบไปด้วย สัญญาซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สัญญาซ่อม
บำรุงระบบอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า สัญญาทำความสะอาดแผงเซลล์อาทิตย์ ทั้งนี้การดำเนินงานจะถูกควบคุมโดย
แผนการดำเนินงานประจำวันที่ได้รับอนุมัติโดยพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ที่ประจำแต่ละโครงการเพื่อให้มั่นใจว่า
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  ได้รับการดูแลท้ังโครงการ 

ในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ขอบเขตของผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ประกอบไปด้วย (ก) งานตรวจสอบ และ (ข) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

(ก) งานตรวจสอบ  

พนักงานของผู้รับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบ
ต่างๆ ตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Maintenance Contract) โดย
หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามีการชำรุดเสียหาย พนักงานของผู้รับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ทราบและดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที ทั้งนี้ภายหลังการซ่อมบำรุง พนักงาน
ของผู้รับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่ออนุมัติผลการ
ซ่อมบำรุงด้วย นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  จะจัดทำรายงานสรุปการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อนำเสนอต่อ
ผู้บริหารในการสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนต่อไป 

(ข) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ  และผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะร่วมกันกำหนดแผนการ
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับอุปกรณ์สำคัญของโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงร่วมกันใน
สัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Maintenance Contract) เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV 
Module) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โครงสร้างรองรับแผง ระบบควบคุมโรงไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะจัดทำรายงานติดตามผลการซ่อมบำรุงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน
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ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ 

(4) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่มบริษัทฯ 
ทุกแห่ง มีประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี 
นับตั้งแต่วันเริ ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงการ ในกรณีที่
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการใดผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าปริมาณที่ผู้รับเหมาก่อสร้ างแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน 
(Energy Output Warranty) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จจะต้องชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่
รับประกันและค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในสัญญารับเหมา
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) ทั ้งนี ้ นับตั้งแต่เริ ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยทุกแห่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty)  

(5) โครงสร้างราคา 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา 30.0 เมกะวัตต์ และกับ กฟภ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจำนวน 11 สัญญา ขนาดกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 103.0 เมกะวัตต์ เป็นสัญญาประเภท Non-Firm4 ซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้ 

โครงสรา้งราคาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. 

(1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดนั 
11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลีย่) 

(2) รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงการท้ังหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

[ ที่มา : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกาศเรื่องอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm โดย กฟผ. วันที่ 
18 เมษายน 2550 และประกาศเรื่องการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียน โดย 
กฟผ. วันที่ 15 มกราคม 2553 ] 

โครงสรา้งราคาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟภ. 

(1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ใช้ไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Rate : TOU ) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขาย
จะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย)   

 
4 สัญญาประเภท Non-Firm หมายถงึ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่มีการกำหนดพลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายให้การไฟฟ้า (ที่มา : 
http://www2.eppo.go.th/) 
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(2) รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
โดยโครงการท้ังหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

[ ที่มา : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) 
โดย กฟภ. และประกาศเรื่องการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย กฟภ. วันที่ 19 สิงหาคม 
2552 ] 

ภายใต้การซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่ม
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายหลังครบระยะเวลาสนับสนุนดังกล่าว อัตราซื้อขายไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจะเป็นอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น 

แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ยในปี  2549-2563 

 
ที่มา : ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP, www.mea.or.th และอัตราค่าไฟฟา้ขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 

 

โครงสรา้งราคาตามโครงการรบัซื้อไฟฟา้จากโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ
สำหรบัสหกรณภ์าคการเกษตร 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงการได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญากับ กฟภ. ตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาค
การเกษตร จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12.0 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครบแล้วทั้ง 3 โครงการ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และกลุ่มบริษัทฯยังได้เข้าซื ้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อีก 1 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
5.0 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 4 โครงการดังกล่าว เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากับ 5.66 บาท
ต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี  

นอกจากนี้ โครงการที่กลุ่มบริษัทฯ ร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กับองค์การสงเคราะห์ทหาร
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ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) จำนวน 2 โครงการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญากับ กฟภ. กำลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 8.94 เมกะวัตต์ เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากับ 4.12 บาทต่อ
หน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2561  

1.2.2.1.2 โรงไฟฟา้พลงังานลม 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)  จำนวน 1 สัญญา มี
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 9.0 เมกะวัตต์ คือ โครงการลมลิกอร์ (LLG) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (บาท-kWh) เป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะต่ออายุสัญญาเมื่อครบ
กำหนด 5 ปี จนสิ้นอายุโครงการดังกล่าว ซ่ึงโดยท่ัวไปโครงการมีอายุ 25 ปี 

(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม
ซึ่งติดตั้งบนชายฝั่ง (On-shore) ใช้เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind 
Turbine) แบบ 3 ใบพัด และมีการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม เพื่อหันกังหันลมให้เป็นไปตามทิศทางของลมใน
ขณะนั้น  ซึ่งส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย ใบพัด (Blade) ที่ต่อเข้ากับเครื่องผลิตไฟฟ้า 
(Generator Bearing) และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟา้จากพลังงานลม 
ด้วยเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) 
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• เมื่อลมที่พัดผ่านกังหัน มีความเร็วลมที่มากกว่าความเร็วลมเข้าระบบ (cut in speed) จะส่งผลให้ใบพัดเริ่ม
หมุน และทำให้ Generator ที่ต่ออยู่กับใบพัดหมุนและผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีเครื่องปรับกระแสไฟฟ้า 
(Converter) ทำการปรับแรงดันให้คงที่ ที่ระดับ 690 โวลต์ ในกรณีที่ความเร็วลมมากเกินกว่า ความเร็วลมที่
ออกแบบของกังหัน (cut off speed) ใบพัดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ   

• ไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกส่งต่อไปที่เครื่องแปลงระดับแรงดัน (Transformer) ให้มีระดับแรงดันเท่ากับแรงดันใน
สายป้อนไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามแต่ละจุดเชื่อมต่อ โดยในพื้นที่ อำเภอ ปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ระดับแรงดันท่ี 33 กิโลโวลต์   

• ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ ตัดต่อวงจร (Switchgear) ซึ่งในอุปกรณ์ดังกล่าว จะ
มีอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า โดยระบบจะปลดวงจร โดยอัตโนมัติหากไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไม่ได้คุณภาพ
ตามท่ีกำหนด หรือกรณีที่สายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีปัญหา  

• จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจำนวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดต่อไป 
 

(2) กระบวนการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่า
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดย
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำโครงการแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจำโครงการและ
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดูข้อมูลได้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แสดงข้อมูลสรุปมาที่สำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ทั้งน้ี โรงไฟฟ้า
พลังงานลมจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวัน (Daily Report) และประมวลผลการ
ดำเนินงานรายเดือน (Monthly Report) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยหากพบว่าโรงไฟฟ้าของกลุ ่มบริษัทฯ  
ผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการดำเนินงานตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมบำรุงภายใต้
สัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว และยังมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทผู้ผลิตกังหันลมอยู่ให้การดูแล และซ่อมแซมในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้
ตามปกติ 

(3) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 

กลุ่มบริษัทฯ  ได้ว่าจ้างผู้ผลิตกังหันลมเป็นผู้รับเหมาบำรุงรักษากังหันลมเพื่อให้บริการและซ่อมบำรุง
ภายใต้สัญญาจ้างบำรุงรักษากังหันลม (Maintenance Contract) โดยมีระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยขอบเขตของ
ผู ้ร ับเหมาบำรุงรักษากังหันลม จะประกอบไปด้วย (ก) งานตรวจสอบ และ (ข) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(ก) งานตรวจสอบ  

ในการติดตั ้งกังหันลมได้มีการติดตั ้งระบบเพื ่อติดตามการทำงานของอุปกรณ์ ( Monitroing 
System) ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกติดตั้งที่โครงการ และที่สำนักงานของผู้ผลิตกังหันลม (ซึ่งเป็นรายเดียวกับผู้รับ
จ้างบำรุงรักษากังหันลม) พนักงานของผู้รับจ้างบำรุงรักษากังหันลมจะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตามที่ตก
ลงร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Maintenance Contract)  โดยหากตรวจพบว่าอุปกรณ์มีการ
ชำรุดเสียหาย พนักงานของผู้รับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ทราบและดำเนินการ
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เปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ภายหลังการซ่อมบำรุง พนักงานของผู้รับจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ตรวจสอบความเรียบร้อยเพ่ืออนุมัติผลการซ่อมบำรุงด้วย นอกจากนี้พนักงานของกลุ่ม
บริษัทฯ  จะจัดทำรายงานสรุปการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในการสรุปผลการดำเนินงานราย
เดือนต่อไป 

(ข) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ  และผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากังหันลมจะร่วมกันกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับอุปกรณ์สำคัญของโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบริหาร
จัดการและบำรุงรักษา (Maintenance Contract)  นอกจากนี้ผู ้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะจัดทำรายงาน
ติดตามผลการซ่อมบำรุงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้
โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ 

(4) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ได้รับการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ตามระดับแรงลมต่าง ๆ (Power curve performance standard) ในช่วงสองปีแรกนับจากวันท่ีจำหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ นอกจากนี้ในการดำเนินการรายปีจะมีการดำเนินการรับประกันความสามารถในการทำงานของกังหันลม 
(Plant availability) กับผู้รับเหมาบำรุงรักษากังหันลม (ซึ่งเป็นรายเดียวกับผู้ผลิตกังหันลม) เป็นการรับประกัน
ความพร้อมในการทำงานของกังหันลม 

(5) โครงสร้างราคา 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยได้ทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจำนวน 1 สัญญา ขนาด
กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 9.0 เมกะวัตต์ เป็นสัญญาประเภท Non-Firm  ซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้ 

โครงสรา้งราคาตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟภ. 

(1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นผู้ใช้ไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU) อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11- 33 กิโลโวลต์ ที่ กฟภ. ขาย
ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย 
(Ft ขายส่งเฉลี่ย)   

(2)  รายได้จากส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรา 3.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย         
 โครงการท้ังหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

[ ที่มา : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกาศเรื่องอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm โดย กฟผ. วันที่ 
18 เมษายน 2550 และประกาศเรื่องการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียน โดย 
กฟผ. วันที่ 15 มกราคม 2553 ] 

ทั้งนี้ หลังจากซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ อัตราซื้อขายไฟฟ้าที่กลุ่มบรษิัทฯ 
ได้รับจะเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น  
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แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ยในปี  2549-2563 

 
ที่มา : ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP, www.mea.or.th และอัตราค่าไฟฟา้ขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. 
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สทิธปิระโยชนท์างภาษสีำหรบัโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษัทฯ ทุกโครงการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มีรายละเอียดดังนี้  

โครงการ 
บตัรสง่เสรมิการ

ลงทนุเลขที ่

ผูไ้ดร้บั
บตัร

สง่เสรมิ 

ชนดิ
ผลติ
ภณัฑ ์

กำลงั
การ
ผลติ
รวม 
(เมกะ
วตัต)์ 

สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการมี
กำหนด 8 ปี นับจาก
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

2. ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้     นิติบุคคลร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ มี
กำหนด 5 ปี หลงัจาก
ครบกำหนด 8 ปี ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิ (ระยะเวลาสิน้สุด
สิทธิประโยชน์) 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปนัผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามาตรา 31 
ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

4. ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสำหรับเคร่ืองจักร 

5. อนุญาตให้หักค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่า
ประปาสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกลา่วเปน็
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

6. อนุญาตให้หักเงิน
ลงทนุในการติดต้ังหรือ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากกำไรสุทธิ
ร้อยละ 25.0 ของเงิน
ลงทนุในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม 
นอกเหนือไปจากการหัก
ค่าเสื่อมราคาปกติ 

7. ได้รับอนุญาตให้นำ
คนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชำนาญการได้ตาม
จำนวนและระยะเวลาที่
กำหนด 

BCPG 1 
59-0267-0-12-

2-2(1) 
BCPG 

ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์

41 (ก.ค. 2563) (ก.ค. 2568) ✓ ✓ (ก.ค. 2565) ✓ ✓ 

BSE-BNN 
1828(1)/2555 

และ 
1829(1)/2555 

BSE 16 (มี.ค. 2564) (มี.ค. 2569) ✓ ✓ (มี.ค. 2566) ✓ ✓ 

BSE-BPH 
1830(1)/2555 

และ 
1831(1)/2555 

BSE 16 (เม.ย. 2564) (เม.ย. 2569) ✓ ✓ (เม.ย. 2566) ✓ ✓ 

BSE-BRM 2506(1)/2556 
BSE-
BRM 

8 (มี.ค. 2565) (มี.ค. 2570) ✓ ✓ (มี.ค. 2567) ✓ ✓ 

BSE-BRM 1 2507(1)/2556 
BSE-

BRM 1 8 (เม.ย. 2565) (เม.ย. 2570) ✓ ✓ (เม.ย. 2567) ✓ ✓ 
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โครงการ 
บตัรสง่เสรมิการ

ลงทนุเลขที ่

ผูไ้ดร้บั
บตัร

สง่เสรมิ 

ชนดิ
ผลติ
ภณัฑ ์

กำลงั
การ
ผลติ
รวม 
(เมกะ
วตัต)์ 

สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการมี
กำหนด 8 ปี นับจาก
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

2. ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้     นิติบุคคลร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ มี
กำหนด 5 ปี หลงัจาก
ครบกำหนด 8 ปี ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิ (ระยะเวลาสิน้สุด
สิทธิประโยชน์) 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปนัผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามาตรา 31 
ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

4. ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสำหรับเคร่ืองจักร 

5. อนุญาตให้หักค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่า
ประปาสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกลา่วเปน็
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

6. อนุญาตให้หักเงิน
ลงทนุในการติดต้ังหรือ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากกำไรสุทธิ
ร้อยละ 25.0 ของเงิน
ลงทนุในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม 
นอกเหนือไปจากการหัก
ค่าเสื่อมราคาปกติ 

7. ได้รับอนุญาตให้นำ
คนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชำนาญการได้ตาม
จำนวนและระยะเวลาที่
กำหนด 

BSE-CPM 1 2505(1)/2556 
BSE-

CPM 1 

ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์

8 
✓ 

(เม.ย. 2565) 

✓ 

(เม.ย. 2570) 
✓ ✓ 

✓ 

(เม.ย. 2567) 
✓ ✓ 

BSE-NMA 2508(1)/2556 
BSE-
NMA 

8 
✓ 

(เม.ย. 2565) 

✓ 

(เม.ย. 2570) 
✓ ✓ 

✓ 

(เม.ย. 2567) 
✓ ✓ 

BSE-PRI 
2503(1)/2556 

และ 
2504(1)/2556 

BSE-PRI 16 
✓ 

(เม.ย. 2565) 

✓ 

(เม.ย. 2570) 
✓ ✓ ✓ (เม.ย. 2567) ✓ ✓ 

BSE-PRI 
(WSC) 

59-1212-1-00-
1-0 

BSE-PRI 5 
✓ 

(ธ.ค. 2567) 

✓ 

(ธ.ค. 2572) 
✓ ✓ - - ✓ 

BSE-PRI 
(AYA) 

59-1246-1-00-
1-0 

BSE-PRI 2 
✓ 

(ธ.ค. 2567) 

✓ 

(ธ.ค. 2572) 
✓ ✓ - - ✓ 

BSE-PRI 
(BPI) 

59-1211-1-00-
1-0 

BSE-PRI 5 
✓ 

(มี.ค. 2568) 
- ✓ ✓ - - ✓ 

BCPG 
(WPPB) 

61-0519-1-00-
1-0 BCPG 5 

✓ 

(ก.ค. 2569) 
- ✓ ✓ - - ✓ 
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โครงการ 
บตัรสง่เสรมิการ

ลงทนุเลขที ่

ผูไ้ดร้บั
บตัร

สง่เสรมิ 

ชนดิ
ผลติ
ภณัฑ ์

กำลงั
การ
ผลติ
รวม 
(เมกะ
วตัต)์ 

สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการมี
กำหนด 8 ปี นับจาก
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

2. ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้     นิติบุคคลร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ มี
กำหนด 5 ปี หลงัจาก
ครบกำหนด 8 ปี ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิ (ระยะเวลาสิน้สุด
สิทธิประโยชน์) 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปนัผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามาตรา 31 
ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

4. ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสำหรับเคร่ืองจักร 

5. อนุญาตให้หักค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่า
ประปาสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกลา่วเปน็
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

6. อนุญาตให้หักเงิน
ลงทนุในการติดต้ังหรือ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากกำไรสุทธิ
ร้อยละ 25.0 ของเงิน
ลงทนุในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม 
นอกเหนือไปจากการหัก
ค่าเสื่อมราคาปกติ 

7. ได้รับอนุญาตให้นำ
คนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชำนาญการได้ตาม
จำนวนและระยะเวลาที่
กำหนด 

BCPG 
(WTMG) 

61-0520-1-00-
1-0 

BCPG 

ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์

3.94 
✓ 

(ก.ค. 2569) 
- ✓ ✓ - - ✓ 

RPV 1214(1)/2555 RPV 6.0 
✓ 

(ต.ค. 2563) 

✓ 

(ต.ค. 2568) 
✓ ✓ 

✓ 

(ต.ค. 2565) 
✓ ✓ 

JKR 1215(1)/2555 JKR 5.0 
✓ 

(ต.ค. 2563) 

✓ 

(ต.ค. 2568) 
✓ ✓ 

✓ 

(ต.ค. 2565) 
✓ ✓ 

LOP 1515(1)/2556 LOP 5.0 
✓ 

(ก.พ. 2565) 

✓ 

(ก.พ. 2572) 
✓ ✓ 

✓ 

(ก.พ. 2567) 
✓ ✓ 

CPRS 
59-1568-1-00-

1-0 
CPRS 4.999 

✓ 

(ธ.ค. 2567) 
- ✓ ✓ - - ✓ 
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โครงการ 
บตัรสง่เสรมิการ

ลงทนุเลขที ่

ผูไ้ดร้บั
บตัร

สง่เสรมิ 

ชนดิ
ผลติ
ภณัฑ ์

กำลงั
การ
ผลติ
รวม 
(เมกะ
วตัต)์ 

สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการมี
กำหนด 8 ปี นับจาก
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

2. ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้     นิติบุคคลร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ มี
กำหนด 5 ปี หลงัจาก
ครบกำหนด 8 ปี ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิ (ระยะเวลาสิน้สุด
สิทธิประโยชน์) 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปนัผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามาตรา 31 
ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

4. ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสำหรับเคร่ืองจักร 

5. อนุญาตให้หักค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่า
ประปาสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกลา่วเปน็
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ระยะเวลาสิน้สุดสิทธิ
ประโยชน์) 

6. อนุญาตให้หักเงิน
ลงทนุในการติดต้ังหรือ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากกำไรสุทธิ
ร้อยละ 25.0 ของเงิน
ลงทนุในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม 
นอกเหนือไปจากการหัก
ค่าเสื่อมราคาปกติ 

7. ได้รับอนุญาตให้นำ
คนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชำนาญการได้ตาม
จำนวนและระยะเวลาที่
กำหนด 

LLG 
59-1518-1-00-

1-0 
LLG 

ผลิตไฟฟา้จากพลังงานลม 

10 
✓ 

(เม.ย.2570) 
- ✓ ✓ - - ✓ 

        หมายเหต ุ : (1) บัตรสง่เสริมการลงทุนดังกล่าวเปน็การโอนสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5047(1)/2555 ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 จาก BCP ให้กับบริษัทฯ 
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1.2.2.2 โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนในประเทศญีปุ่น่ 

1.2.2.2.1 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว สุทธิรวมกันท้ังสิ้น 5 
โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.7 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 17.4 เมกะวัตต์) 
ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement(“PPA”)) ทั้งสิ้น 6 สัญญา มีอายุสัญญา 20 ปีนับจาก
วันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก โดยท่ี 

• 4 โครงการแรก (ได้แก่ Takamori  Nakatsugawa  Nojiri และ Tarumizu) มีสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า 
จำนวน 4 สัญญา รวมกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 10.7 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 
13.0 เมกะวัตต์) และอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ท่ี 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) 

• 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Gotemba ตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka ได้เชื่อมต่อ
เข้ากับระบบสายส่งและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
จำนวน 2 สัญญา รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 4.0 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4.4 เมกะ
วัตต์) มีอายุสัญญา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกและมีอัตรารับซื้อไฟแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ที่ 32 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 4 โครงการ กำลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 75.0 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตั้ง รวม 99.9 เมกะวัตต์) โดยมีอัตราการรับซื้อไฟแบบ FiT ที่ 
32-36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (เยน-kWh) 
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(1) กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ประเทศญี่ปุ ่นในปัจจุบันของกลุ ่มบริษัทฯ  เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่ง
เป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell 
(PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าเหมือนกระบวนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย  
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(2) กระบวนการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ  ติดตามผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเป็น
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลการดำเนินงานแต่ละโครงการมาที่สำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ที่กรุ งโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  ยังจัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าระดับผูคุ้มงาน (Chief Electrical Engineer) ทำหน้าที่
กำกับดูแลมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ( Operation and 
Maintenance) ซ ึ ่งเป ็นไปตามแนวทางในการตีความกฤษฎีกาเก ี ่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 43 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Ordinance for Implementing Regulations related to the 
Article 43 of the Electricity Business Act)  ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry (“METI”))  

ทั้งนี้ ทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ  ที่ประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและความก้าวหน้าของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือนำเสนอต่อ
ทีมงานผู้บริหารของบริษัทฯ  ท่ีประเทศไทยเป็นประจำทุกเดือน  

(3) การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็นผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้ง 5 โครงการ ภายใต้สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) ระหว่างบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและผู้ดำเนินกิจการ (Operator) 
โดยมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี  

อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ทำสัญญาจ้างงานช่วง (Subcontract) กับบุคคลภายนอก โดยมี
ขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาประกอบไปด้วยงานล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานตัดหญ้าและดูแลพื้นที่ภายใน
บริเวณโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษัทฯ  จะเป็นผู้กำหนดตารางเวลาการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ตามความเหมาะสม  

(4) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่มบริษทัฯ  
ทุกแห่ง มีประกันอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ประเภท คือ  

(ก) การรับประกันผลงานโดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการทั้ง 5 โครงการได้รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จของแต่ละโครงการ  

(ข) การรับประกันโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่ม  
บริษัทฯ  มีประกันคุณภาพวัสดุและคุณภาพการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 10 ปี และประกันประสิทธิภาพ
ของแผลเซลล์แสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 25 ปี จากผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และประกันระยะยาวสำหรับคุณภาพของ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-44 
 

(5) โครงสร้างราคา 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 5 สัญญา แบ่งเป็น  

(ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Kyushu Electric Power Company จำนวน 4 สัญญา ขนาดกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 10.7 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวตัต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 

(ข) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tokyo Electric Power Company จำนวน 2 สัญญา ขนาดกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 4.0 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 32 เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 

ทั้งนี้ ที่มาของอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ดังกล่าว เกิดจาก กระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของประเทศญี่ปุ ่น เป็นผู้กำหนดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการ
สนับสนุน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทพลังงานหมุนเวียนและขนาดของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการ
ผลิตไฟฟ้า รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์  และอัตรากำไรที่เป็นธรรมที่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควรได้รับ ทั้งนี้ 
ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff Scheme 
for Renewable Energy) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดใน
อัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุนที่ METI กำหนด1 

อย่างไรก็ตาม METI เริ ่มใช้วิธีการคัดสรรผู้ประกอบการด้วยการประมูลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เมกะวัตต์ ในปี 2561 และขนาดใหญ่กว่า 0.5 เมกะ
วัตต์ ในปี 2562 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการที่ยื่นคำขอในแต่ละปี 

ระยะเวลาทีย่ืน่คำขอ Feed-in Tariff (FiT) 
เยนตอ่กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1 กรกฎาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 40.0 

1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 36.0 

1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 32.0 

1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 29.0 

1 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 27.0 

1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 24.0 

1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 21.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลราคา (>2MW) 

1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 18.0 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลราคา (>2MW) 

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 14.0 (≥10KW, <0.5MW) หรือวิธีประมูลราคา (>0.5MW) 
 [ ที ่มา: Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที ่ 7 กรกฏาคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 
Energy Policy, IEEJ:  ก ั นย ายน  2558 , from https: / / www.export.gov/article?id=Japan-Renewable-Energy, from 
https://www.pv-magazine.com/2019/03/27/japans-meti-cuts-ci-fit-by-22/] 

 
1 Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวาคม 2554 
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สทิธปิระโยชนท์างภาษสีำหรบัโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศญีปุ่น่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เทียบเคียงกับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรูปแบบการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  
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1.2.2.3 โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

1.2.2.3.1 โรงไฟฟา้พลงันำ้ 

กลุ่มบริษัทฯ  มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) กับ Électricité du Laos (EDL) จำนวน 2 
สัญญา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 114.0 เมกะวัตต์ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ 
Nam San 3B โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสัญญาประเภทรับประกันการรับซ้ือ (Take-or-Pay Condition) 
มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาเฉลี่ย 0.065 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD-kWh) เป็นระยะเวลา 27 ปี
กระบวนการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-off River)  
โดยการใช้เขื่อนคอนกรีต (Concrete Gravity Dam) กั้นลำน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้มีระดับที่สูงขึ้น ให้มีปริมาณน้ำและ
แรงดันที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำ (Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ำที่มี
ระดับต่ำกว่าได้ โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟา้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 

 
 

• เขื่อนเก็บน้ำแบบ Concrete Gravity Dam เป็นโครงสร้างที่สร้างกั้นลำน้ำ ทำหน้าที่กักเก็บน้ำให้มีระดับที่สูงขึ้น
และควบคุมระดับน้ำ โดยผันน้ำให้เข้าสู่บริเวณส่วนอาคารรับน้ำ (Intake gate) น้ำส่วนที่มากเกินไปจะล้นไปทาง
สันเขื่อนและลงสู่ลำน้ำ 

• ท่อผันน้ำ (Tunnel) จะทำหน้าที่ส่งน้ำจากอาคารรับน้ำ (Intake gate) ไปยังอาคารลดแรงดัน (Surge Shaft)  
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• อาคารลดแรงดัน (Surge Shaft) ทำหน้าที่ควบคุมและปรับปริมาณการไหลของน้ำ กำจัดสวะ ตะกอนทรายต่างๆ 
ก่อนที่จะส่งไปยังท่อส่งน้ำแรงดัน (Penstock) และช่วยป้องกันแรงดันสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่อน้ำ
แรงดันในกรณีที่ปิดเครื่องกังหันน้ำอย่างทันทีด้วย (Water Hammer) 

• ท่อส่งน้ำแรงดัน (Penstock) เป็นท่อเหล็กทนแรงดันสูงที่ได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงดันของน้ำ ท่อน้ำนี้จะ
นำน้ำเข้าไปหมุนเครื่องกังหันน้ำ (Hydro Turbine) ที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงไฟฟ้า (Power house) 

• เครื่องกังหันน้ำ (Hydro Turbine) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับโรงไฟ้ฟ้าพลังน้ำ ทำหน้าที่รับน้ำจากท่อส่งน้ำ
แรงดัน (Penstock) เปลี่ยนเป็นพลังงานกลขับเคลื่อนกังหันน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่ง
กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าหมุนโดยอาศัยแรงฉีดของน้ำจากท่อส่งน้ำที่มีแรงดันสูงไปยังหัวฉีดกระแทกกังหันให้หมุนและ
ต่อแกนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจำนวนหน่วยไฟฟ้าและผ่านไปยังลาน
ไกไฟฟ้า (Switch Yard) 

• ลานไกไฟฟ้า (Switch Yard) เป็นสถานที่ตั ้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย
อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear/Circuit Breaker/Disconnecting Switch) และหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากอาคารโรงไฟฟ้า (Power house) ไปยังระบบสายส่งไฟฟ้า (Grid) ของ 
Électricité du Laos (EDL) ที่มีระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์  
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(1) กระบวนการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ  ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั ่นใจว่า
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ  สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม
บริษัทฯ  จัดให้มีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  ประจำโครงการ ประกอบด้วยวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  

ระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดูข้อมูลได้ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวัน (Daily Report) และประมวลผลการดำเนินงานรายเดือน (Monthly 
Report) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร โดยหากพบว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  ผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการดำเนินงาน
ตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  จะร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมบำรุงภายใต้สัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ( O&M 
Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ 

(2) การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) 

กลุ ่มบริษัทฯ  ได้จัดจ้างผู ้รับเหมาดำเนินงานเดินเครื ่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (O&M 
Contract) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เพื่อให้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและซ่อม
บำรุงภายใต้สัญญาจ้างดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ 5 
ปี โดยขอบเขตของผู้รับเหมาดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำประกอบไปด้วย (ก) งานเดินเครื่อง 
(ข) งานบำรุงรักษา (ค) งานบำรุงรักษาระยะยาว (ง) งานจัดหาอะไหล่ระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) งานเดินเครื่อง  

พนักงานของบริษัทผู ้รับจ้างดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะดำเนินการ
เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ตามที่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ยืนยันกับทาง Électricité du Laos (EDL) ตามเงื่อนไข
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”))  ซึ่งในการเดินเครื่องทางพนักงานของบริษัทผู้
รับจ้างจะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ควบคู่กับการจดบันทึกและประสานงานกับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 
รวมถึงประสานงานกับ Électricité du Laos (EDL) ตามแผนเดินเครื ่องที ่ตกลงร่วมกันในสัญญาจ้างดำเนินงาน
เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (O&M Contract)  โดยในการเดินเครื่องหากพนักงานของบริษัทผู้รับจ้าง
ตรวจพบว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามีความผิดปกติ ขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย พนักงานของผู้รับจ้างจะแจ้งให้พนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทราบและดำเนินการแก้ไขในทันที ในการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบ
ความเรียบร้อยเพื่ออนุมัติผลการซ่อมบำรุงด้วย และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการเดินเครื่อง
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารในการสรุปผลการดำเนินงานรายเดือนต่อไป 

 อีกทั้งในสัญญาจ้างดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (O&M Contract)  ได้ระบใุห้
บริษัทผู้รับจ้างทำการปรับปรุงขั้นตอนในการเดินเครื่องตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ผลิตโดยคำนึงถึงสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) และส ัญญาสัมปทาน (Concession Agreement (“CA”) 
ตลอดจนจัดทำและปรับปรุงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายลาว และมาตรฐานสากล รวมถึงการ
สนองข้อมูลให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เม่ือต้องจัดทำรายงานให้หน่วยงานรัฐ ตามสัญญาสัมปทาน (Concession 
Agreement (“CA”) ด้วย  
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(ข) งานบำรุงรักษา (Maintenance) 

กลุ่มบริษัทฯ  และผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะร่วมกันกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) แผนการบำร ุงร ักษาเช ิงแก ้ไขปร ับปร ุง (Corrective Maintenance) แผนการ
บำรุงรักษาเชิงพาณิชย ์(Predictive Maintenance)  สำหรับอุปกรณ์ทุกตัวของโรงไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ ตามที่ตกลง
ร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M Contract)  เช่น เครื่องกังหันน้ำ (Hydro Turbine) พร้อม
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)  โครงสร้างเขื่อนเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า เป็น
ต้น นอกจากนี้ผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะจัดทำรายงานติดตามผลการซ่อมบำรุงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน
บำรุงรักษาแต่ละครั้งจะมีทางพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ รับรองผลการ
ซ่อมตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

(ค) งานบำรุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement (“LTSA”)) 

กลุ่มบริษัทฯ  และผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะร่วมกันกำหนดแผนการซ่อมบำรุงรักษารายปี 
(Yearly Maintenance) ล่วงหน้าเพื่อเตรียมอะไหล่ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้
จากการทำงานบำรุงรักษาข้อ (ข) ซึ่งงานบำรุงรักษารายปีจะดำเนินงานซ่อมจริงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ซึ่งเป็นฤดูแล้งและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าและแผนรายได้ และสง่ผลดี
ให้เครื่องจักรมีความพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าเม่ือเข้าฤดูฝนถัดไป 

การบำรุงรักษาแบบยกเครื่อง (Overhaul) ตามสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M Contract) 
จะดำเนินการ 2 รอบ ในปีที่ 1 และปีที่ 6 ของสัญญา และดำเนินการในช่วงฤดูแล้งเช่นเดียวกับการบำรุงรักษารายปี ทำ
ให้ม่ันใจว่าเครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าระยะยาว 

(ง) งานจัดหาอะไหล่ระยะยาว (Long Term Spare Part) 

กลุ่มบริษัทฯ  และผู้รับเหมาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้ร่วมกันทำสัญญาจัดซื้ออะไหล่
ระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะมีอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีและลดระยะเวลาหยุดเครื่องในการซ่อม  
โดยจำนวนและประเภทของอะไหล่ที่จำเป็นจะพิจารณาจากคู่มือและคำแนะของผู้ผลิต ซึ่งอะไหล่ดังกล่าวเพียงพอต่องาน
ซ่อมทุกประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และผู้รับเหมาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะส่งมอบอะไหล่สภาพใหม่
ตามรายการท่ีมีอยู่สัญญางานจัดหาอะไหล่ระยะยาว ให้กลับกลุ่มบริษัทฯ เม่ือครบอายุสัญญา 

(3) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 

ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการดำเนินการรายปี จะมีการ
ดำเนินการรับประกันประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Plant availability) กับผู้รับเหมาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยเป็น
การรับประกันความพร้อมในการทำงาน  

(4) โครงสร้างราคา 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยได้ทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ Électricité du Laos (EDL) จำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 69.0 เมกะวัตต์ เป็น
สัญญาประเภทรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาเฉลี่ย 0.065 
เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD-kWh) เป็นระยะเวลา 27 ปี นับจากวันท่ีอ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 
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โครงสรา้งรายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้แยกตามโครงการ 

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวม ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 
2562 และ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

บรทัยอ่ย ประเภทรายได ้
สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

BCPG 
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 198.2 6.0 210.3 6.1 190.1 4.5 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 489.2 14.7 507.0 14.8 471.0 11.1 
รายได้ตามอัตราการรับซื้อในรูปแบบ FiT 25.7 0.8 61.3 1.8 67.2 1.6 

BSE รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 242.8 7.3 248.3 7.3 234.8 5.6 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 591.8 17.8 603.5 17.6 578.9 13.7 

BSE-
BRM 

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 60.8 1.8 63.7 1.9 59.1 1.4 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 149.4 4.5 154.4 4.5 148.7 3.5 

BSE-
BRM 1 

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 58.9 1.8 60.6 1.8 58.0 1.4 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 144.8 4.4 147.2 4.3 142.6 3.4 

BSE-
CPM 1 

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 60.1 1.8 62.6 1.8 59.3 1.4 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 147.3 4.4 151.6 4.4 147.9 3.5 

BSE-
NMA 

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 58.3 1.8 60.7 1.8 59.5 1.4 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 142.8 4.3 147.1 4.3 147.4 3.5 

BSE-
PRI 

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 115.4 3.4 121.4 3.5 114.2 2.7 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 285.3 8.6 293.9 8.6 282.9 6.7 
รายได้ตามอัตราการรับซื้อในรูปแบบ FiT 98.5 3.0 101.9 3.0 101.7 2.4 

LLG 
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน - - 28.9 0.8 28.9 0.8 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) - - 34.6 1.0 34.6 1.0 

RPV 
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน - - - - 9.9 0.2 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) - - - - 25.0 0.6 

JKR 
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน - - - - 9.8 0.2 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) - - - - 24.7 0.6 

LOP 
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน - - - - 10.7 0.3 
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) - - - - 27.1 0.6 

CPRS รายได้ตามอัตราการรับซื้อในรูปแบบ FiT - - - - 14.8 0.4 
รวมโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศไทย 2,869.2 86.4 3,059.7 89.3 3,058.7 72.3 

Natkatsugawa 12.4 0.4 11.1 0.3 11.1 0.3 
Takamori 16.8 0.5 14.6 0.4 15.4 0.4 
Nojiri 15.3 0.5 13.8 0.4 14.0 0.3 
Tarumizu 109.3 3.3 105.9 3.1 102.0 2.4 
Nikaho 115.9 3.5 - - - - 
Nagi 138.2 4.2 - - - - 
Gotemba 36.7 1.0 47.7 1.4 48.6 1.1 

รวมโครงการโรงไฟฟา้ในประเทศญีปุ่น่ 444.6 13.4 193.1 5.6 191.1 4.5 
         Nam San 3A - - 148.2 4.3 573.9 13.6 
         Nam San 3B - - - - 374.5 8.9 
รวมโครงการโรงไฟฟา้ในสปป.ลาว - - 148.2 4.3 948.4 22.4 
รายได้ค่าบริการซ่อมบำรุง และการดำเนินงานอ่ืน 6.5 0.2 25.6 0.8 32.6 0.8 
รวม 3,320.3 100.0 3,426.6 100.0 4,230.7 100.0 
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1.2.2.3 การลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ผา่นบรษิทัรว่ม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมในประเทศฟลิปิปินส ์ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 การลงทุน
ในโครงการน้ีใช้เงินท้ังสิ้น 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 921.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อยโดย
ซื้อหุ้น CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A. ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น BCPG 
Wind Holdings Cooperatief U.A.) ร้อยละ 100.0 ของทุนเรียกชำระ โดย CapAsia ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของทุน
เรียกชำระ ใน PetroWind Energy Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมือง Nabas ประเทศ
ฟิล ิปป ินส ์  มีขนาดกำล ังการผล ิตต ิดต ั ้งท ี ่ เป ิดดำเน ินการแล้วต ั ้งแต ่ 10 ม ิถ ุนายน 2558 จำนวน 36.0  
เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 14.4 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจำนวน 14.0 เมกะ
วัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 5.6 เมกะวัตต์) โครงการดังกล่าวมีอัตราค่าไฟแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ซึ่งจะปรับตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศฟิลิปปินส์และอัตราแลกเปลี่ยน USD/PHP เป็นระยะเวลา 20 ปี และ
สามารถขายไฟได้ในราคาตลาดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าไฟ ณ ตอนเริ่มเปิดดำเนินการอยู่ที่  
7.40 เปโซต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (PHP-kWh)  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทางโครงการได้รับการอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่าไฟเป็น 8.5864 เปโซต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
(PHP-kWh) และยังได้รับการปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559-2563) เป็นเงินประมาณ 270 ล้านเปโซ ซึ่งจะได้รับ
เงินดังกล่าวโดยการแบ่งจ่ายใน 5 ปีข้างหน้า (2564-2568) 

ในป 2563 โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟาไดทังสิ้น 80.5 กิกะวัตต-ชั่วโมง (คิดเปน 33.0 กิกะวัตต-
ชั่วโมง ตามสัดสวนการถือหุน) ลดลงเล็กนอยจากป 2562 ที่ 110.1 กิกะวัตต-ชั่วโมง (คิดเปน 44.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง 
ตามสัดสวนการถือหุน) หรอลดลงรอยละ 26.9 สงผลใหคาพลังงานลม (Capacity Factor) ปรับตัวลดลงเปนรอยละ 
26.1 เทียบกับรอยละ 35.5 ในปที่ผานมา สาเหตุเนื่องจากความไมแนนอนและความผันผวนของพลังงานลมความเร็วลม
ที่พัดผานพื้นที่โครงการฯ และในป 2563 บรษัทฯ มีสวนแบงกำไรกอนหักคาตัดจำหนายจากโครงการโรงไฟฟา
พลังงานลมเทากับ 69.2 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากโครงการฯ เปนเงนจำนวน 40 ลานฟลิปปนสเปโซ (กอนหัก
ภาษี ณ ที่จาย) 
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1.2.2.4 การลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ผา่นบรษิทัรว่ม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพประเทศอินโดนเีซยี  

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 บริษัทฯ ได้เงินลงทุนทั้งสิ้น 355.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,956.43 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นจำนวน 
280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของทุนเรียกชำระใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง SEGHPL เป็นบริษัทที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม Star Energy ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ จำนวน 3 โครงการ ตั้งในเขต West Java ประเทศอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เปิดดำเนินการ
แล้วรวม 875.0 เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 157.5 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่างการพัฒนา 120.0 
เมกะวัตต์ (คำนวณตามสัดส่วนการลงทุนเทียบเท่า 24.0 เมกะวัตต์) โครงการดังกล่าวมีอัตราการรับซื้อไฟเฉลี่ยอยู่ที่  
0.06 – 0.09 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD-kWh) จะถูกคำนวณเป็นรายเดือน ซึ่งแปรผันตามดัชนีเงินเฟ้อ
ต่างๆ ได้แก่ อัตราแลกเปล่ียน ดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีน้ำมัน เป็นต้น  สำหรับรายละเอียดโครงการเป็นดังนี้  

ชื่อโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 

ที่ตั้ง Pangaiengan Regency Sukabumi Regency Garat Regency และ 
Bandung regency 

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 17.3 ร้อยละ 17.3 

ผู้รับซื้อไฟฟ้า 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) (2) 
กำลงัการผลติตามสญัญา    
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ชื่อโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

Wayang-Windu Salak(1) Darajat(1) 
ไอนำ้: 
 (เพื่อให้ PLN ผลิตไฟฟ้า) 
ไฟฟา้: 

(1) โครงการที่เปิดดำเนินการ 
(2) โครงการระหว่างพัฒนา 

 
- 
 

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

 
ยูนิต 1-3: 180 เมกะวัตต์ 

 
ยูนิต 4-6: 197 เมกะวัตต์ 

- 

 
ยูนิต 1: 55 เมกะวัตต์ 

 
ยูนิต 2-3: 216 เมกะวัตต์ 

- 
กำลงัการผลติรวม 347.0 เมกะวตัต ์ 377.0 เมกะวตัต ์ 271.0 เมกะวตัต ์
กำลงัการผลติตามสดัสว่นลงทนุ 
ไอนำ้: 
ไฟฟา้: 

(3) โครงการที่เปิดดำเนินการ 
(4) โครงการระหว่างพัฒนา 

 
- 
 

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 ์

- 
กำลงัการผลติรวม 69.4 เมกะวตัต ์ 65.2 เมกะวตัต ์ 46.9 เมกะวตัต ์

หมายเหตุ  

(1) กลุ่ม Star Energy เข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า Salak และ โครงการ Darajat จาก Chevron เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
(2) หมายถึง การไฟฟ้าอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
(3) อยู่ระหว่างการขุดหลุมสำรวจเพื่อพิจารณายืนยันความเป็นไปได้ 

ในปี 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 6,964.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (คิด
เป็น 1,259.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตามสัดส่วนการถือหุ้น) จากปี 2562 ที่ 1,220.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 
สาเหตุมาจากการลดระยะเวลาของงานซ่อมบำรุงในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรก่อนหักค่าตัดจำหน่ายจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เท่ากับ 
849.3 ล้านบาท  

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-54 
 

1.2.3 การตลาดและการแขง่ขนั  

1.2.3.1 การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศไทย 

1.2.3.1.1 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในประเทศไทย 

โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานในประเทศไทยสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ งานนโยบาย งานกำกับ
ดูแล และงานประกอบกิจการพลงังาน ในส่วนนโยบายและทิศทางการบริหารงานของกิจการพลังงานในประเทศเป็นหน้าที่
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดย
มีกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับสนองนโยบายดำเนินกิจการพลังงาน และมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานแยกออกมาจากกระทรวงพลังงาน ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนด 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer (ESB) โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  เป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้ารายเดียวก่อนส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ซึ่งมีหน้าที่จำหน่ายและจ่ายไฟฟ้าภายในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ซึ่งให้บริการในบริเวณทีเ่หลือทั้งหมด นอกเหนือจาก 3 การไฟฟ้าหลักยังมีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน โดยรัฐมี
นโยบายในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ปี 2532 ด้วยวตัถุประสงค์ให้เกิดการแข่งขัน
ในกิจการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลติ และลดภาระการลงทุนของรัฐ 

 
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดทำนโยบายมีดังนี้ 

1) กระทรวงพลงังาน (MOE: Ministry of Energy) 

กระทรวงพลังงานมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลกจิกรรมเกี่ยวกับพลังงานทุกประเภท โดยการกำหนดมาตรการ กฎระเบียบ  
กำกับดแูล และควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน ภายใต้กระทรวงพลังงานยังมีหน่วยงานย่อยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจการพลังงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ฯลฯ 
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2) สำนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช. NEDC) 

มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขในการกำหนดราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

3) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. EPPO)  

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีภารกิจในการเสนอแนะการกำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ 
รวมทั้งมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้ อย่างมั่นคง ยั่งยืน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ  

4) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. ERC) 

มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายรัฐ มีหน้าที่ออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน และยังมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นแก่แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรี 

1.2.3.1.2 กลยทุธก์ารแขง่ขนัและระบบผลติไฟฟา้ 

กำลังผลิตระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) ผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power 
Producer (SPP)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP)) และ ไฟฟ้านำเข้าจาก
ต่างประเทศ โดย ณ เดือนพฤษจิกายน 2563 มีกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบจากผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รวมท้ังสิ้น 57,375 เม
กะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้   

 
ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) และ กกพ. (www.erc.or.th) 
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(เดือนพฤษจิกายน 2563)
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(เดือนพฤษจิกายน 2563)

http://www.eppo.go.th/index.php/th/committees-subcommittees/committees
http://www.eppo.go.th/index.php/th/about/vision-mission-value-duty
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=114&Tag=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.&muid=2&prid=6
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1) การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ดำเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิต จัดหาให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมท้ังธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการไฟฟ้า
ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

กฟผ. มีกำลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 16,037 เมกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของกำลังการผลิต
ติดตั้งรวมท้ังระบบ 

กำลงัผลติแยกตามประเภทโรงไฟฟา้ของ กฟผ. ณ เดอืนธนัวาคม 2563 

 
ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) 

นอกเหนือจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกจิที่
เกี่ยวเนื่อง โดยมีบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท 

 
ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) 
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http://www.egat.co.th/
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2) ผูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ ่(Independent Power Producer (IPP)) 

ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนท่ีใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่าน
หิน หรือน้ำมันเตา โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบไม่ตำ่กว่า 90 เมกะวตัต์ ทั้งน้ี ณ เดอืนพฤษจิกายน 2563 มี
โรงไฟฟ้า IPP ทั้งสิ้น 11 โครงการ มีกำลังการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวม 16,475 เมกะวตัต์ และมีกำลังการผลติไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 14,249 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เจา้ของโครงการ กำลงัผลติไฟฟา้ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 930 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 3,481 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเตา 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 700 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด 713 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จำกัด 350 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 1,347 ถ่านหินหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด 1,468 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1,400 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท เก็คโค-่วัน จำกัด 660 ถ่านหินหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด 1,600 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 1,600 ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล 

รวม 14,249  
ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) 

3) ผูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ (Small Power Producer (SPP)) 

ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีมีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตั้งแต ่ 10-90 เมกะวตัตแ์ละ
สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้โดยตรงหากมีกำลังการผลิตตดิตั้งเกินกำลังการผลติตาม
สัญญา ทั้งน้ี ณ เดือนพฤษจกิายน 2563 มีโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้น 150 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตดิตั้งรวม 
13,854 เมกะวตัต์ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,474 เมกะวตัต์ ทั้งน้ีผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเล็กที่มีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาท้ังสิ้น 436 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เจา้ของโครงการ กำลงัการผลติตามสญัญา (เมกะวตัต)์ 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด 30 
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด 55 
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด 40 
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด 90  
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด 90 
บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด 90 
บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด 41 
รวม 436 

ที่มา : ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th) 

 

http://www.erc.or.th/
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ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาท้ังสิ้น 1,421 เมกะวตัต ์
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เจา้ของโครงการ กำลงัการผลติตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

บริษัท กรีโนเวช่ัน เพาเวอร์ จำกัด 60 

บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด 90 

บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด 60 

บริษัท เค.อาร์.ทู. จำกัด 90 

บริษัท เค.อาร์.วัน จำกัด 90 

บริษัท เค.อาร์.เอส.ทรี จำกัด 90 

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด 50 

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด 80 

บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด 90 

บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด 90 

บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด 45  

บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด 45 

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด 80 

บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด 42 

บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด 48 

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด 50 

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด 90 

บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด 60 

บริษัท วินชัย จำกัด 45 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 1) 36 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 2) 45 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 3) 45 

รวม 1,421 
ที่มา : ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th) 

 

 

 

 

 

http://www.erc.or.th/
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4) ไฟฟา้เอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer (VSPP)) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์และ
จำหน่ายไฟฟ้าตรงไปยัง กฟน. และ กฟภ. ทั้งนี้ ณ เดือนพฤษจิกายน 63 (ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน) มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีจำนวน 554 โครงการ กำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 2,280 เมกะวัตต์ และพลังงานลมจำนวนโครงการ 8 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญาท้ังสิ้น 37 เมกะวัตต์  

5) ไฟฟา้นำเขา้จากตา่งประเทศ 

นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว ณ เดือนธันวาคม 2563 กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้า
จากผูผ้ลติไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย กำลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 5,721 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ ประเทศ กำลงัผลติไฟฟา้ตาม
สญัญา (เมกะวตัต)์ 

เชื้อเพลงิ 

โรงไฟฟ้าเทิน-หินบุน สปป.ลาว 434 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ สปป.ลาว 126 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว 948 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 สปป.ลาว 597 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี๊ยบ สปป.ลาว 269 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย สปป.ลาว 354 พลังน้ำ 

โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว 1,473 ถ่านหินลิกไนต์ 

สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซยี ระยะที ่2 มาเลเซีย 300 - 

โรงไฟฟ้าไซยะบุร ี สปป.ลาว 1,220 พลังน้ำ 

รวม  5,721  

ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) 

1.2.3.1.3 ระบบสง่ 

ระบบส่งไฟฟ้าประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Lines) และสถานีไฟฟ้า (Substations) ระบบส่ง
ไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตมาสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางลำเลยีง
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้า
จากจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูงที่ส่งไปในสายส่ง ลงเป็นแรงดันต่ำเพื่อส่งจ่ายไปยงัผู้ใช้
ไฟฟ้า  

กฟผ. ดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นตามสถานีไฟฟ้าผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 300 กิโลโวลต์ 230 กิโล
โวลต์ 132 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อ
โดยตรงจาก กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ยังจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซียด้วยระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์ 

1.2.3.1.4 ระบบจดัจำหนา่ย 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการบริการค้าปลีกอยู่ในความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. ทั้งน้ี กฟผ.ทำการผลิตและส่งไฟฟ้า
เกือบท้ังหมดขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพ่ือจัดจำหน่ายให้แกผู่้ใชต้่อไป โดย กฟน. รับผดิชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใชไ้ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนกฟภ. รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แกผู่้ใชไ้ฟฟ้าใน
ส่วนท่ีเหลือของประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยังจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับผู้ใชไ้ฟฟ้าตรงและประเทศใกล้เคียง สัดส่วน
การใช้ไฟฟ้าแบ่งแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า และสดัส่วนการจำหน่ายแยกตามประเภทผูจ้ำหน่ายมีดังนี้ (ข้อมูลเดือน
กันยายน 2563) 

    
ที่มา : กฟน. (www.mea.or.th) 

ในปี 2563 กจิการขนาดใหญม่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสดุ โดยคิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
ในขณะทีก่ิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ภาคครัวเรือน และอ่ืนๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 24 ร้อย
ละ 30 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ในภาพรวมของการใชไ้ฟฟ้าในกจิการต่างๆมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กจิการหลายประเภทชะลอตัวหรือหยุด
ดำเนินการ ในขณะที่ภาคครัวเรือนมีปริมาณการบริโภคไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานจากทีบ่้าน 

1.2.3.1.5 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศไทย 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสดุของการไฟฟ้าปี 2563 เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม มีค่าเท่ากับ 28,637 เมกะวัตต์ (ปรับลดลง
ร้อยละ 7 จากปี 2562) จากขอ้มูลของ กฟผ. พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็น
ทิศทางเดียวกันกับมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่างปี 2553 – 
2562 ความต้องการใชไ้ฟฟ้าของระบบเพิ่มขึ้นจาก 24,010 เมกะวัตต์ เป็น 30,853 เมกะวตัต์ คิดเป็นอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.83 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 3.19 ต่อปี แต่ทว่าสภาวะ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2563) ทำให้ท้ัง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหดตวัลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลกระทบจากการประกาศ

บ้านอยูอ่าศยั 
30%

กิจการขนาดเลก็และขนาดกลาง 
24%

กิจการขนาดใหญ ่
39%

อื่นๆ 
7%

สัดสว่นการใชไ้ฟฟา้ตามประเภทผูใ้ช้

139,626
ล้านหน่วย

(ม.ค.-ก.ย. 2563)
กฟภ.
70%

กฟน.
28%

ลูกค้าตรง
2%

สัดสว่นการจําหนา่ยไฟฟา้ตามประเภทผูจ้าํหนา่ย

139,626
ล้านหน่วย

(ม.ค.-ก.ย. 2563)
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มาตรการสำหรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ
การณ์การเติบโตของมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2563 ที่ตดิลบร้อยละ 6.6 

 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)

 
ที่มา : กฟผ. (www.egat.co.th) 

1.2.3.1.6 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้ในประเทศไทย 

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงท่ี 1 (PDP 2018 Revision 1) 
มีความแตกต่างจากแผนฉบับเดมิดังนี้ 

1. ปรับลดการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน เน่ืองจากในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม
แผน 

2. สนับสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนในช่วงปี 2563-2567 
3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้มีความล่าช้าไปจากแผน จึงปรับเลื่อนวันกำหนด

เริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าจากปี 2564 และ 2565 ปริมาณปีละ 60 เมกะวัตต์ เป็นปี 2565 และปี 2566 ปริมาณปีละ 60 

0.84%
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เปรียบเทยีบความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุกบักาํลงัการผลิตตามสญัญาในอดตี

ความต้องการไฟฟา้สูงสุด กําลังการผลิตตามสัญญา สัดส่วนกําลังการผลิตสาํรอง
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http://www.bot.or.th/
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เมกะวัตต์ พร้อมท้ังปรับเปล่ียนประเภทผู้ผลติจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) 

4. ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพจากแผน PDP2018 ที่ ณ สิ้นปี 2580 มีกำลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 546 เมกะวตัต์ เพ่ิมเป็น 1,183 เมกะวัตต์ พร้อมท้ังแยกประเภทตามแหล่งที่มาของเชือ้เพลิงจากน้ำ
เสีย/ของเสีย กับพืชพลังงาน 

5. เลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าและเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ บริษัท บูรพา 
พาวเวอร์ เจนเจอร์เรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด) จากสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเดิม 

6. เพ่ิมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวดัเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงราย จังหวัด
พะเยาและจังหวดัลำพูน ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 9 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 270 เม
กะวตัต์ ออกไปอีก 3 ปี จากกำหนดเดิมมีแผนท่ีจะปลดปี 2565 ให้เลื่อนกำหนดปลดเป็นปี 2568 

ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยการยืดอายโุรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 
12-13 ซึ่งเดิมมีกำหนดปลดในปี 2568 เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็นปลดในปี 2569 

 
ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018 Revision 1) 

ประมาณการกำลังผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้นแผน PDP 2018 Revision 1 ในสิ้นปี 2580 ที่ 77,211 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
กำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 46,090 เมกะวัตต์ กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 56,431 เมกะ
วัตต์ สุทธิกับการปลดกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561-2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ จาก
กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่จำนวน 56,431 เมกะวัตต์ จะเป็นกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
สัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 (คงสัดส่วนเดิมจากแผน PDP 2018) ของกำลังการผลิตใหม่ทั้งหมด  

แผน PDP 2018 ได้มีการจัดทำการประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานแนวโน้มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวระหว่างปี 2560-2580 ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ตามประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอัตราการขยายตัวของประชากรเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.02 ต่อปี ทั้งยังมีการ
พิจารณาความต้องการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองและ/หรือขายตรง (Independent Power Supply : 
IPS) เน่ืองจากปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของ IPS มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 29,969 เมกะวัตต์ในปี 2561 (ตัวเลขประมาณการตามแผน) เป็น 
53,997 เมกะวัตต์ในปี 2580 และมีแนวโน้มการลดลงของกำลังการผลิตสำรองจากร้อยละ 81 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 43 
ในปี 2580 

46,090 -25,310

56,431 77,211

สิ้นปี 2560 ปลดออก
จากระบบ

กําลังการผลิต
ไฟฟ้าใหม่

สิ้นปี 2580

ภาพรวมของกาํลงัการผลติในชว่งป ี2561-2580

พลังงานความร้อน
18,408

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
18,833

โรงไฟฟ้าชุมชน
1,933

โรงไฟฟ้าพลัง
น้ําแบบสูบกลับ

500

ซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศ

5,857

โรงไฟฟ้าใหม/่ทดแทน
6,900

มาตราการอนรุกัษ์พลังงาน
4,000

ภาพรวมกาํลงัการผลติใหมใ่นชว่งป ี2561-2580 
แบ่งแยกตามประเภท

+56,431
เมกะวัตต์
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ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018 Revision 1) 

1) สรปุภาพรวมโรงไฟฟา้ในแตล่ะภมูภิาค 

ในแผนฉบับน้ีมีการพิจารณาจดัสรรกำลังการผลิตรายภูมิภาค โดยคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาค 
และใช้ศกัยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

  
ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018 Revision 1) 
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1.2.3.1.7 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสีย
ในระบบไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะเห็นได้ว่า
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  

1) โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP 2018) 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนมุ่งเน้นการแก้ไขปญัหาตา่งๆ และสร้างความเจริญเติบโตในระดับชุมชน โดย
สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างชุมชนและเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี ้

- สร้างระบบบูรณาการและการมีสว่นร่วมครอบคลุมทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ส่งผลต่อความมั่นคง กระจาย
รายได้และการจ้างงานสู่ชุมชนในพื้นที ่

- สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่งค่ังให้กับชุมชน 
- เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
- กระจายอำนาจ (Decentralization) จากสว่นกลางสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค 
- สร้างให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรกัษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า 

  
ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580  (AEDP 2018) 

ในแผนฉบับล่าสดุ กำลังการผลิตของพลังงานทางเลือกเติบโตจากตวัเลขปจัจุบันที่ประมาณ 14,715 เมกะวตัต์ เป็น 
35,823 เมกะวัตต์ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี 
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ภาพรวมกำลงัการผลติจากพลงังานหมนุเวยีนหลกัในปจัจบุนั เปรยีบเทยีบกบัแผน AEDP 2018 

 
ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580  (AEDP 2018) 

พลงังานแสงอาทติย ์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีความเข้มแสงในช่วงสูงสดุที่ 1,200-1,400 หน่วยต่อ
ตารางเมตร โดยจะมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนและต่ำสุดในชว่งเดือนธันวาคม ณ เดือนพฤษจิกายน 2563 กำลังการ
ผลิตตดิตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ท่ี 2,935 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณขายตามสัญญา 2,717 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบัน
ยังไม่มีโครงการท่ีเปิดรับซื้อรอบใหม่สำหรับโครงการขนาดใหญ่  

พลงังานลม 

ประเทศไทยมีทรัพยาการลมที่ความเร็วเฉลี่ย 6 เมตรต่อวินาท ี ที่ระดับความสูง 90 เมตร จากการศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานพบว่า 21 พื้นที่ท่ัวประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะติดตัง้กำลังการผลติได้สูงถึง 
13,000 เมกะวตัต์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ณ เดือนพฤษจิ
กายน 2563 กำลังการผลิตตดิตัง้ของพลังงานลมอยู่ท่ี 1,496.5 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณขายตามสัญญา 1,459.6 เมกะ
วัตต์ โดยมีเป้าหมายกำลังการตดิตั้งรวมอยู่ท่ี 2,989 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 

พลงังานชวีมวล 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าวทำให้มี
ศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชวีมวล ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MoAC) และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) อ้างว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลสูงถึง 6,040 เมกะวตัต ์
โดยตวัเลขกำลังการผลติติดตั้ง ณ เดือนพฤษจกิายน 2563 อยู่ท่ี 3,195.8 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณขายตามสัญญา 
1,857 เมกะวตัต์ และระบุไวใ้นปลายแผนว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ท่ี 4,694 เมกะวตัต์ ภายในปี 2580 

แผนอนรุกัษพ์ลงังาน (EEP) 

มีการพิจารณามาตราการอนุรักษ์พลังงงานเป็นหน่ึงในศักยภาพเทียบเท่ากำลังการผลิตไฟฟ้า 4,000 เมกะวตัต์ ภายใต้
เงื่อนไขด้านราคาไม่เกินกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก (Grid Parity) เท่านั้น โดยกลยุทธ์ของมาตราการ
อนุรักษ์พลังงานสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ภาคบังคับ ภาคสนับสนุน และภาคส่งเสริม โดยสามารถสรุปได้
ดังนี ้

1. กลยุทธ์ภาคบังคับ 3,745 เมกะวัตต์ ไดแ้ก่ ปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน เครื่องจักรและอุปกรณ ์ ประสิทธิภาพ
โรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC) เกณฑ์มาตราฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร 
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(Building Energy Code: BEC) และโครงการมาตราการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสทิธิภาพการใช้
พลังงาน 

2. กลยุทธ์ภาคสนับสนุน 256 เมกะวัตต์ ไดแ้ก่ พลังงานความร้อนร่วม และมาตราการทางด้านการเงิน 
3. กลยุทธ์ภาคส่งเสริมท่ีไม่ระบุด้วยเลขเทยีบเท่ากำลังการผลิต ไดแ้ก่ บริหารจดัการพลัง การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและการจัดการดว้ย Big Data การสร้างจติสำนึกดา้นพลังงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านพลังงาน 

2) แนวโนม้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน 

ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิต
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และลดภาระหนี้สินของประเทศ โดยมี
นโยบายให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP)) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและ
ความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื ้อเพลิง ต่อมาได้ขยายการ
ดำเนินการสู่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังน้ำ และ
พลังงานลม เป็นต้น โดยในปี 2549 กพช. ได้เห็นชอบมาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 
และ VSPP โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  

ทั้งนี้ โครงสร้างราคาตามระบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
(1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. และ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ และ (2) รายได้จากส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่
ให้การสนับสนุน โดยแตกต่างกันตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า  

ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้อนุมัติหลักการในการปรับเปลี่ยนมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยเป็นอัตรารับซื้อ
คงที่ตลอดอายุสัญญา ทั้งน้ี พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่างกันไป 
โดยอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินทุกขนาดเท่ากับ 
5.66 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี 

การส่งเสริมจากภาครัฐโดยมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะส่งผล
ให้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 
จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า การจัดหาที่ดินขนาดใหญ่ในทำเลที่
เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันดังกล่าว จึงได้มีการติดตามปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการแข่งขนัใน
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต เช่น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในการประมูลหรือยื่นขอ
อนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ  
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สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการ
แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวได้มีการกำหนดปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอน 

1.2.3.1.8 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนมกราคม 2563 และมีผู้เสียชีวิตรายแรกในเดือนมีนาคม 2563 ตามมาด้วยการ
แพร่ระบาดครั้งใหญ่ในเดือนเดียวกันโดยมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 188 ราย ในวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ส่งผล
ให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินและตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมี Timeline สำคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาคการบริโภคพลังงานได้แก่ การประกาศห้ามออกจากเคหะสถานวันที่ 3 เมษายน 2563 ในช่วงเวลา 
(22:00-04:00 น.) และประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2563 

 
ที่มา: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมควบคุมโรค 

จะเห็นไดว้่าช่วงเดือนเมษายนท่ีมีการประกาศเคอร์ฟิวและล็อคดาวน์ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างชัดเจน 
คิดเป็นการหดตวัร้อยละ 7.6 จากปี 2562 หรือตดิลบร้อยละ 7.8 จากค่าประมาณการ ดว้ยมาตรการควบคุมจำนวนผู้ตดิ
เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตัวเลขผูต้ิดเชื้อลดลงจนเป็นที่น่าพอใจและสง่ผลให้ความตีงเครียดของสถานการณผ์่อน
คลายลง จึงมีการประกาศมาตรการผ่อนปรนตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 แต่ทว่าแนวโน้มท่ีลดลงของความต้องการ
ไฟฟ้ายังคงส่งผลต่อเน่ืองไปถึงเดือนตุลาคม ถึงแม้ว่าค่าความตอ้งการใช้ไฟฟ้าจะกลับมาเป็นบวกจากปี 2562 ในเดือน
สิงหาคมและกันยายน แต่ทว่ายงัคงห่างจากประมาณการปี 2563 ถึงร้อยละ 3.2-4.8 แนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะดำเนิน
ต่อไปจนกว่าจะมกีารเปิดประเทศและสถานการณ์ผูต้ดิเชื้อในต่างประเทศผ่อนคลายลง รวมไปถึงการฟื้นตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิเป็นไปอย่างราบร่ืน ณ สิ้นเดือนธันวาคม มีการใช้ไฟฟ้าทั้งปีลดลงร้อยละ 2.92 เทียบกับปีท่ีแล้ว 
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ที่มา: กฟผ. (31 ธันวาคม 2563) 
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1.2.3.2 การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศญีปุ่น่ 

1.2.3.2.1 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในประเทศญีปุ่น่ 

ญี่ปุ่นเป็นดินแดนหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรแปซิฟิคมีหมู่เกาะรวมกันประมาณ 6,800 เกาะ มีจำนวนประชากรสูงถึง 126.5 
ล้านคนและมีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ท่ี 347 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก Worldometers 
และ United Nation ณ เดือน ธันวาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟบนวงแหวน
ไฟแปซิฟิก (Pacific Ring of Fire) มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีชั้นนำที่มีความอ่ิมตัวทางเศรษฐกจิ โดยในปีปัจจุบัน Bank of Japan ได้ประมาณการ GDP ในปี 2563 ว่าจะ
ลดลงที่ร้อยละ 5.5 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19   

1.2.3.2.2 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในประเทศญีปุ่น่ 

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

ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส ณ ปัจจุบัน โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่ (1) ระบบผลิตไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จัดจำหน่าย และการบริหารโครงข่ายไฟฟ้า และ (3) การตลาดและการขาย โดย
มีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจำนวน 10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลักข้างต้นในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตและจัด
จำหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้มีการกำหนดเงื่อนไขในการจัดหา
ไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขทั่วไปในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้ ในกรณี
ที่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจดัหาไฟฟ้า (Power Producers 
and Suppliers (“PPS”) ได้ บริษัทเหล่านี้ยังมีหน้าที่ในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มน้ีในฐานะผู้จัดหาไฟฟ้าแหล่ง
สุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนทั้ง 10 ราย มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือพัฒนาเสถียรภาพของ
การจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ 
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1.2.3.2.3 ภาพรวมกำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศญีปุ่น่ 

ภาพรวมกำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศญีปุ่น่ในป ี2562 

  
ที่มา: Bloomberg New Energy and Finance (BNEF, 2020) 

ผูป้ระกอบกจิการไฟฟา้เอกชนจำนวน 10 ราย แยกตามพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

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

ในส่วนของการกำกับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภากำกับกิจการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ ่น (Electric Power System 
Council of Japan (“ESCJ”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2548 หน่วยงาน
ดังกล่าวมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ กำกับดูแลการดำเนินงาน ในฐานะองค์กรที่เป็นกลางเพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบจัดจำหน่ายไฟฟ้า มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
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นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2546 และเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนเมษายน 2548 จากการลงทุนของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า PPS และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นต้น ทั้งน้ี JEPX เปิดดำเนินการเป็นตลาดค้าส่งไฟฟ้าทั้งการซื้อขายแบบส่งมอบทันที (Spot) และ
การซื้อขายล่วงหน้า (Forward) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างตัวชี้วัดด้านราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยง
จากการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเป็นตลาดกลางให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินและ
ส่วนขาดสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากันได้  

1.2.3.2.4 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่น่ 

เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เหลืออีก 48 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่นต้องปิดดำเนินการเพื่อทดสอบความปลอดภัย การปิดโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทำให้สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25.2 
และร้อยละ 38.2 ตามลำดับ1 ในขณะเดียวกัน อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency 
Rate) ของประเทศญี่ปุ ่นปรับตัวลดลงอย่างมาก ทั ้งนี ้ อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน ( Energy Self-
Sufficiency Rate) เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได้ในประเทศและการบริโภคพลังงานพื้นฐาน
ของประเทศในปีที่คำนวณ2 โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 19.9 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 25553 
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า และการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ
ทางพลังงานท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยกระจายประเทศแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงนำเข้า และพัฒนาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศ  

หนึ่งในนโยบายและมาตรการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศที่สำคัญคือ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนการ
ดำเนินการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้
ป ร ะกอบก ิ จ ก าร ไฟฟ ้ า  ( The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric 
Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) สำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ราคาและระยะเวลาที่กำหนดโดย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ทั้งน้ี METI จะกำหนดอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปีเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)   

 
1 FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources 
and Energy 
2 National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr 
3 FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources 
and Energy 
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METI วางเป้าหมายเบื้องต้นในการเพิ่มสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 22.0-24.0 
ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 เพื่อปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดย
คำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อ
ลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
คาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 23.0 ในปี 2573 

สดัสว่นการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนในป ี2561 และเปา้หมายในป ี2573 

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

Energy Policy, IEEJ : กันยายน 2558 

ในแผนพัฒนาพลังงานฉบับปรับปรุงใหม่ เน้นพลังงานหมุนเวียน นิวเคลียร์ และถ่านหิน โดยมีสัดสว่นการใช้พลังงาน
ผลิตไฟฟ้าในปี 2573 คงเดิม ทั้งน้ี สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2573 คาดว่าจะมาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ร้อยละ 7.0 ชวีมวล เฉลี่ยร้อยละ 4.2 พลังงานลมร้อยละ 1.7 และพลังงานน้ำเฉลี่ยร้อยละ 9.0 

1) แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่ 
แผนกลยุทธ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่นปี 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานท่ีจะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่มีความ
ต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) METI ได้กำหนด
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการท่ียื่นคำขอในแต่ละปีดังนี้ 

ระยะเวลาทีย่ืน่คำขอ Feed-in Tariff (FiT) 
เยนตอ่กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1 กรกฎาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 40 

1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 36 

1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 32 

1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 29 

1 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 27 

พลังงาน
หมุนเวยีน 20%

พลังงานฟอสซลิ
80%

พลังงานลม
1%

พลังงานชีวมวล
3% พลังงานน้ํา

9%

พลังงาน
แสงอาทิตย์

7%

พลังงาน
ปรมาณู 5%

น้ํามัน
6%

ถ่านหิน
30%

ก๊าซ
39%

ปี 2561
ปริมาณการผลิต

1,090 พันล้านหน่วย

พลังงาน
หมุนเวยีน 23%

พลังงานฟอสซลิ
77%

พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ

1.1%

พลังงานลม
1.7%

พลังงาน
ชีวมวล
4.2%

พลังงานน้ํา
9%

พลังงาน
แสงอาทิตย์

7%

พลังงาน
ปรมาณู

21%

น้ํามัน
3%

ถ่านหิน
26%

ก๊าซ
27%

ปี 2573
ปริมาณการผลิต

1,066 พันล้านหน่วย
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ระยะเวลาทีย่ืน่คำขอ Feed-in Tariff (FiT) 
เยนตอ่กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 24 

1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 21 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลราคา (>2MW) 

1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 18 (≥10KW, <2MW) หรือวิธีประมูลราคา (>2MW) 
ที่มา: Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฏาคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term 

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

หมายเหตุ: นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ข้อมูลกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมของโครงการที่มีการดำเนินการแล้วนับ
รวมเพียงโครงการที่มีการลงทะเบียนภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่านั้น 

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 กำลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้า
ที่ลงทะเบียนภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพิ่มขึ้นจาก 5 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 79 
กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการ
แล้วเพิ่มขึ้นจาก 1 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 26 กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
บางรายเริ่มประสบข้อจำกัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถ
ปรับสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคที่ตนรับผิดชอบได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural Resources and Energy 
(“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแกไ้ขแนวทางการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หวัขอ้ ก่อนประกาศแกไ้ข หลงัประกาศแกไ้ข 

(1) โครงการที่ถูกจำกัดปริมาณการรับ
ซื้อไฟฟ้า (Curtailment) 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ 

โรงไฟฟ้าทุกขนาด (ทั้งนี้สำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีนโยบายจำกัดปริมาณ
การรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) โรงไฟฟ้าที่มี
กำลังการผลิตตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไปก่อน) 

(2) การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

• จำกัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายวัน 
(Daily basis) 

• ระยะเวลาจำกัดการรับซื้อสูงสุด 30 
วันต่อปี 

• จำกัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายชั่วโมง 
(Hourly basis) 

• ระยะเวลาจำกัดการรับซื้อสูงสุด 360 
ชั่วโมงต่อปี สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ 720 ชั่วโมงต่อปี 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

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

 

 

 

https://www.export.gov/article?id=Japan-Renewable-Energy
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1.2.3.2.5 โครงสรา้งการลงทนุแบบจเีค-ทเีค สำหรบัธรุกจิโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค เป็นโครงสร้างการร่วมทุนรูปแบบหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น โดยการทำสัญญาการลงทุน
ทีเคระหว่างนักลงทุนทีเคและผู้ดำเนินกิจการ (Operator) โดยสัญญาการลงทุนทีเคนั้นอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมาย
พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มาตรา 535 ทั้งน้ี โดยท่ัวไปโครงสร้างการลงทุนดังกล่าว
มีผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญดังนี้ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของการดำเนนิธรุกจิโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่น่ ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบจเีค-ทเีค 

 
1) ผู้ดำเนินกิจการ (Operator)  

เป็นบริษัทที่มักจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทของ
ประเทศญี่ปุ่น (Companies Act) ที่เรียกว่าบริษัทจีเค ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั ้งนี ้ ผู ้ดำเนินกิจการ 
(Operator) จะดำเนินกิจการและมีความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการลงทุนทีเคภายใต้
หลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) โดยอาจพิจารณาว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset 
Management Company) หรือผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M Contractor) ตามขอบเขตการดำเนินงานและ
เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาทีเค 

2) นักลงทุนทีเค  

เป็นผู้จัดหาเงินลงทุนส่วนทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) และมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งกำไรท่ีได้จากการประกอบธุรกิจของผู้ดำเนินกิจการ (Operator) เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ตก
ลงในสัญญาการลงทุนทีเค ทั้งน้ี ภายใต้ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) 
นักลงทุนทีเคเป็นนักลงทุนที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Silent 
Investor) รวมทั้งไม่มีอำนาจกระทำการแทนและไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของผู้ ดำเนิน
กิจการ (Operator) 
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3) ทรัสตี (ISH)  

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing Membership 
Interest) ในผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ทั้งนี้โดยทั่วไป ISH มักจะไม่ดำเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ดำเนินกิจการ 
(Operator) เอง ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) จึงว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) ให้
ดำเนินการแทน 

4) ผู้ให้กู้  

เป็นผู้ให้เงินกู้เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ดำเนินกิจการ ( Operator) โดยผู้
ดำเนินกิจการ (Operator) จะเข้าทำสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้เพื่อกำหนดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การผ่อนชำระเงินกู้ และ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ในฐานะผู้กู้จะต้องปฏิบัติตาม 

5) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 

เป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ตามอัตราการรับซื้อไฟฟ้าและระยะเวลาการรับซื้อที่กำหนดในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

6) เจ้าของที่ดิน 

ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) จะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 
(แล้วแต่กรณี) กับเจ้าของท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

7) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 

เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ขอบเขตงานตามสัญญา
รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เช่น เป็นสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum Turnkey) 
หรือแยกขอบเขตงานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างออกจากกัน 

8) บริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) 

ทำหน้าที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset 
Management Agreement) ระหว่างผู้ดำเนินกิจการ (Operator) และบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management 
Company) 

9) ผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M Contractor) 

ทำหน้าที่ให้บริการและซ่อมบำรุงภายใต้สัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M Contract) ระหว่างผู้ดำเนินกิจการ 
(Operator) และผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษา 

ภายใต้การลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Silent Investor) ซึ่งเรียกว่านักลงทุนทีเค อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการจัดการ
และการดำเนินงานของผู้ดำเนินกิจการ (Operator)  โดยกลุ่มบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมการ
ดำเนินงานที่สำคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามรายละเอียดในข้อ 3 – 9 และกำหนดให้ผู้ดำเนิน
กิจการ (Operator) เข้าทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยระบุในสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างนักลงทุนทีเคและผู้
ดำเนินกิจการ (Operator) ทั้งนี้ ผู้ดำเนินกิจการ (Operator)  มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาการลงทุนทีเค
ดังกล่าว  

ในส่วนของทรัสตี (ISH) จะไม่ดำเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ดำเนินกิจการ (Operator) เอง เนื่องจากโครงสร้างของ 
ISH เป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของ (Orphaned  Entity) 
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สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ มีผู้เกี่ยวข้องทีส่ำคัญดังนี ้

ลำดบั โครงการ ผูด้ำเนนิกจิการ นกัลงทนุทเีค ทรสัต ี(ISH) ผูใ้หกู้ ้ 

 

ผูป้ระกอบกจิการ
ไฟฟา้เอกชน 

ผูร้บัเหมา 
ก่อสรา้งแบบ
เบด็เสรจ็ (EPC 
Contractor) 

บรษิทับรหิาร
ทรพัยส์นิ (Asset 
Management 
Company) 

ผูบ้รหิารจดัการ
และบำรงุรกัษา 
(O&M 
Contractor) 

1 โครงการที่ 1 Nakatsugawa Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบันการเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

2 โครงการที่ 2 Takamori Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบันการเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

3 โครงการที่ 3 Nojiri Greenergy 
Holdings 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบันการเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

BCPGE BCPGJ BCPGE 

4 โครงการที่ 4 Tarumizu Greenergy 
Power 

Ippan Shadan 
Hojin SE Solar 

Holdings 

สถาบันการเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 2 

Kyushu Electric 
Power 

Company 

JFE Electrical 
& Control 

Systems, Inc. 

TSS BCPGE 

5 โครงการที่ 5 Gotemba J2 - - Tokyo Electric 
Power 

Company 

Japan Energy 
Bank Co., Ltd. 

BCPGJ BCPGE 
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1.2.3.2.6 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

ประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการของการแพร่ระบาดในช่วงแรกใกล้เคียงกับประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่นไดม้ีการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินในวันท่ี 7 เมษายน 2563 ทว่านโยบายในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปในลักษณะการขอความร่วมมือจาก
ประชาชน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยท่ีบังคับใช้กฏหมายภายใตพ้รก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้เกดิการระบาดรอบท่ีสอง (2nd 
wave) และรอบท่ีสาม (3rd wave) ในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤษจิกายนตามลำดับ สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 
(ธันวาคม 2563) อยู่ในระดับวิกฤติเน่ืองจากจำนวนผู้ป่วยยืนยันต่อวันขึ้นสูงเป็นประวตัิกาลท่ี 3,708 คนในวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

 
ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO) 

จะเห็นไดว้่าช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคไฟฟ้า ปริมาณการ
บริโภคไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลงสูงสดุในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากช่วง
วันหยุดยาวและการหยุดผลติของภาคอุตสาหกรรมเพื่อควมคุมการแพร่ระบาด ความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มฟื้นตัวใน
เดือนมิถุนายนเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นและการทยอยเปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การบริโภคไฟฟ้าไดก้ลับมาสู่
ระดับปกตใินเดือนสิงหาคมแต่ทว่าต้องเผชญิกับการระบาดรอบที่สอง แนวโน้มดังกล่าวคาดวา่จะดำเนินต่อเนื่องไป
จนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ผูต้ดิเชื้อภายในประเทศได ้ รวมไปถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างราบร่ืน ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนธันวาคม) มีการใช้ไฟฟ้าทั้งปีลดลงร้อยละ 2.5 จากปีที่แล้ว 
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ม.ค. 63 ม.ค. 63 มี.ค. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63

แผนภาพแสดงจํานวนผูต้ดิเชื้อไวรสั COVID-19 ในประเทศญี่ปุน่

จํานวนผู้ป่วยยนืยนั รวมผู้ป่วยสะสม
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ที่มา: Bloomberg New Energy and Finance (2020) 

1.2.3.3 การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศฟลิปิปินส ์

1.2.3.3.1 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในประเทศฟลิปิปนิส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นดินแดนหมู่เกาะแหง่มหาสมุทรแปซิฟิคที่มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกันยาวที่สดุในโลก โดยมีจำนวน
ประชากรสูงถึง 109.6 ล้านคนและมีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ท่ี 368 คนต่อตารางกิโลเมตร 
(ข้อมูลจาก Worldometers ณ เดือน ธันวาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะกว่า 7,000 เกาะ 
เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ จึงทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากพายุไตฝุ้่นอยู่บ่อยครั้ง ประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจ ด้วยเหตผุลท่ีชาวฟิลิปปินส์สว่นใหญ่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดด้แีละมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติและสินแร่อยู่เป็นจำนวนมาก 
ฟิลิปปินส์รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจราวร้อยละ 6 ต่อปีมาอย่างต่อเน่ือง แต่ทว่าในปีปัจจุบัน ADB คาดการณ์ค่า
การเติบโตติดลบของ GDP ที่ร้อยละ 7.3 ในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัส COVID-19 
ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ยังอยู่ในระดับสูงน้ัน เน่ืองจากขาดการอุดหนุนของรัฐบาล และสภาพภูมิ
ประเทศทีเ่ป็นหมู่เกาะ  

1.2.3.3.2 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในประเทศฟลิปิปนิส์ 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เนื่องจากมีการปฏิรูป
ตลาดพลังงานจากระบบผูกขาดเป็นการแข่งขันแบบเสรี โดยในตลาดค้าส่งไฟฟ้าจะมีทั้งรูปแบบสัญญาซื้อขาย
ระหว่างเอกชน (Private PPA) และการซื ้อขายผ่านตลาดพลังงาน (WESM: Wholesale Electricity Spot 
Market)  

50,000,000

55,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

75,000,000

80,000,000

85,000,000

90,000,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เปรียบเทยีบการบรโิภคไฟฟา้ประเทศญีปุ่น่ป ี2562 และ 2563 (MWh)

2562 2563



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-79 
 

 
ที่มา: World Bank, KPMG 

1) กระทรวงพลังงาน (The Department of Energy: DOE)  

เป็นผู้ดูแลและประสานงานกิจการพลังงานทุกรูปแบบ  

2) กรมควบคุมพลังงาน (The Energy Regulatory Commission: ERC)  

เป็นหน่วยงานอิสสระทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฏหมาย รวมไปถึงมีหน้าที่
ทบทวนและอนุมัติสัญญาจัดหาพลังงาน (Power Supply Agreements: PSAs)  

3) The Power Sector Assets & liabilities Management Corporation (PSALM) 

เริ ่มดำเนินกิจการในปี 2544 ดูแลด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ National Power Corporation’s (NPC) 
ทรัพย์สินในด้านการผลิต สายส่ง และการบริหารหน้ี รวมถึงรายได้ในอนาคตที่จะได้รับจากผู้ผลิต (IPPs) 

4) ตลาดซื้อขายไฟ (The Philippines Electricity Market Corporation: PEMC)  

หลังจากที่ได้มีการเปิด Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ในปี 2549 ผู้ผลิตและ PSALM ทำการ
ขายไฟในตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) และมีการซื้อขายล่วงหน้าผ่านสัญญาจัดหาไฟระหว่างผู้จัดหาและผู้
จำหน่าย 

1.2.3.3.3 ภาพรวมกำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศฟิลิปปนิส ์

ณ สิ้นปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังการผลติตดิตั้งอยู่ท่ีประมาณ 25,531 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 7.2 
จากปี 2561 และมีสดัส่วนของกำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลสูงถึงร้อยละ 71 โดยมีเชื้อเพลิงหลักคือ
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ถ่านหินซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากแหล่งผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มอัตราการเข้าถึง
ไฟฟ้าให้ได้ 100% ภายในปี 2565 

ภาพรวมกำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศฟลิิปปนิส ์ป ี2562 

  
ที่มา: Department of Energy (DOE) ปี 2562 

1.2.3.3.4 ระบบสง่ 

มี The National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) เป็นผู้ดูแลระบบ ทางสมาคมมีสมาชิกเป็น 
China State Grid (ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40.0) ซึ่งได้รับสัญญา 50 ปีในการดูแลระบบสายส่งในปี 2551 

1.2.3.3.5 ระบบจำหน่ายไฟฟา้ 

Distribution Utilities: DUs ซึง่รวมถึง Private Investor Owned Utilities (PIOUs) และ Electric 
Cooperatives (ECs) ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายไฟฟ้าได้ในเขตที่กำหนด อย่างไรกต็ามหลังจากที่มีการเปิดเสรีใน
การแข่งขันแลว้ ผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายย่อยหรือผู้ค้าปลีกอิสระ (Retail Electricity Supply) สามารถจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้บริโภคได้เช่นกัน 

1.2.3.3.6 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ 

ความต้องการไฟฟ้าในฟิลิปปินส์มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นทิศทางเดียวกับ GDP โดยในปี 2562 มีอัตรา
การเติบโตของความต้องการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 6.3 จากปี 2561 โดยมีความต้องการใชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่เกาะ Luzon ร้อยละ 73 
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ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศฟลิปิปนิส ์ป ี2562 

  
ที่มา: Department of Energy (DOE) ปี 2562 

1.2.3.3.7 แนวโนม้อตุสาหกรรมการผลติไฟฟา้ในประเทศฟลิปิปนิส์ 

ตามแผนพัฒนาพลังงานของฟิลิปปินส์ปี 2560-2583 (PEP 2017-2040) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตประเภท
ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด (Baseload) 25,265 เมกะวัตต์ ประเภทท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นลำดับถัดมา (Midmerit) 
14,500 เมกะวัตต์ และประเภทที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peaking) 4,000 เมกะวัตต์
ภายในปี 2583 โดยมีการประมาณการอัตราเฉลี่ยการเติบโตความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 5.58 ต่อปี 

ที่อยู่อาศัย
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ที่มา: Department of Energy (DOE) แผนพัฒนาพลังงานปี 2560-2583 

1.2.3.3.8 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศฟลิปิปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน โดย ณ ปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังการ
ผลิตติดตั้งที่เป็นพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 29 ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งประเทศหรือประมาณ 7 ,399 เมกะวัตต์ 
โดยได้กำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมให้ได้ 16,407 เมกะวัตต์ (คิดจากเป้าหมายในแผน
หลัก 15,304 เมกะวัตต์ รวมกับเป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์นอกเหนือจากแผน (Aspiration target) ที่ปรับเป็น 
1,528 เมกะวัตต์) ภายในปี 2573 
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ที่มา: Department of Energy (DOE) ปี 2559, NREP Roadmap (2010-2030) 

นอกเหนือจากแผนพลังงานหมุนเวียน ฟิลิปปินส์ยังมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน
เรียกว่า Renewable Portfolio Standard (RPS) คือการกำหนดเป้าหมายเป็นสัดส่วนของกำลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนจากกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด โดยคาดการว่าจะเริ่มใช้นโยบายดังกล่าวในปี 2564 

ศกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนในประเทศฟลิิปปนิส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ท่ีเกื้อหนุนศักยภาพพลังงานลม โดยงานวิจัยจาก NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) ระบุว่ากว่า 10,000 ทำเลในประเทศฟิลิปปินส์ มีทรัพยากรลมท่ีสามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เฉลี่ย 300 วัตตต์่อตารางเมตร หรือเทียบเท่ากำลังการผลิตตดิตั้งถึง 76,600 เมกะวตัต ์
ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณ 195,200 ล้านหน่วยต่อปี 

นอกเหนือจากพลังงานลม ยังมีพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ที่ทางกระทรวงพลังงานรายงานศักยภาพการผลติ
กระแสไฟฟ้าไวด้ังนี ้

 พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ: มากกว่า 4,000 เมกะวัตต ์

 พลงังานนำ้: มากกว่า 10,000 เมกะวัตต ์

 พลงังานแสงอาทติย:์ มากกว่า 5 หน่วยต่อตารางเมตรต่อวัน 

 พลงังานชวีมวล: มากกว่า 500 เมกะวัตต ์
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1.2.3.3.9 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

กระทรวงสาธารณะสุขฟิลิปปินส์ (Department of Health) ได้รายงานผู้ติดเชื้อรายแรกจากต่างประเทศวันที่ 30 
มกราคม 2563 และได้ประกาศห้ามอากาศยานจากประเทศจีนทำการบินเข้าสู่ประเทศในวันถัดมา ระหว่างนั้นได้มี
ประกาศสั่งห้ามอากาศยานจากประเทศกลุ่มเสี่ยงบินเข้าสู่ประเทศและมีมาตรการควบคุมอื่นๆเช่นเดียวกับหลายๆ
ประเทศ ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะเข้าควบคุมการแพร่ระบาดด้วยมาตรการต่างๆ ทว่ าอัตราการตรวจพบผู้ติด
เชื้อไวรัสก็ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศฟิลิปปินส์พุ่งสูงเกิน
สี่แสนราย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเกินหน่ึงพันคนต่อวัน 

 
ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO) 

จะเห็นได้ว่ามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคไฟฟ้า ปริมาณการ
บริโภคไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลงอย่างชัดเจนในเดือนมีนาคมและลงไปแตะจุดตำ่สุดในเดือนเมษายน 2563 
โดยคิดเป็นอัตราติดลบถึง 18% จากการบริโภคในเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเริ่มกลับมาฟื้นตัว
เนื ่องจากอุณหภูมิที ่สูงขึ ้นประกอบกับมีการผ่อนคลายให้กิจการบางประเภทกลับมาดำเนินกิจการได้ในเดือน
พฤษภาคม 2563 ถึงแม้จะยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าก็ฟื้นตัวขึ ้นมา
ใกล้เคียงกับระดับการบริโภคในปีที่แล้ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว รวมถึงการเกิดวาตภัย (typhoon) เป็น
ระยะในช่วงที่ผ่านมา (ก.ย.-ต.ค.) ส่งผลให้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้รับความ
เสียหายต้องหยุดชะงักเป็นครั้งคราว ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนธันวาคม) มีการใช้ไฟฟ้าทั้งปีลดลงร้อยละ 4.4 จากปีที่
แล้ว 
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แผนภาพแสดงจํานวนผูต้ดิเชื้อไวรสั COVID-19 ในประเทศฟิลปิปนิส์

จํานวนผู้ป่วยยนืยนั รวมผู้ป่วยสะสม
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ที่มา: Bloomberg New Energy and Finance (2563) 
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เปรียบเทยีบความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุประเทศฟลิปิปนิสป์ ี2562 และ 2563 (MWh)
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1.2.3.4 การตลาดและการแขง่ขนัในประเทศอินโดนเีซยี 

1.2.3.4.1 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในประเทศอนิโดนเีซยี 

อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก โดยมีจำนวนประชากรสูงถึง 273.5 ล้านคนและมีอัตราความ
หนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ท่ี 151 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก Worldometers ณ เดือน ธันวาคม 
2563) สำหรับภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะ จึงมีความหลากหลายทางภูมิประเทศและทรัพยากร 
โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่สร้างรายได้และดึงดูดนกัลงทุน ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตตุ่างๆ ใน
ด้านเศรษฐกิจ อินโดนีเซียรักษาการเติบโตทางเศรษฐกจิประมาณร้อยละ 5 ต่อปีมาอย่างต่อเน่ือง แต่ทว่าในปีปัจจุบัน 
World Bank ประมาณการค่าการเติบโตติดลบของ GDP ที่ร้อยละ 2.2 ในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  

1.2.3.4.2 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

 

ในส่วนของบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดทำนโยบายมีดังนี้ 

1) Ministry of Energy and Mineral Resource (MoEMR) หรอืกระทรวงพลงังานของอนิโดนเีซยี  
มีหน่วยงานย่อย Directorate General of  Electricity (DGE) ทำหน้าที่ร่างนโยบายและกำกับดูแลกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า เช่น การพัฒนา, ควบคุมดูแล, การดำเนินธุรกิจ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)  
คือ การไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกจิเพียงแห่งเดียวของอินโดนีเซียซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านระบบไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย PLN ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า หรือ Off-taker เพียงรายเดียวที่ซ้ือไฟฟ้าจาก
ผู้ผลติไฟฟ้ารายอ่ืนซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผูใ้ช้ไฟฟ้า 

1.2.3.4.3 ภาพรวมกำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

ประมาณการ ณ สิ้นปี 2562 ประเทศอินโดนีเซียมีประมาณการกำลังการผลติตดิตั้งอยู่ท่ีประมาณ 62,833 เมกะ
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วัตต์ ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 8.7 จากปี 2561 และมีสัดส่วนของกำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลสูงถึง
ร้อยละ 93 โดยมีเชื้อเพลิงหลักคือถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองในประเทศ ประชากรมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละ 97.05 

กำลงัการผลติตดิตัง้ในประเทศอนิโดนเีซยี ป ี2562 

 
ที่มา: PLN (2562) 

1.2.3.4.4 ระบบสง่ 

PLN เป็นท้ังเจ้าของทรัพย์สินและผู้ดูแลระบบ มีความยาวของสายส่งรวมกันทุกแรงดันท่ี 58,959 กิโลเมตร (ข้อมูลปี 
2562) ซึ่งถือเป็นการเติบโตร้อยละ 10.7 จากปี 2561 (53,278 กิโลเมตร)  

1.2.3.4.5 ระบบจำหน่ายไฟฟา้ 

มี PLN เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยทุกประเภท  

1.2.3.4.6 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

ความต้องการไฟฟ้าในอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นทิศทางเดียวกับ GDP โดยในปี 2562 มีอัตรา
การเติบโตของความต้องการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 7.5 จากปี 2561 โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในพื้นที่
เกาะ Java ร้อยละ 64 
 
 
 
 
 
 

พลังงาน
หมุนเวยีน 7%

พลังงานฟอสซลิ
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พลังงานความร้อน
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62,833 
เมกะวัตต์

PLN
70%

IPP
27%

Rented
3%

แยกตามประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า

62,833 เมกะวัตต์
(ปี 2562)
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ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศอนิโดนเีซยี ป ี2562 

  
ที่มา: PLN (2562) 

1.2.3.4.7 แนวโนม้อตุสาหกรรมการผลติไฟฟา้ในประเทศอนิโดนเีซยี 

รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในอนาคต กระทรวง
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทำแผนจัดหาไฟฟ้าสำหรับช่วงปี 2562-2571 โดยในระยะเวลาดงักล่าวรัฐบาล
วางแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 59,872 เมกะวัตต์ โดยจะกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็น
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่ร้อยละ 70 สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 30 และมีการประมาณการ
เติบโตของความต้องการใช้พลังงานสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 41 ,832 เมกะวัตต์ ในปี 2562 เป็น 73,628 เมกะวัตต์ในปี 
2571 นอกจากนี้ ภายใต้แผนดังกล่าว รัฐบาลจะพัฒนาสายส่งความยาว 57,300 กิโลเมตร เช่นเดียวกับสถานีไฟฟ้า
ย่อยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  
ที่มา: PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟา้) ปี พ.ศ. 2562-2571 
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ความต้องการไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะเติบโตอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่ม
อัตราการเข้าถึงไฟฟ้า (Electrification Ratio) และการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
หากมองในภาพใหญ่จะเห็นว่ามีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึงร้อยละ 6.48 ต่อปี ในขณะที่กำลังการ
ผลิตก็เติบโตในทิศทางเดียวกันท่ีร้อยละ 7.01 ต่อปี ส่งผลให้ ณ ปลายแผนมีการปรับเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าสำรอง
ของประเทศจากร้อยละ 43 ในปี 2562 เป็น ร้อยละ 55 ในปี 2571 

 
ที่มา: PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟา้) ปี พ.ศ. 2562-2571 

1.2.3.4.8 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวยีนในประเทศอินโดนเีซยี 

   

ที่มา: PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟา้) ปี พ.ศ. 2562-2571 
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ประมาณการกาํลงัผลติตดิตัง้ในแผนพฒันาพลงังานป ี2562-2571 (RUPTL 2019)

ถ่านหิน ความร้อนร่วม ก๊าซ ดีเซล

น้ํามัน พลังงานหมุนเวียน ความต้องการไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าสํารอง
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เนื่องด้วยอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพที่สุดในโลก อ้างอิงจาก 
RUEN หมายเลข 22 ปี ค.ศ. 2017 ระบุไว้ว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพสูงถึง 29,544 เมกะ
วัตต์ แต่ถูกใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 6 หรือประมาณ 1,814 เมกะวัตต์ เท่านั้น (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)  ในปี 2562 
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอินโดนีเซีย (MoEMR) คาดการณ์ว่าจะมีกำลังการผลิตพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพเพิ่มเติมอีก 185 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิต ณ สิ้นปีปรับขึ้นเป็น 1 ,999 เมกะ
วัตต์ ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสามของโลกตามหลังสหรัฐอเมริกาและใกล้เคียงกับประเทศฟิลิปปินส์  

 
ศักยภาพพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพในประเทศอนิโดนเีซยีและกำลงัการผลติตดิตัง้ในปจัจบุนั 

 

 

ที่มา: PLN RUPTL (แผนจัดหาไฟฟา้) ปี พ.ศ. 2562-2571 

 
รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตติดตั้ง พลังงานความร้อนใต้พิภพอีก 4 ,607 เมกะวัตต์ ภายในปี 
พ.ศ. 2571 ปรับเพิ่มขึ้นจากแผนปีที่แล้วซึ่งมีเป้าหมายที่ 4,583 เมกะวัตต์ภายใน พ.ศ. 2570 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง
ที่จะมีการพัฒนากำลังการผลิตเพิ่มเติมหากมองในด้านศักยภาพของทรัพยากร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเผชิญ
กับความท้าทายในการเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากปัจจุบัน 
อัตรารับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่น่าสนใจพอที่จะดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ดังนั้น สัดส่วนของการ
ขยายตัวของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจจะถูกทดแทนด้วย
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 
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1) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อยใต้พิภพ 
การดำเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียจะเกี่ยวข้องกับ 2 สัญญาหลัก และ 2 
หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ (1) สัญญาร่วมดำเนินงาน (“JOC”): ให้สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการพัฒนา
ทรัพยากร พลังงานความร้อนใต้พิภพในพื้นที่ที่มีแหล่งพลังงาน  (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ("ESC"): ให้สิทธิการ
ขายไฟฟ้าให้ PT 

Perusahaan Listrik Negara ("PLN") ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) Pertamina Geothermal 
Energy (“PGE”): หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยมีรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด
และเป็นผู้ที่ได้สิทธิในการสำรวจและใช้ประโยชน์พื้นที่ในแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ (2) PLN: บริษัทในเครือ
ของรัฐในประเทศอินโดนีเซียที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดส่ง จ่ายไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน 

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

การประมวลผลโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สัญญาร่วมดำเนินงาน (JOC) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้รับเหมา (บริษัทเอกชน เช่น บริษัทย่อยของ 
SEGHPL) และ PGE ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาล โดย PGE มีหน้าที่บริหารการดำเนินงาน ในขณะที่ผู้รับเหมามีหน้าที่

210 150 221 235 405 445 355 

2,537 

20 5 190 151 147 
455 

245 415 

2,759 

45 145 55 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

เปรียบเทยีบกาํลงัการผลติความรอ้นใตพ้ภิพจากแผนฉบบัป ี2561 และ 2562
(หน่วย: เมกะวตัต)์

RUPTL 2561 RUPTL 2562
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รับผิดชอบ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในพื้นที่แหล่งพลังงาน และจัดส่งพลังงานความร้อนใต้
พิภพหรือไฟฟ้า โดยทั่วไป JOC จะครอบคลุมการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 42 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาการผลิต 30 ปี 
หรือ วันหมดอายุของ สัญญาร่วมดำเนินงาน (JOC) จะตรงกับวันครบอายุของการผลิตสำหรับการส่งมอบพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ทั้งน้ี ระยะเวลาการผลิตสำหรับการส่งมอบพลังงานความร้อนใต้พิภพของแต่ละยูนิตจะเท่ากับ 30 
ปีนับจากวันเริ่มต้นการผลิตเชิงพาณิชย์ของยูนิตสุดท้าย อนึ่ง สัญญาร่วมดำเนินงาน (JOC) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ของ Build-Own-Operate หรือ Build-Own-Transfer โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้น 90 – 10 โดยปัจจุบัน PGE 
ไม่มีหุ้นส่วนในโครงการใดๆ แต่มีบทบาทหลักในการ เก็บค่าชดเชยในฐานะเจ้าของทรัพยากร  ทั้งนี้การจำหน่าย
ไฟฟ้าจะอยู่บนพ้ืนฐานของสัญญาซื้อขายพลังงาน (Energy Sales Contract: ESC) ซึ่งโดยปกติ จะอยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และมีการกำหนดให้ PLN ซื้อไฟฟ้าตามรูปแบบ Take-or-Pay เป็นระยะเวลา 30 ปีขึ้นไป สัญญาซื้อ
ขายพลังงาน (ESC) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้รับเหมาและผู้จัดหาไอน้ำและหรือไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน ความร้อนใต้
พิภพ โดยมี PGE ในฐานะผู้ขาย (ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ผู้รับเหมาเอกซนจะอยู่ในฐานะตัวแทนของผู้ขาย) และ PLN ใน
ฐานะผู้ชื้อพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยทั่วไป ภายใต้ข้อตกลงนี้  ระยะเวลาการผลิตสำหรับการส่งมอบพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพจากแต่ละยูนิตของโรงไฟฟ้าจะเท่ากับ 30 ปีนับจากวันเริ ่มต้นการผลิตเชิงพาณิชย์ของยูนิต 
สุดท้าย และสัญญาซื้อขายพลังงาน (ESC) จะตรงกับวันครบอายุของการผลิตสำหรับการส่งมอบพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ 

2) อัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff) 

เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนและเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทนุของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
คณะกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ("EBTKE") ได้เสนออัตรารบัซ้ือไฟ Feed-in-
Tariff ล่าสุด โดยกระทรวงพลังงานได้ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 55 K/20/MEM/2562 ว่าด้วยเรื่องอัตราการรับ
ไฟฟ้า หรือ 2561 BPP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน 2562 แทนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 1772 
K/20/MEM/2562 หรือ 2560 BPP ฉบับเดิม 

 
เงื่อนไขราคารับซื้อ ($ cent/kWh) 

ประเภทโรงไฟฟ้า BPP Regional > BPP National BPP Regional ≤ BPP National 
Solar PV, Wind, Biomass, Biogas, 
Ocean Energy 

85% regional BPP เจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย 

Geothermal,Municipal Waste, 
Hydro 

100% regionalBPP 
 

เจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย 

           ที่มา: Ministry of Energy and Mineral Resources Repuplic of Indonesia, BPP 2561 

เน้ือหาหลักภายใต้กฏกระทรวงฉบับใหม่ยังคงเหมือนกฎกระทรวงฉบับเดิมกล่าวคือ เพดานอัตรารับซื้อไฟฟ้าซึ่งเป็น
อัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดที่ผู้ประมูลจะได้รับอนุญาตให้ยื่นเสนอเพ่ือขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแต่ละประเภภ 
โดยเพดานอัตรารับซื้อไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามความสะดวกในการเข้าถึงสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ทั้งน้ีเกาะ
ต่าง ๆ ในชนบทหรือภูมิภาคที่มีสายส่งไฟฟ้าที่ห่างไกลจะมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าสูงที่สุด (21.34 U.S. Cent ต่อหน่วย) 
ในขณะที่เกาะท่ีมีการเข้าถึงสายส่งไฟฟ้าที่สะดวกจะมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าต่ำสุด  (6.91 U.S. Cent ต่อหน่วย) และมี
ค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ 7.86 U.S. Cent ต่อหน่วย 
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1.2.3.4.9 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

อินโดนีเซียมีรายงานการติดเชื้อในประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และได้ประกาศหยุดออก
ใบอนุญาตการชุมนุมในสถานท่ีสาธารณะ ทั้งยังให้พื้นที่ต่างๆพิจารณาความเหมาะสมของใบอนุญาตที่อนุมัติไปแลว้ 
รัฐบาลมีมาตรการควบคุมเช่นเดียวกับหลายๆประเทศ เช่น  การประกาศให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก 
เว้นระยะห่างในพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมถึงควบคุมการเดินทางและปิดพรมแดน 

ถึงแม้จะมีความพยายามท่ีจะควบคุมการแพร่ระบาดด้วยมาตรการต่างๆ ทว่าอัตราการตรวจพบผูต้ิดเชื้อไวรัสก็
ยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวนผู้ตดิเชื้อสะสมของประเทศอินโดนีเซียพุ่งสูงเกินเจ็ดแสนราย และ
ยังมีจำนวนผูต้ิดเชื้อรายวันเกินเจ็ดพันคนต่อวัน 

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบโดยตรงในภาคพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทำให้
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต้องปิดตัวลงตามคำสั่งรัฐบาล ส่งผลให้อัตราการบริโภคไฟฟ้าลดลงอย่างมี
น ัยสำคัญ มีรายงานจาก Bisnis.com ว ่าความต ้องการใช ้ไฟฟ้าของภาคธุรก ิจลดลงร ้อยละ 11.38 
ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 15.81 แต่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นในภาคครัวเรือนร้อยละ 4.73 ทางการไฟฟ้า
อินโดนีเซียหรือ PLN เล็งเห็นผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือน จึงได้มีนโยบายสนับสนุนส่วนลดค่า
ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนลงเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ มีการคาดการจาก The 
Ministry of Energy and Mineral Resources ว่าการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6.25 เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
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แผนภาพแสดงจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศอินโดนีเซีย (ราย)

จํานวนผู้ป่วยยนืยนั รวมผู้ป่วยสะสม
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1.2.3.5 การตลาดและการแขง่ขนัในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

1.2.3.5.1 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหน่ึงในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน 
เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมศีักยภาพด้านทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนประชากร 7.3 ล้านคนและ
มีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ท่ี 32 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก Worldometers ณ เดือน 
ธันวาคม 2563) สำหรับภูมิประเทศสามารถแบบได้ 3 ลกัษณะ คือ เขตภูเขาสูง, เขตที่ราบสูง และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ 
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรสูง โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำและถ่านหินลิกไนต์ ท่ีนักลงทุนต่างประเทศให้
ความสนใจเข้ามาลงทุนในกิจการผลิตพลังงานท้ังเพ่ือขายในประเทศและส่งออกข้ามชายแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
สปป.ลาวรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกินกว่าร้อยละ 6 ต่อปีมาอย่างต่อเน่ือง (นับจากปี 2559) แต่ทว่าในปี
ปัจจุบัน ADB คาดการณ์ค่าการเติบโตติดลบของ GDP ที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  

1.2.3.5.2 โครงสรา้งธรุกจิพลงังานในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
ที่มา: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

1) กระทรวงพลงังานลาว (Ministry of Energy and Mines: MEM)  

มีหน้าที่กำกับดูแล ร่าง อนุมัตินโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานภายในประเทศโดยมีหน่วยงานต่างๆภายใต้
กระทรวงรับผดิชอบหน้าที่ในแตล่ะส่วนงาน 

2) กรมธรุกจิพลงังาน (Department of Energy Business: DEB)  

มีหน้าที่เผ้าติดตาม กำกับดูแล และส่งเสริมการลงทุนธุรกิจพลังงานภายในประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การ
เจรจาข้อตกลงในการพัฒนาโครงการและสญัญาซ้ือขายพลังงาน (PPA) 

3) กรมนโยบายและแผนพลงังาน (Department of Energy Policy and Planning: DEPP) 

หน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการพลังงานในประเทศ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่
กำหนดทิศทาง แผนกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศในทุกภาคส่วน (ระบบผลิต ระบบส่ง ระบบ



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-95 
 

จำหน่าย การพัฒนาการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการจำหน่ายพลังงานส่งออก
ต่างประเทศ) 

4) กรมบริหารจัดการพลังงาน (Department of Energy Management: DEM)  

หน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการพลังงานทั้งของภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามกฏหมาย
และข้อบังคับที่กำหนด รวมทั้งยังมีหน้าที่ร่างกฏหมายข้อบังคับ ข้อแนะนำ และมาตราฐานด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานในประเทศ 

5) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Électricité du Laos: EDL)  

เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การไฟฟ้าลาวมีกำลังผลิตบางส่วนภายใต้สังกัดและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้า
ลาว (EDL-Gen) นอกจากเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าลาวยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินระบบส่งและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้ารวมท้ังยังทำหน้าที่บริหารดูแลด้วย 

6) บริษัทผลิตไฟฟ้าลาว (EGL-Gen)  

เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่แยกมาจากการไฟฟ้าลาวพร้อมกำลังการผลิตบางส่วน เพื่อมาดำเนินงานในรูปแบบบริษัท
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกิจการหลักได้แก่ ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำและแสงอาทิตย์ และบริการด้านซ่อมบำรุง 
(Operation and Maintenance) บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2554 และได้รับการ
จัดลำดับความน่าเชื่อถือ BBB+ จาก TRIS Rating 

1.2.3.5.3 ภาพรวมกำลังผลิตติดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปี 2562 สปป.ลาว มีจำนวนผู้เชื่อมต่อไฟฟ้า 1.17 ล้านครัวเรื่อนโดยประมาณ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 93.93 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด มีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 9,064 เมกะวัตต์ เติบโตร้อยละ 
28 จากปี 2561 

 
ที่มา: รายงานประจำปี 2562 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 
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1.2.3.5.4 ระบบสง่  

EDL เป็นท้ังเจ้าของทรัพย์สินและผู้ดูแลระบบ มีความยาวของสายส่งรวมกันท่ี 39,448 กิโลเมตร (แรงดัน 22kV ขึ้น
ไป) ซึ่งถือเป็นการเติบโตร้อยละ 3.7 จากปี 2561 (38,038 กิโลเมตร) และมีอัตราพลังงานที่สูญเสียในสายส่งอยู่ที่
ร้อยละ 12.1 

1.2.3.5.5 ระบบจำหน่ายไฟฟา้ 

มี EDL เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยทุกประเภท  

1.2.3.5.6 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ความต้องการไฟฟ้าในสปป.ลาวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นทิศทางเดียวกับ GDP โดยในปี 2562 มีอัตรา
การเติบโตของความต้องการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 13.74 จากปี 2561  

ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ป ี2562 

 
ที่มา: รายงานประจำปี 2562 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

1.2.3.5.7 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

รัฐบาลลาวมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในประเทศและส่งเสริมการส่งออกพลังงาน
ไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดนเน้นการเติบโตของกำลังการผลิตจากทรัพยากรน้ำเป็นหลัก โดยในปี 2559 ทาง
กระทรวงพลังงานลาว (MEM) ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ได้จัดทำแผนประมาณการความต้องการใช้
ไฟฟ้า (Lao PDR’s Projection of Electricity Demand and Responses 2016-2030) โดยมีสาระสำคัญคือ 
การเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจาก 1,349 เมกะวัตต์ ในปี 2559 เติบโตเป็น 5,892 เมกะวัตต์ ในปี 2573 
โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.1 ต่อปี ในส่วนของการวางแผนกำลังการผลิตติดตั้ง จากรายเอกสาร
ประกอบการส ัมมนา “Regional Power Market and Cross-Border Interconnections Training” โดย
กระทรวงพลังงานลาวเผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะพัฒนากำลังผลิตโดยมุ่งเน้นที่พลังงานน้ำเป็นหลัก ตามมาด้วย
พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานลม หากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้ากับแผนพัฒนาพลังงาน
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ทางเลือกปี 2554-2568 จะเห็นภาพรวมการพัฒนากำลังการผลิตตามแผนผังข้างล่างต่อไปนี้ 

 
ที่มา: MEM 2560, EDL 

1.2.3.5.8 แนวโนม้อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวยีนในสปป.ลาว 

แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนปี 2554-2568 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนให้มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 30 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ 

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

นอกจากพลังงานน้ำแล้ว ยังมีโครงการพลังงานลมที่กระทรวงพลังงานลาวรายงานว่ามีทำเลที่มีศักยภาพสูงและมี
ทรัพยากรเทียบเท่ากำลังการผลิตติดตั้งอยู่ในช่วง 2,000-3,000 เมกะวัตต์ ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ทาง
กระทรวงพลังงานลาวได้รายงานศักยภาพของความเข็มแสงอยู่ที่ 3.6-5.5 หน่วยต่อตารางเมตร และมีช่วงเวลาที่มี
แสงแดดอยู่ในช่วง 1,800-2,000 ชั่วโมงต่อปี หากมองในแง่พื้นที่ศักยภาพในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ สปป. 
ลาว มีพื้นที่ผิวน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงเกษตรกรรมได้ รวมไปถึงพื้นที่ผิวน้ำเหนือเขือนซึ่งมีเนื้อที่มาก 
พื้นที่เหล่านี้มีศักยภาพที่จะติดตั้งกำลังการผลิตแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการระเหยของน้ำจะช่วยลด
อุณหภูมิของแผงลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ในส่วนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน
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ปัจจุบันที่ดำเนินการโดย EDL-Gen ซึ่งมีข้อตกลงในการพัฒนาโครงการขนาด 100 เมกะวัตต์กับ EDL แบ่งเป็นสอง
ช่วง ช่วงแรก 32 เมกะวัตต์ และช่วงหลัง 68 เมกะวัตต์ โดยติดตั้งบริเวณเขตเมืองหลวงเวียงจันทน์ 
1) การจำหน่ายไฟฟ้าระหว่างพรมแดน สปป.ลาว และประเทศเพื่อนบ้าน 
หากดูตัวเลขกำลังการผลิตเปรียบเทียบกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในประเทศพบว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ใน
ประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อขายข้ามพรมแดนมิใช่เพ่ือการบริโภคในประเทศเป็นหลัก ดูจากสถิติย้อนหลังในแผนภาพ
ต่อไปนี้จะพบว่าปริมาณไฟฟ้าส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 
ที่มา: สถิติไฟฟ้าประจำปี 2562 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

ข้อมูลการส่งออกล่าสุดปี 2562 (โดยรัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว) มีปริมาณการส่งออก 1,439 ล้านหน่วย มีมูลค่าโดยรวม
ประมาณ 74.36 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมาจากแหล่งผลติไฟฟ้าทั้งหมด 5 แหล่งไดแ้ก่ Nam Ngum 1, Nam Leuk, 
Nam Mang 3, Xeset 1 และ Xeset 2 โดยมีปริมาณการส่งออกส่วนใหญ่มาที่ประเทศไทย นอกจากนั้นยังส่งออก
ไปกัมพูชา, เมียนมาร์ และมาเลเซีย (ผ่านสายส่งของประเทศไทย) ปริมาณการส่งออกมายังประเทศไทยในปี 2562 
ทั้งหมด 25,547 ล้านหน่วย คิดเป็นปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.2 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำที่
ลดลงเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

นอกเหนือจากนี้ สปป. ลาวยังมีข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน (ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และ
จีน) โดยมีข้อตกลงสัญญาประเภท MOU รวมท้ังหมด 20,320 เมกะวัตต์ และมีโครงการปัจจุบันที่แล้วเสรจ็ 6,300 เม
กะวตัต์ (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 
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สถิติการสง่ออกไฟฟา้ข้ามแดนโดยรฐัวสิาหกิจไฟฟา้ลาว

ไฟฟ้าส่งออก อัตราค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วย (US Cent)
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ปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ตาม MOU 

 

ที่มา: Xinhau (2563) 

 

1.2.3.5.9 ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในภาคอตุสาหกรรมพลงังาน 

สปป.ลาวมีการรายงานการติดเชื้ออย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และได้มีการประกาศมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดขั้นรุนแรงโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 30 มีนาคม 2563 เช่น การห้ามออกจากเคหะสถาน ให้
ข้าราชการบางกลุ่มหยุดปฏิบตัิงาน และลดปริมาณการเดินทาง ห้ามมิให้มีการรวมกลุ่มเกิน 10 คน รวมถึงการปิด
พรมแดนระหว่างประเทศ จากมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดและฉับไว ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อใน
ประเทศสะสมของ สปป.ลาว มีเพียง 41 ราย และไม่มีผู้เสียชีวติ (ณ เดือนธันวาคม 2563) 

 

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO) 
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แผนภาพแสดงจํานวนผูต้ดิเชื้อไวรสั COVID-19 ในสาธารณะรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ราย)

จํานวนผู้ป่วยยนืยนั รวมผู้ป่วยสะสม
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เน่ืองจากสปป.ลาวมีรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นโยบายการปิดประเทศทำให้ขาดนักท่องเท่ียวที่
จะเข้ามาใช้บริการท่ีพักและสถานที่ท่องเท่ียว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคไฟฟ้าในประเทศ ในส่วนของการ
ขายไฟฟ้าข้ามชายแดนน้ันไม่ไดร้ับผลกระทบเน่ืองจากสญัญาสว่นใหญ่เป็นประเภท Take-or-pay ซึ่งมีการันตีการ
รับซื้อไฟฟ้าระบุอยู่ในสัญญา  

1.2.4 งานทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ 

-ไม่ม-ี 
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1-3 ปจัจยัความเสี่ยง  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด โดยการป้องกันและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่คาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่อการดำเนินงานของ
องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

บริษัทได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk 
Management ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางของการบริหารความเสี่ยง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับสายงาน (Business Unit Risk) 
ระดับโครงการ (Project Risk) และระดับหน่วยงานหรือปฏิบัติงาน (Functional Risk) เพ่ือให้องค์กรมีแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่างๆ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนและตดิตามผลการดำเนนิงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถจำแนกปัจจัยความ
เสี่ยงท่ีสำคัญประจำปี 2563 ได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1.3.1 ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์

1.3.1.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัและหนว่ยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐและ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ในประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน เช่น การไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน กระทรวง เศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรม (METI) เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื ่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือปรับลดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัทฯ และการกำหนดแนวทางของแผนธุรกิจในอนาคต 

อย่างไรก็ดี ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุน ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการเติบโตของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในหลายประเทศท่ัว
โลก โดยกว่า 180 ประเทศ ได้เข้าร่วมข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

นอกจากนี้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงทันต่อสถานการณ์ กลุ่มบริษัทฯ จึงสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ติดตามข่าวนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาข้อมูลและ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงดังกล่าว 

1.3.1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคา้รายใหญ่ 

กลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าที่บริษัทย่อยผลิตได้ตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งน้ี สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทสญัญา ประเทศ ระยะเวลาสญัญา 

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ไทย (1) สัญญามีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันทีท่ั้งสองฝ่ายลง
นามในสัญญา และให้มีอายุสัญญานับตั้งแต่
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ประเภทสญัญา ประเทศ ระยะเวลาสญัญา 

เดือนที่เริ่มขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 
ปี 

(2) เม่ืออายุสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคู่สัญญาฝ่าย
ใดประสงค์ท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไป คู่สัญญา
ฝ่ายน้ันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือใหคู่้สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 
วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา และให้สัญญา
นี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี 

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ไทย สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีลงนามใน
สัญญา และต่อเน่ืองอีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 
และให้มีผลบังคับใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา 

3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Kyushu 
Electric Power Company  

ญี่ปุ่น สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ป ีนับจากวันท่ีอ่าน
มิเตอร์ขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรก 

4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tokyo 
Electric Power Company 

ญี่ปุ่น สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ป ีนับจากวันท่ีอ่าน
มิเตอร์ขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรก 

5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Philippine 
Electricity Market Corporation 

ฟิลิบปินส์ สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ป ีหลังจากเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย ์

6. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PT 
Perusahaan Listrik Negara 
(“Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Perusahaan 
Listrik Negara” or “PLN”) 

อินโดนีเซีย สัญญามีกำหนดระยะเวลา 30 ป ีนับจากวันเริ่ม
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ของยูนิตที่เปิดทำการในลำดับ
สุดท้าย 

7. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricite 
du Laos (“EdL”) 

สปป.ลาว สัญญามีกำหนดระยะเวลา 27 ป ีหลังจากเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย ์

8. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam 
Electricity (“EVN”) 

เวียดนาม สัญญามีกำหนดระยะเวลา 25 ป ีนับจากวันท่ีเริ่ม
ดำเนินการเชิงพาณิชย ์

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ มาตรฐาน  OHSAS 18001:2007 มาตรฐาน ISO 
9001:2008 มาตรฐาน TIS 18001:2011 ISO 14001:2004 และข้อกำหนดอ่ืนๆ ของ กฟผ. และ กฟภ. 

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 
Kyushu Electric Power Company และ Tokyo Electric Power Company ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Philippine Electricity Market Corporation สำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ  PT Perusahaan 
Listrik Negara (“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara” or “PLN”) และ
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โรงไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Electricite du Laos (“EdL”) และ Vietnam Electricity 
(“EVN”) ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเป็นการท่ัวไป 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว 

1.3.1.3 ความเสีย่งจากการไมม่หีุน้สว่นบรษิทัเปน็คนในทอ้งทีส่ำหรบัการบรหิารจดัการ 

การบริหารจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ
โครงการ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นส่วนบริษัทเป็นคนท้องที่ช่วยบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ จึง
อาจเกิดปัญหาความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงการ และการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาซ้ือขายหุ้น ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้คู่ค้าดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
โครงการในด้านต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หลังจากการเข้าซ้ือหุ้น 

1.3.2 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร 

1.3.2.1 ความเสีย่งจากการพฒันาและกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟา้ลา่ชา้กวา่กำหนด 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการท่ีจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา เช่น การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่มีขนาดเพียงพอสอดคล้องกับแผนการ
ลงทุน การขอใบอนุญาต การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า และการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น หาก
กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ กลุ่มบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากวันเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต้องล่าช้าออกไป หรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์  

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยท่ีสำคัญข้างต้น กลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี ้

(1) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อถือได้  

(2) คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่
ครอบคลุมกรณีเลวร้ายท่ีสุด (Worst Case Scenario) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนใน
กรณีเลวร้ายที่สุดที่กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับ นอกจากนี้ ในการประเมินเงินลงทุนโครงการต่างๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้
คำนวณเงินลงทุนสำรอง (Contingency) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มได้เพียงพอ
หากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

(3) ศึกษาข้อมูล (Due Diligence) และความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น 

(3.1) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/วิศวกร เพื่อ 

 (ก) ประเมินค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ความเร็วและทิศทางของลม รวมถึงปริมาณน้ำฝนและน้ำในเขื่อน  
  โดยการอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ 

 (ข) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) 

 (ค) ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ 
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 (ง) ติดตามขั้นตอนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

(3.2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพ่ือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตรวจสอบ
เอกสารสิทธิที ่ดิน เอกสารสัญญาโครงการ ใบอนุญาตที่เกี ่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ  

(3.3) ที่ปรึกษาเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ากลุ่ม
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
 เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

(4) มอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ 
รักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนรวบรวมที่ดินหลายราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาที่ดินในหลายพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่ดินโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่ดินที่กลุ่ม
บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเป็นราคาที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ี ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและที่ปรึกษาที่
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน รวมถึง
การขอเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรและการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

1.3.2.2 ความเสีย่งจากการกอ่สรา้งสายสง่ไฟฟา้จากโครงการไปยงัจดุรบัซื้อไฟฟา้ของการไฟฟา้เวยีดนาม (EVN) 
โครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญา
ซื้อขาย กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และกำหนดเริ่มทำการซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2565 ซึ่งจะต้องมีการก่อสรา้ง
สายส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดรับซื้อไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีประมาณการไว้ ทั้งนี้
การดำเนินการก่อสร้างสายส่งนี้ เป็นการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้า หรือ Phongsubthavy Group 
(“PSG”) กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยแต่งตั้งและส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมติดตามความ
คืบหน้าของงานก่อสร้างเละรายงานให้คณะกรรมการดำเนินงานบริษัทระดับผู้บริหารทราบอย่างต่อเน่ือง  

1.3.2.3 ความเสีย่งจากประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของกระบวนการผลติไฟฟา้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยหลาย
ปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ การสูญเสียท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากสภาพอากาศที ่ร้อนเกินไป การที่
โรงไฟฟ้าต้องหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
หรือปัจจัยภายนอก ได้แก่ ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบำรุง หรือปริมาณไฟฟ้าที่ส่งเข้าสู่
ระบบสายส่งเกินความต้องการ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถส่งไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งได้ เป็นต้น อาจส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าน้อยลง และจะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในโดย 

(1) จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And 
Data Acquisition (SCADA) เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการให้
โรงไฟฟ้ากลับมาจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ 
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(2) จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ในโครงการ
นำร่องที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบเชิงป้องกัน 

(3) มีนโยบายให้ซื้อประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อประกันเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิ่มเติมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และมีการรับประกันปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำท่ีสามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) สำหรับโครงการท่ีเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วโดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงการ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ มีประกันประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า (Plant Availability) ในระยะเวลา 2 ปีแรก
ที่ 95% และในปีที่ 3-10 (ระยะเวลา 8 ปี) ที่ 96% สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีการรับประกันประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า (Performance 
Ratio) จากผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยหากโครงการมีประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า
ต่ำกว่าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จต้องชดเชยให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
ตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ มีประกันคุณภาพวัสดุและฝีมือการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เป็นระยะเวลา 10 ปี และประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากผู้ผลิ ตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็น
ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรับประกันอุปกรณ์โดยทั่วไปสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น และสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกลุ่มบริษัทฯ มีประกัน
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่ 98% 

ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ มีความประสงค์จะต่ออายุระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว เพื่อให้มีระยะเวลาคุ้มครองตาม
อายุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 20-25 ปี กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซื้อ
ประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า เช ่น เครื ่องแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter) และหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาความคุ้มค่าในการซื้อประกันอุปกรณ์เพิ่มเติม เปรียบเทียบกับการ
ซ่อมแซมด้วยตนเอง และการเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความเหมาะสม 

1.3.2.4 ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) 
กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จใน
การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญในด้านต่างๆ 
และความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เน่ืองจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ให้การรับประกันผลงาน หากผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุขัดข้องใน
การดำเนินงานที่ส่งผลต่อฐานะ หรือสภาพคล่องทางการเงิน อันเป็นเหตุให้ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือ
ภาระหน้าที่ตามสัญญา จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จที่เข้มงวด โดยพิจารณาจากข้อมูล
ทางเทคนิคของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นหลัก ได้แก่ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการบริการ รวมทั้งฐานะทางการเงินของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ หลังจากนั้นจึงพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคา เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้
ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 
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1.3.3 ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

1.3.3.1 ความเสีย่งจากการมสีว่นแบง่กำไรของบรษิทัรว่มไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย 

ผลประกอบการและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมอาจไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ เช่น 
การหยุดซ่อมบำรุงกระทันหันในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพทั้ง 3 แห่ง ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย
ร้ายแรงที่ไม่คาดถึง เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินทลาย พายุ อัคคีภัย หรือการขัดข้องของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ อาจส่งผลให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี การหยุดชะงักของโรงไฟฟ้าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีนโยบายการทำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการ
ทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รวมถึงการประกันภัยทรัพย์สิน (Property All Risks) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption) โดยหากสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุใน
กระบวนการทำงานหรือภัยธรรมชาติ บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้กับโรงไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายท่ีโรงไฟฟ้าใช้ในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย ทั้งนี้ มูลค่าการชดเชยของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละประเภทขึ้นกับวงเงินประกันท่ี
ระบุในกรมธรรม์ หากโรงไฟฟ้ามีการหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินงานได้ โรงไฟฟ้าจะได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาที่
หยุดการดำเนินงานจริง แต่ไม่เกิน 24 เดือน และจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยนับจากวันที่โรงไฟฟ้าหยุดทำงานมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 45 – 60 วัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก โดยวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยแบบ
ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นที่ครบกำหนดชำระ
คืน 

1.3.3.2 ความเสีย่งจากการจดัหาเงนิลงทนุสำหรบัใชใ้นการประกอบธรุกจิโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีน 

ในการลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า เงินลงทุนจะประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินส่วนทุน
ของผู้ถือหุ้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนทั้งส่วนเงินกู้ยืมและส่วนของทุน เพื่อมาใช้ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าดังกล่าว จะส่งผลให้การลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนการท่ีวางไว้  

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ และมีประสบการณ์จากการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายโครงการและหลายประเทศ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน
การเงินหลายแห่ง รวมถึงในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1.3.3.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ซึ่งได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศ 
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสปป.ลาว จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ เช่น 
เยน กีบ และเหรียญสหรัฐ เป็นต้น ความหลากหลายของสกุลเงินดังกล่าว ทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงินตรา
ต่างประเทศที่อาจกระทบต่องบการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เช่น หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งคา่ขึ้น
จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากบริษัทร่วมลงทุนลดลงเมื่อแปลงค่าจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานของ Electricite du Laos (“EdL”) 
สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากมีการชำระเงินล่าช้า 
หรือไม่สามารถชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน ร้อยละ 90 ตามข้อกำหนดของสัญญา เน่ืองจากการประสบ
ปัญหาเงินสำรองต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ และมีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ EdL ชำระเงินเป็นสกุลกีบ บริษัทฯ บริหารจัดการเงินสกุลกีบที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และบริษัทฯ จะทำการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสานงาน และได้รับการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ธนาคารผู้ให้กู้ ในการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลกีบเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

อีกทั้ง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ที่ติดตามความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท 
รวมทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนใช้เครื่องมือทางการเงิน เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนดังกล่าว เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สัญญาแลกเปล่ียนเงิน
ต้นต่างสกุล (Cross Currency Swap) ตามความเหมาะสม   

1.3.3.4 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

โดยทั่วไปในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบการมักมีการกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้
สินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน โดยอัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาการให้
สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นสำคัญ ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินบางส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว หากอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้กลุ่มบริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำนานเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ ก็มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดและอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate 
Swap) ตามความเหมาะสม 

1.3.3.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผล 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจากการ
ดำเนินงาน เงื่อนไขภายใต้สัญญาสินเชื่อทางการเงิน ความจำเป็นในการสำรองเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ รวมถึง
ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทางโครงการมีเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในการ
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)) ของธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา
ต่ำกว่าที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือมีผลประกอบการและสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปนัผล
ให้กับผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้มีอำนาจในกลุ่มบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามแผนธุรกิจ และในที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการและสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด 

1.3.3.6 ความเสีย่งจากความสามารถในการชำระหนี ้

ตามท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินท้ังเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ รวมถึงการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีภาระที่ต้องชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้ตามที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-108 
 

หากกลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดี หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามท่ีกำหนด หรืออาจถูกเรียกให้ชำระหน้ีคืนท้ังจำนวนทันที  

อย่างไรก็ดี ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ที่ผ่านมากลุ่ม
บริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
กลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน รวมท้ังสามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

1.3.3.7 ความเสีย่งจากการปรบัลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของประเทศทีไ่ปลงทุน 

การลงทุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการปรับลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในต่างประเทศ อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สถานะการเงินการคลัง การมีเงินทุน
สำรองของประเทศลดลง การขาดดุลระหว่างประเทศ และไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ทำให้สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือปรับลดความน่าเชื่อถือ ดังเช่นโครงการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกลุ่มบริษัทฯ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด โดยการประสานงานร่วมกับ
คู่ค้าท้องถิ่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐบาล เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนในการติดตามการชำระค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าตามข้อกำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมท้ังกลุ่มบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการ
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือที่ดีกว่า โดย
กำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าภายในปี 2565 

1.3.3.8 ความเสีย่งจากผลตอบแทนการลงทนุอาจไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดการณ ์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใดๆ 
กลุ่มบริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ กำไร และผลตอบแทนของ
โครงการดังกล่าวบนสมมติฐานต่างๆ หากปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ หรือสูญเสียโอกาสในการลงทุน ทั้งน้ี ความเสี่ยงดังกล่าวมีสาเหตุที่สำคัญ เช่น 

(1) กลุ ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพื้นที่พัฒนาโครงการเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน หรือมีต้นทุนการได้มาซึ่งพื้นที่พัฒนาโครงการสูงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากข้อจำกัดในการขอ
อนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) 

(2) เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณไ์ว้ เน่ืองจากราคาการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เป็นต้น 

(3) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก 
- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได ้และ/หรือ จำหน่ายได้ ต่ำกว่าทีป่ระมาณการไว้ 
- สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น ค่าความเข้มแสง แตกต่างจากที่ประมาณการไว ้
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า และได้
กำหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น หากเป็นโค รงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แหล่งข้อมูล
จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่า เพื่อใช้ประกอบการ
กำหนดที่ตั้งโครงการ เป็นต้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญเพื่อควบคุมและ
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ดูแลการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และในการประเมินเงินลงทุนในโครงการ
ต่างๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้คำนวณเงินลงทุนสำรอง (Contingency) ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมหากค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง 

1.3.4 ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3.4.1 ความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนหรอืความผนัผวนตามฤดกูาล 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม และ
น้ำ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า หากพลังงานจากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ พลังงานจากลมมีความเร็ว
ลมน้อยลง หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลอันเนื่องจากมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลถึงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนหรือความผันผวนตามฤดูกาลเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการท่ัวไปในอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ซึ่งมีรูปแบบความ
ผันผวนตามฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน รวม 4 ประเภท คือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
และล่าสุดคือ พลังน้ำ เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการดำเนินธุรกิจการขยายฐานการลงทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ 

1.3.4.2 ความเสีย่งจากการดำเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ตอ้งหยดุชะงกั เนื่องจากภยัธรรมชาติ 

ในปี 2554 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประสบอุทกภัย ส่งผลให้โครงการดังกล่าวหยุดดำเนินการชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ 7 เดือน  
ภายหลังจากภาวะอุทกภัยในครั้งนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างคันกั้นคอนกรีต (Dyke) ป้องกันน้ำท่วม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในการพัฒนาโครงการอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมและจัดวางระบบป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดย
ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ศึกษาความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและทิศทางของน้ำท่วมในรอบปีการเกิดซ้ำ 100 
ปี ของที่ตั้งโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือหามาตรการในการป้องกัน เช่น สร้างคันป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น  

นอกจากนี้ หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยร้ายแรงที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของ
ระบบไฟฟ้า อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินทลาย ภูเขาไฟระเบิด พายุหิมะ หรือการก่อวินาศกรรมใน
พื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ อาจส่งผลให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม โดยกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดมี
ความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงประกันภยั
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 

1.3.4.3 ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไม่ครบถว้น 
การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เป็นต้น 
อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตีความ หรือบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างไปจากฉบับที่มีผล
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บังคับใช้ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ซึ่ง
อาจทำให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับบทลงโทษในทางแพ่ง ทางอาญา หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกสั่ง
ปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราว ถาวร หรือมีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

อีกทั้ง การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้ังที่เป็นของหน่วยงานรัฐส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษ การกำจัดและจัดการขยะของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงาน และการจัดการวัตถุที่เป็นอันตราย หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ชื่อเสียง หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(2) จัดให้มีทีมงานทำหน้าที่ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอก หากพบว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่
ซับซ้อนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

1.3.4.4 ความเสีย่งจากการทีป่ระกนัภยัของกลุม่บรษิทัฯ อาจมคีวามคุม้ครองไมเ่พยีงพอ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายทำประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากความ
สูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยง
จากการท่ี  

(1) กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่ง
เกิดขึ้นจากสงครามและภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกันภัย 

(2) บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ 
(3) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์

ปรับตัวสูงขึ้น 
(4) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ 

ความเสี่ยงท้ังหมดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการทำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการท่ัวไปในอุตสาหกรรม โดย
จะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม 

1.3.4.5 ความเสีย่งจากการสญูเสยีรายไดจ้ากการจำกดัปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟา้ (Curtailment) 

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากับผู้ประกอบกจิการไฟฟา้เอกชนตามพื้นที่ท่ีโรงไฟฟ้าแตล่ะแห่งตั้งอยู่ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญา 
20 ปี ภายใต้สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องขายไฟฟ้าใหแ้กผู่้ประกอบกจิการ
ไฟฟ้าเอกชน แตผู่้ประกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนมีภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลติได้   

อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural 
Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดำเนินงาน
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ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแกไ้ขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกจิการไฟฟ้า ซึ่งรวมถึง
การจำกดัปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) โดยไมต่้องชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้หากถกูจำกดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า 

แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิที่จะสามารถสั่งให้กลุ่มบริษัทฯ ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้เป็นจำนวน
รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี หรือ 360 ชั่วโมงต่อปี (แล้วแต่กรณี) กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีแผนการติดตั้งระบบ Real time Curtailment Relief ในปี 2564 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อจำนวนชั่วโมงที่
ถูกจำกัดการซื้อไฟฟ้า รวมถึงได้ศึกษาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยพิจารณาถึงต้นทุนกับความ
คุ้มค่า และติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต
และลดผลกระทบจาก Curtailment ในท้ายท่ีสุด  

1.3.5 ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

1.3.5.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติจะถูกคุกคามอย่างรุนแรง เกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจเกิดเป็นวิกฤต
สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว หรือ Extreme Weather Event ทำให้นานาชาติรวมถึงประเทศไทยเห็นความสำคัญ
ของผลกระทบดังกล่าว จึงมีความร่วมมือกันและให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 20-25% 
ภายในปี 2573 รวมถึงมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าจากการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทุก 5 ปี โดยในปี 2563 พบว่าไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ไม่ต่ำกว่า 14% ของเป้าหมาย หรือลด
ได้ทั้งสิ้น 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีส่วนรว่ม
ในการดำเนินงานตามเป้าหมายจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) และอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หรืออาจไม่สามารถช่วยส่งเสริม
ให้การลดก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายของประเทศได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการลดใช้พลังงานของโรงไฟฟ้าและอาคารของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามแผนจากกระทรวงพลังงาน อีกทั้งได้ติดตามข่าวนโยบายของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการ เพ่ือเตรียมแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงไว้ล่วงหน้า และได้พิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงดังกล่าว 

1.3.5.2 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ เน่ืองจากการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท
สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ
ให้สูญเสียข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ หรือการดำเนินธุรกิจหยุดชะงักได้จากการถูกโจรกรรมข้อมูล และส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ โดยจากประกาศราช
กิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีผลเลื่อนไปในปี 2564 ให้มีการควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและคู่ค้าในการจัดเก็บรวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
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อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการรับมือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่
สำคัญ รวมถึงมีการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการเตรียมความพร้อมในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการรวบรวมจัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน คู่ค้า เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ เพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
และมีการทดสอบตรวจประเมินการคุกคามทางไซเบอร์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถป้องกันเชิงรุกก่อนถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี พร้อมทั้งติดตามระวังภัยคุกคามใหม่ๆ ทั้งในสำนักงานและ
โรงไฟฟ้า โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำระบบรองรับความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO 
27001 ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล 

1.3.5.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตเป็นวงกว้างครอบคลุมในหลาย
ประเทศ ความรุนแรงของโรคดังกล่าวทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลในหลาย
ประเทศต้องกำหนดมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทั้งการปิด
สถานที่และระงับกิจกรรมที่ต้องพบปะซึ่งกัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เศรษฐกิจในหลาย
ประเทศเกิดการชะลอตัว ความเชื่อมั่นของการลงทุนลดลง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการลงทุนอัน
เนื่องจากการเดินทางติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจ ความล่าช้าจากการขนส่งอุปกรณ์ติดตั้งจากต่างประเทศในการ
ดำเนินงานก่อสร้าง และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบระยะยาวทำให้ลดผลกระทบจากการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่ งเป็น
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ และมีการป้องกันความเสี่ยงโครงการโดยการ Lockdown โรงไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ จึงได้มีมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อด้วยการกำหนดนโยบาย Work from home พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันทำความ
สะอาดและการตรวจวัดไข้ในเบื้องต้นสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกรวมถึงคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด หากพบว่ามีบุคคลเข้าข่ายเสี่ยงจะดำเนินการให้กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน อีกทั้งมีการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบต่างๆ ที่รองรับการทำงานได้อย่างราบร่ืน 

1.3.6 ความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานราชการในการขออนุญาตดำเนินงานต่างๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากที่พนักงานบริษัทฯ คู่ค้า 
หรือตัวแทนบริษัทต้องการเร่งรัดขั้นตอน หรือต้องการแก้ไขในความบกพร่อง หรือต้องการให้สามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ จึงอาจมีการจ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การ
จัดหาที่ดิน การเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้า การขอหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า การนำเข้าอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ การสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ในการเลี้ยงรับรองหรือให้ของขวัญที่เข้าข่ายการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือ บริจาค หรือให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการกำหนดมาตรการ
ควบคุมภายในและขั้นตอน เพ่ือป้องกันเหตุการ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น มีการอบรบและสื่อสารระเบียบปฎิบัติให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีกระบวนการควบคุมภายในซึ่งมีการระบุรายการเบิกจ่าย
อย่างชัดเจนตามลำดับผู้มีอำนาจอนุมัติ และเก็บรักษาหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบ
ได้ เป็นต้น 
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1-4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ  
1.4.1 ลกัษณะของทรพัยส์นิทีส่ำคญั 
1.4.1.1 สนิทรพัยถ์าวร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื ่อมราคาสะสม ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 
13,675.58 ล้านบาท และ 14,667.82 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดบั รายการ 

มลูคา่ตามบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่

31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

1 ที่ดิน 
788.62 899.26 

เป็นเจ้าของ 
ติดภาระจำนอง
บางส่วน 

2 อาคาร 277.86 271.84 เป็นเจ้าของ 
ติดภาระจำนอง
บางส่วน 

3 ส่วนปรับปรุงที่ดินและระบบ
สาธารณูปโภค 

938.82 938.27 
เป็นเจ้าของ 

ติดภาระจำนอง
บางส่วน 

4 เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
9,360.48 9,167.00 

เป็นเจ้าของ 
ติดภาระจำนอง
บางส่วน 

5 เครื่องใช้สำนักงาน 94.67 83.52 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

6 ยานพาหนะ 8.78 6.26 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

7 งานระหว่างก่อสร้าง 2,206.35 3,301.67 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 13,675.58 14,667.82  

 

ทั้งน้ี รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตาม
ประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัทได้ดงันี้ 
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1.4.1.1.1 ทีด่นิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้า
พลังงานลม โดย ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศทีต่ัง้ 
ขนาดพืน้ที ่

(ไร-่งาน-ตร.ว.) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 1,882-2-30 426.19 513.16 เป็นเจ้าของ  ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน 
รวมมูลค่า 420.41 ล้านบาท 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

815-2-32 362.43 
 

386.10 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 788.62 899.26  

 
 

1.4.1.1.2 อาคาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองอาคารโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้า และที่ตั้งสำนักงาน 
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายละเอียดดังนี ้

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 271.33 265.53 เป็นเจ้าของ ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน รวม
มูลค่า 245.09 ล้านบาท 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

3.44 3.41 เป็นเจ้าของ ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน 
รวมมูลค่า 0.98 ล้านบาท 

สปป.ลาว 3.09 2.90 เป็นเจ้าของ  ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 277.86 271.84  
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1.4.1.1.3 สว่นปรบัปรงุทีด่นิและสาธารณปูโภค  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของส่วนปรับปรุงที่ดินและสาธารณูปโภคตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 916.32 918.86 เป็นเจ้าของ ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน รวม
มูลค่า 888.12 ล้านบาท 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

22.50 19.41 เป็นเจ้าของ  ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 938.82 938.27  

 

1.4.1.1.4 เครื่องจกัร และอปุกรณ ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
รายละเอียดดังนี ้

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 8,409.70 8,216.81 เป็นเจ้าของ  ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน รวม
มูลค่า 7,910.42 ล้านบาท 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

945.51 933.99 เป็นเจ้าของ ติดภาระจำนองบางส่วน เพื่อเป็น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน 
รวมมูลค่า 696.08 ล้านบาท 

สปป.ลาว 5.27 16.20 เป็นเจ้าของ  ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 9,360.48 9,167.00  
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1.4.1.1.5 เครื่องใชส้ำนกังาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องใช้สำนักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 92.41 81.11 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

1.97 1.21 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

สปป.ลาว 0.29 1.20 เป็นเจ้าของ  ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 94.67 83.52  

 

1.4.1.1.6 ยานพาหนะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 8.34 5.77 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

0.44 0.49 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 8.78 6.26  
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1.4.1.1.7 งานระหวา่งกอ่สรา้ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานระหว่างก่อสร้างสำหรับโครงการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มลูค่าตามบัญชีสุทธิของงานระหว่างก่อสร้างตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศทีต่ัง้ 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.62 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชี
สทุธ ิ 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย 167.68 256.26 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 

2,038.67 3,045.41 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 2,206.35 3,301.67  

 

1.4.1.1 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี ้

ประเทศทีต่ัง้ สถานทีต่ัง้ สญัญา วตัถปุระสงค ์ อายสุญัญา ภาระผกูพนั 

ประเทศไทย อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ

อาคารสำนักงาน 

18 - 22 ปี 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

พ.ย. 2580) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

อ.เมืองปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

26 ปี 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

ธ.ค. 2585) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

อ. พระโขนง 
จ.กรุงเทพมหานคร 

สัญญาเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งของ
สำนักงาน 

12 ปี และสามารถต่อ
อายุได้อีกครั้งละ 3 ปี 

(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 
ม.ค. 2572) 

ไม่มีภาระผูกพัน 

ประเทศญ่ีปุ่น จ. โตเกียว สัญญาเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งของ
สำนักงาน 

3 ปี 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

มี.ค. 2566) 

ไม่มีภาระผูกพัน 
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ประเทศทีต่ัง้ สถานทีต่ัง้ สญัญา วตัถปุระสงค ์ อายสุญัญา ภาระผกูพนั 

ประเทศญ่ีปุ่น จ. คาโงะชิมะ 
(โครงการ 
Nakatsugawa) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

ส.ค. 2577) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

จ. คุมาโมโตะ 
(โครงการ Takamori) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

ก.พ. 2578) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

จ. มิยาซากิ 
(โครงการ Nojiri) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

ก.พ. 2578) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

จ. คาโงะชิมะ 
(โครงการ Tarumizu) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
(สิ้นสุดสัญญาในเดือน 

ส.ค. 2578) 

ติดภาระโอนสิทธิการเช่า
เพื่อเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 

จ. ชิซูโอกะ 
(โครงการ Gotemba) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

3 ปี และต่ออายุสัญญา
อัตโนมัติครั้งละ 3 ปี 

ไม่มีภาระผูกพัน 

จ. ชิบะ 
(โครงการ Chiba) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
 

ไม่มีภาระผูกพัน 

จ. ฟูกุชิมะ 
(โครงการ Yabuki) 

สัญญาเช่าทิ่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

20 ปี นับจากวัน COD 
 

ไม่มีภาระผูกพัน 
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1.4.1.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีดังนี ้

ประเทศทีต่ัง้ รายละเอยีดสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคา่ตามบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบัญชสีทุธ ิ
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

ประเทศไทย ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า และสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

สิทธิการใช้ที่ดิน 

23.07 
27.63 
20.97 

21.91 
1,119.09 

20.09 

ประเทศญ่ีปุ่น ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า และสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

1.61 
1,567.66 

0.87 
1,707.38 

สปป.ลาว สิทธิการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 5,042.78 7,917.70 

รวม  6,683.72 10,787.04 
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1.4.1.3 สญัญาประกนัภยั  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ทุกโครงการ มีการทำ
ประกันภัย โดยสาระสำคัญของสัญญาประกันภัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

ตารางสรุปสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ 

ผูเ้อา
ประกนัภยั 

โครงการ วงเงนิเอาประกนัภยั  

ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

กำลงัการ
ผลติไฟฟา้
ตามสญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้  

ประกนัภยั
ความเสยีหาย
ตอ่ทรพัยส์นิ 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ล้านบาท) 

ประกนัภยัความ
รบัผดิชอบตอ่

บคุคลภายนอก 

(ล้านบาท) 
อำเภอ จงัหวดั 

บริษัทฯ 38.0 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 45.80 329.00 80.00 1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

บริษัทฯ 
(WPPB) 5.0 พระพุทธบาท สระบุรี 5.00 15.00 10.00 

1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

บริษัทฯ 
(WTMG) 3.9 ท่าม่วง กาญจนบุรี 3.90 11.00 8.00 

1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE 
16.0 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 24.50 196.00 110.00 

1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

16.0 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 24.50 197.00 110.00 
1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-BRM 8.0 ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12.30 100.00 30.00 1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-BRM1 8.0 หนองกี่ บุรีรัมย์ 12.30 96.00 30.00 1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-CPM1 8.0 
บำเหน็จ     

,mnbvcxzณรงค ์ ชัยภูมิ 
12.30 

98.00 30.00 
1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-NMA 8.0 ด่านขุนทด นครราชสีมา 
12.30 

94.00 30.00 
1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-PRI 16.0 กบินทร์บุร ี ปราจีนบุรี 24.60 192.00 60.00 
1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-PRI 
(CWSC) 

5.0 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5.00 22.00 10.00 
1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-PRI 
(CAYA) 

2.0 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2.00 9.00 5.00 1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 

BSE-PRI 
(CBPI) 5.0 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5.00 21.00 10.00 

1 ม.ค. 63 – 
31 ธ.ค. 63 
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ตารางสรุปสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ 
(โครงการใหม่) (วงเงินประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก มีหน่วยเป็น ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ผูเ้อา
ประกนัภยั 

โครงการ วงเงนิเอาประกนัภยั  

ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

กำลงัการ
ผลติไฟฟา้
ตามสญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้  

ประกนัภยั
ความเสยีหาย
ตอ่ทรพัยส์นิ 

(ล้านบาท) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ล้านบาท) 

ประกนัภยัความ
รบัผดิชอบตอ่

บคุคลภายนอก 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

อำเภอ จงัหวดั 

JKR,RPV 10.0 บ่อพลอย กาญจนบุรี 
770.00 182.36 - 

30 ก.ค. 63 – 
30 ก.ค. 64 

- - 2.0 1 ต.ค. 63 –  
1 ต.ค. 64 

LOP 5.0 โคกสำโรง ลพบุร ี
474.25 113.80 - 4 ก.พ. 63 –  

4 ก.พ. 64 

- - 1.0 
1 ต.ค. 63 –  
1 ต.ค. 64 

CPRS 5.0 เมือง ปราจีนบุรี 168.69 104.43 10.0 
20 เม.ย. 63 – 
20 เม.ย. 64 

 

ตารางสรุปสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ 

ผูเ้อา
ประกนัภยั 

โครงการ วงเงนิเอาประกนัภยั  

ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

กำลงัการ
ผลติไฟฟา้
ตามสญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ ประกนัภยั
ความเสยีหาย
ตอ่ทรพัยส์นิ 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยัความ
รบัผดิชอบตอ่

บคุคลภายนอก 

(ล้านบาท) 
อำเภอ จงัหวดั 

LLG 9.0 ปากพนัง นครศรีธรรมราช 761.74 121.76 300.00 10 มิ.ย. 63 – 
9 มิ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-122 
 

ตารางสรุปสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ 

ผูเ้อาประกนัภยั 

โครงการ วงเงนิเอาประกนัภยั 

ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 
 

ประกนัภยัการ
เสีย่งภยัทกุ
ชนดิสำหรบั
ทรพัยส์นิที่
เคลือ่นทีไ่ด ้

(ล้านเยน) 

ประกนัภยั
ธรุกจิ

หยดุชะงกั 

(ล้านเยน) 

ประกนัภยั
ความ

รบัผดิชอบตอ่
บคุคลภายนอก 

(ล้านเยน) 

ความรบัผดิ
ตอ่

ข้อบกพรอ่ง
ของเซลล์

แสงอาทติย ์

(ล้านเยน) 

Nakatsugawa 0.7 
คาโงะชิมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น 
223.08 39.79 500.00 

- 15 ส.ค. 63 – 15 
ส.ค. 64 

Takamori 1.0 
คุมาโมโตะ 

ประเทศญ่ีปุ่น 348.84 56.52 500.00 
- 16 ก.พ. 63 – 16 

ก.พ. 64 

Nojiri 
 

0.9 
 

มิยาซากิ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

308.51 - - 
- 24 ก.พ. 61 – 24 

ก.พ. 66 

- 52.58 500.00 
- 24 ก.พ. 63 – 24 

ก.พ. 64 

Tarumizu 8.1 
คาโงะชิมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น 
2,654.92 378.23 1,000.00 776.29 

22 ธ.ค. 63 – 22 
ธ.ค. 64 

Gotemba 1 2.0 ชิซูโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

455.52 - - - 
31 พ.ค.61-31 พ.ค. 

66 

- 91.79 Unlimited - 
31 พ.ค.63-31 พ.ค. 

64 

Gotemba 2 2.0 ชิซูโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

470.31 - - - 
31 พ.ค.61-31 พ.ค. 

66 

- 92.32 Unlimited - 
31 พ.ค.63-31 พ.ค. 

64 
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ตารางสรุปสัญญาประกันภัยของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว 

ผูเ้อาประกนัภยั 

โครงการ วงเงนิเอาประกนัภยั 

ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

ทีต่ัง้ 
 

ประกนัภยัความ
เสยีหายตอ่
ทรพัยส์นิ 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

 

ประกนัภยัธรุกจิ
หยดุชะงกั 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

ประกนัภยัความ
รบัผดิชอบตอ่

บคุคลภายนอก 

(ล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

Nam San 3A 
Power Sole 

Co.,Ltd 
69 

Xieng 
Khouang 
Province, 
Lao PDR 

99.80 23.39 10.00 24 ก.ย. 63 – 24 
ก.ย. 64 

Nam San 3B 
Power Sole 

Co.,Ltd 
45 

Xieng 
Khouang 
Province, 
Lao PDR 

63.83 13.82 10 
17 ก.พ. 63 – 17 

ก.พ. 64 
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1.4.2 นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม 
เพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี ้ การลงทุนจะต้องมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน 
กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทที่จะลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อน ในการน้ี บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
ตัวแทน ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทน้ันๆ เพ่ือกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว 

ทั้งนี ้ การลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ 
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1-5 ขอ้พพิาททางกฎหมาย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ดังต่อไปนี้  

(1) ไม่มีคดี ที่จะมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 
ของส่วนของผู้ถือหุ้น  

(2)  ไม่มีคดี ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ 

(3) ไม่มีคดี ที่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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1-6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูสำคญัอื่น  

1.6.1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCPG 

วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด : 17 กรกฎาคม 2558 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : 25 มีนาคม 2559 

วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย : 28 กันยายน 2559 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื ่อง 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล : 0107559000095 

ทุนจดทะเบียน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) : 16,508,500,000.00 บาท 

ทุนชำระแล้ว    (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) : 13,201,887,820.00 บาท 

ประเภทและจำนวนหุ้นท้ังหมด : หุ้นสามัญ จำนวน 3,301,700,000 หุ้น 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

จำนวนหุ้นท่ีออกและจำหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 2,640,377,564 หุ้น 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท : หุ้นละ 5 บาท 

Website : www.bcpggroup.com 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-8999 
หมายเลขโทรสาร 0-2335-8900 

ที่ตั้งสาขา : สาขา (1) : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น  
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาขา (2) : 57 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก  
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

สาขา (3) : 99/4 หมู่ที่ 9 ตำบลพังตรุ  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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นติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

นติบิคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

1. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (BSE) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105554043681 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 18,000,000 หุ้น 

2. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (BSE-BRM) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145555003489 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 7,550,000 หุ้น 

3. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด (BSE-BRM1) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145555004035 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 7,650,000 หุ้น 

4. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด (BSE-CPM1) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145555003012 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 7,800,000 หุ้น 

5. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด (BSE-NMA) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145555004043 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 7,600,000 หุ้น 

6. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (BSE-PRI) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ือง ในต่างประเทศ 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145555002229 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 14,000,000 หุ้น 
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7. บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (TDED) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการการใช้ไฟฟ้า 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0145559001821 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 2,000,000 หุ้น 

8. บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (BIC) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทที ่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  

ในต่างประเทศ 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145559001812 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 10,200,000 หุ้น 

9. บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด (LLG) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 22/2 หมู่ที่ 2  ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105550114282 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 2,500,000 หุ้น 

10. บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (BSPH) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทที ่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ า  

ในประเทศไทย 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0145563003034 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น 

11. บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (RPV) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในประเทศไทย 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105551056421 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 5,870,000 หุ้น 

12. บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด (JKR) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105553127474 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,250,000 หุ้น 
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13. บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด (LOP) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105555035551 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,400,000 หุ้น 

14. บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด (PRS) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105558027541 
 จำนวนและชนิดของหุ ้นที ่จำหน่ายได้แล้วทั ้งหมดของบริษัท : หุ ้นสามัญ จำนวน 3,200,000 หุ ้น และ 

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 3,000,000 หุ้น  

15. บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด (AQU) 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทที ่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าใน 

ประเทศไทย 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105553097184 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น 

16. บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (CDC)  
 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (PSDC)) 
 ที่ตั ้งสำนักงานใหญ่ : 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั ้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  
    กรุงเทพมหานคร 10260 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ติดตั้งและบริหารจัดการ

ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง เพื่อให้บริการจำหน่ายน้ำเย็น 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105563145173 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น 

 

นิติบุคคลในต่างประเทศ 

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

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเน่ือง 

 เลขทะเบียนบริษัท : 201602645K 
 จำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 40,000 หุ้น 
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2. BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (BSEH) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเน่ือง 

 เลขทะเบียนบริษัท : 201602628W 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 4,000 หุ้น 

3. Greenergy Holdings Pte. Ltd. (GNH) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเน่ือง 

 เลขทะเบียนบริษัท : 201404335Z 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,990,002 หุ้น 

4. Greenergy Power Pte. Ltd. (GNP) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเน่ือง 

 เลขทะเบียนบริษัท : 201403676H 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 5,820,002 หุ้น 

5. BCPG Japan Corporation (BCPGJ) 
ที ่ตั ้งสำนักงานใหญ่ : Akasaka Inter City 6F, 11-44, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
107-0052 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 

 เลขทะเบียนบริษัท : 1200-01-165512 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 5,000 หุ้น 

6. BCPG Engineering Company (BCPGE) 
ที ่ต ั ้งสำนักงานใหญ่ : Akasaka Inter City 6F, 11-44, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
107-0052 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการก่อสร้าง งานบริหารจัดการ และซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0104-01-108849 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 400 หุ้น 

7. Huang Ming Japan Company Limited (HMJ) 
ที ่ต ั ้งสำนักงานใหญ่ : Akasaka Inter City 6F, 11-44, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
107-0052 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105-01-038447 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 100 หุ้น 
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8. BCPG Wind Cooperatief U.A. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, the Netherlands 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 59133899 
 จำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น : หุ้นสามัญ จำนวน 14,163,242.70 ดอลลาร์สหรัฐ 

9. PetroWind Energy Inc.  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 7th Floor, JMT Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Philippines 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : CS201304226  
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 12,851,000 หุ้น 

10. Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 120 Robinson Road, #08-01 Singapore (068913) 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 201208322M 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 752,392 หุ้น 

11. Star Energy Geothermal Pte Ltd. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 120 Robinson Road, #08-01 Singapore (068913) 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 200516906H 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,398,228 หุ้น 

12. Star Phoenix Geothermal JV B.V. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, Netherland 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 67488129 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน10,000 หุ้น 

13. Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, Netherland 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 67491715 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น 

14. Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, Netherland 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 67502601 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น 
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15. Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 9/F York HSE The Landmark 15, Queen's RD, Central, Hong Kong 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
 เลขทะเบียนบริษัท : 2812387 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 200 หุ้น 

16. Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. (NS3A) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Phontong Savard Village, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 01-00021631 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น 

17. Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. (NS3B) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Phontong Savard Village, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR 

 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
 เลขทะเบียนบริษัท : 01-00021632 
 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น 
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1.6.2 สรปุสญัญาสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

 
1.6.2.1 โครงการผลติไฟฟา้แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ  
1.6.2.1.1 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

 

(1) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับ
โครงการระยะที่ 1 จำนวน 1 สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้  

โครงการ BCPG 2 

คู่สัญญา บริษัทฯ และ กฟผ. 

สัญญาเลขที่ PPA-SPP/NF-2010-004 

ที่ตั้งโครงการ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ลงนามในสัญญา 10 ส.ค. 2553 
(บริษัทฯ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (BCP) ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเปลี่ยนคู่สัญญากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่ต่างๆ 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ) 

วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (“COD”) 16 ก.ค. 2555 

อายุสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และให้มีอายุสัญญานับตั้งแต่เดือนที่มีการ
ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่ออายุสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาออกไป คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา และให้
สัญญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา กฟผ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณ 30 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ 

อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา 
Non-Firm ฉบับ พ.ศ. 2550  

ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวัน COD 

การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ 1. ห้าม กฟผ. โอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจาก บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ของ กฟผ. ตามสัญญาให้แก่บริษัท
ในเครือของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นทัง้หมด 

2. ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจาก กฟผ. 

การยกเลิกสัญญา  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้ง
ให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
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(2) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งสิ้น 20 สัญญา 
ดังนี้  

ลำดบั โครงการ 
ทีต่ัง้โครงการ ดำเนนิการ

โดย 

กำลงัการ
ผลติไฟฟา้
ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญา วนัทีล่งนาม วนัที ่COD 
อำเภอ จงัหวดั 

โครงการระยะที ่1 
1 BCPG 1 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา BCPG 8 VSPP-PEA-

038/2553(1) 
23 มิ.ย. 2553 2 เม.ย. 2555(2) 

โครงการระยะที ่2 
2 BSE-BNN บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ BSE 8 VSPP-PEA-

059/2553 
16 ก.ค. 2553 6 มี.ค. 2556 

     8 VSPP-PEA-
060/2553 

16 ก.ค. 2553 6 มี.ค. 2556 

3 BSE-BPH บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 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 

โครงการระยะที ่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 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ BSE-CPM 1 8 VSPP-PEA-
055/2553 

16 ก.ค. 2553 24 เม.ย. 2557 

7 BSE-NMA ด่านขุนทด นครราชสีมา BSE-NMA 8 VSPP-PEA-
057/2553 

16 ก.ค. 2553 10 เม.ย. 2557 

8 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 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 

โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ สำหรบัหนว่ยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 
9 CWSC 

 
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง BSE-PRI 5 PVF2-PEA-

048/2559 
26 ส.ค. 2559 23 ธ.ค. 2559 

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

26 ส.ค. 2559 23 ธ.ค. 2559 

11 CBPI บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา BSE-PRI 5 PVF2-PEA-
044/2559 

26 ส.ค. 2559 14 มี.ค. 2560 

12 WPPB พระพุทธบาท สระบุรี BCPG 5 PVF3-PEA-
026/2561 

26 ก.พ. 2561 20 ก.ค. 2561 
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ลำดบั โครงการ 
ทีต่ัง้โครงการ ดำเนนิการ

โดย 

กำลงัการ
ผลติไฟฟา้
ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

เลขทีส่ญัญา วนัทีล่งนาม วนัที ่COD 
อำเภอ จงัหวดั 

13 WTMG ท่าม่วง กาญจนบุรี BCPG 3.94 PVF3-PEA-
025/2561 

26 ก.พ. 2561 23 ก.ค. 2561 

14 CPRS เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี PRS 5 PVF2-PEA-
029/2559 

22 ส.ค. 2559 30 ธ.ค. 2559 

โครงการระยะที ่4 
15 RPV บ่อพลอย กาญจนบุรี RPV 5 VSPP-PEA-

137/2552 
7 ก.ย. 2552 15 ต.ค. 2555 

16 JKR บ่อพลอย กาญจนบุรี JKR 5 VSPP-PEA-
212/2552 

7 ก.ย. 2552 15 ต.ค. 2555 

17 LOP โคกสำโรง ลพบุร ี LOP 5 VSPP-PEA-
012/2554 

26 ก.ย. 2554 4 ก.พ. 2557 

หมายเหตุ: (1)  บริษัทฯ และ BCP ได้ลงนามในบันทกึข้อตกลงเปลีย่นคู่สัญญากับ กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจาก BCP ให้กับบริษัทฯ 

(2) โครงการ COD คร้ังแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554 แต่เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม โครงการสามารถ COD อีกครั้ง ในวันที่ 2 เม.ย. 2555 
 

สาระสำคัญของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โครงการระยะที่ 1-4 มีดังนี ้

อายุสัญญา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลบังคับจนกว่าจะ
มีการยุติสัญญา 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ 

อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)  

ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ COD 

การยกเลิกสัญญา 1. บริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กฟภ. แสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขาย
ไฟฟ้า โดยการยกเลิกสัญญา  

2. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้ง
ให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร มีดังนี้ 

อายุสัญญา 25 ปีนับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 2-5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ 
(แล้วแต่กรณี) 

อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

การยกเลิกสัญญา 1. กฟภ. ได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า 
2. คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด

ข้อหนึ่ง 
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(3)   สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบับรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จำกดั  

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท 
บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) จำนวน 1 สัญญา ดังนี้  

โครงการ BBF 

คู่สัญญา บริษัทฯ และบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 

ที่ตั้งโครงการ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ลงนามในสัญญา 8 พ.ย. 2561 

อายุสัญญา 5 ปีนับจากวันที ่เริ ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และต่ออายุอัตโนมัติครั ้งละ 5 ปี    
รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ปี นับจากวัน COD 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา BBF ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2 ,600 กิโลวัตต์ ในระบบ 
3 เฟส แรงดัน 22,000 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ 

อัตราค่าไฟฟ้า คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายหักด้วยส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่ระบุใน
สัญญา 

การยกเลิกสัญญา  1. กรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายสามารถบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรระบุเกี่ยวกับผิดสัญญาและแสดงเจตนาที่จะเลิกสัญญา  

2. กรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรระบุเกี่ยวกับผิดสัญญาและแสดงเจตนาที่จะเลิกสัญญา การเลิกสัญญาจะมีผลใน
วันที่ผู้ซื้อระบุ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่บอกกล่าว 

 

1.6.2.1.2 สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ (Engineering, Procurement and Construction 
Contract : EPC Contract) 

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยที ่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ ่งยังมีผลบังคับใช้จำนวนทั ้งหมด 12 สัญญา โดยมี
สาระสำคัญของสัญญาดังนี้  

 

(1) สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ โครงการระยะที ่1 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับ Wuxi Suntech Power Co., Ltd. 
และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 2 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BCPG บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5 ส.ค. 2553 

2 BCPG บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 8 ต.ค. 2553 
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สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
Wuxi Suntech Power Co., Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับมอบงาน (Certificate of Acceptance) เว้นแต่  
1. งานเกี่ยวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน นับจากวันแรกที่

เริ่มใช้งาน (commissioning) 
2. งานเก่ียวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับ

จากวันแรกที่เร่ิมใช้งาน (commissioning) 
3. งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน

แรกที่เริ่มใช้งาน (commissioning) 

การรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำ 
ที่สามารถผลิตได้ (Warranty Power 
Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD 
หากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้าง
จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา  

ทั้งนี้หากในปีใดจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงกว่าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้างสามารถนำ
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าที่ผู้รับจ้างรับประกันนั้น (“พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน”) ไปหักออกจาก
พลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างต้องชดเชยในปีถัดไปหากในปีถัดไปพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ำกว่ าที่
รับประกัน โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวสามารถยกยอดสะสมได้เพียง 1 ปีเท่านั้น 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุวันเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  ตามกำหนดใน
สัญญา 
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(2) สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ โครงการระยะที ่2 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการระยะที่ 2 กับ Wuxi 
Suntech Power Co., Ltd.  GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 
รวมจำนวน 2 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BSE  บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 18 มิ.ย. 2555 
2 BSE  บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 24 ส.ค. 2555 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้  

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
Wuxi Suntech Power Co., Ltd.  GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน 
จำกัด (มหาชน)  

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
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การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับมอบงาน (Certificate of Acceptance) เว้นแต่  
1. งานเก่ียวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน นับจากวัน COD 
2. งานเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน 

นับจากวัน COD 
3. งานเกี ่ยวกับฐานรากการติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Foundation of 

Mounting Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 300 เดือน นับจากวัน COD 
4. งานเกี ่ยวกับการติดตั ้งโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Mounting Structure) 

รับประกันเป็นระยะเวลา 120 เดือน นับจากวัน COD 
5. งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน 

COD 
การรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้า   
ขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD 
หากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้าง
จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา  

ทั้งนี้หากในปีใดจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงกว่าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้างสามารถนำ
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าที่ผู้รับจ้างรับประกันนั้น (“พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน”) ไปหักออกจาก
พลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างต้องชดเชยในปีถัดไป หากในปีถัดไปพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ำกว่ าที่
รับประกัน โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวสามารถยกยอดสะสมได้เพียง 1 ปีเท่านั้น 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุวันเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามกำหนดใน
สัญญา 
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 
(3) สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ โครงการระยะที ่3 

(ก) สัญ ญ า ร ั บ เ ห ม า ก ่ อ ส ร ้ า ง แ บ บ เ บ ็ ด เ ส ร ็ จ ก ั บ  China Triumph International 
Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการระยะที่ 3 กับ China 
Triumph International Engineering Co.,Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 
รวมจำนวน 3 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-BRM ประโคนชัย บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2556 
2 BSE-BRM 1 หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 ต.ค. 2556 
3 BSE-PRI กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 3 ต.ค. 2556 
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สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้  

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
China Triumph International Engineering Co., Ltd. และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับมอบงาน (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่ 
1. งานเก่ียวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน นับจากวัน COD 
2. งานเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน 

นับจากวัน COD 
3. งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน 

COD 

การรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้า   
ขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD 
หากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้าง
จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุวันเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามกำหนดใน
สัญญา 
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(ข) สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็กบั Trina Solar Energy Development PTE Ltd. 
และ บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จำกดั (มหาชน)  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการระยะที่ 3 กับ Trina 
Solar Energy Development Pte Ltd. และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (มหาชน)  
รวมจำนวน 2 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-CPM 1 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 31 ต.ค. 2556 

2 BSE-NMA ด่านขุนทด นครราชสีมา 31 ต.ค. 2556 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
Trina Solar Energy Development PTE Ltd. และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับมอบงาน (Certificate of Final Acceptance) เว้นแต่ 
1. งานเก่ียวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน นับจากวัน COD 
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2. งานเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน 
นับจากวัน COD 

3. งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน 
COD 

การรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้า
ขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ (Warranty 
Energy Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD 
หากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้าง
จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุวันเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามกำหนดใน
สัญญา 
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(4) สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 

(ก)  สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับ JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท 
โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 
กับ JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน 
1 สัญญา ดังนี้ 

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BSE-PRI วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 7 ก.ย. 2559 

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
JA Solar Hong Kong Limited และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือรับมอบงาน 
(Certificate of Acceptance) เว้นแต่  
1. งานเก่ียวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 36 เดือน นับจากวัน COD 
2. งานเก่ียวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน 

COD 
3. งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รับประกันเป็นระยะเวลา 60 เดือน นับจากวัน COD 
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การรับประกันจำนวนพลังงาน
ไฟฟ้าขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ 
(Warranty Energy Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD หาก
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน ผู้รับจ้างจะชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา  

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรระบุวัน
เลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามกำหนดในสัญญา 
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(ข)  สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับ GCL System Integration Technology Co., Ltd. 
และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร กับ GCL 
System Integration Technology Co., Ltd. และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ ่ง เซอร์วิส 
จำกัด จำนวน 1 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BCPG พระพุทธบาท สระบุร ี 11 เม.ย. 2561 

2 BCPG ท่าม่วง กาญจนบุรี 11 เม.ย. 2561 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
GCL System Integration Technology Co., Ltd. และ บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญา ดังนี้  
1. งานเกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรม (Civil Structure) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

รับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที ่ผู ้ว่าจ้างได้ออกหนังสือรับมอบงาน (Certificate of 
Acceptance) 

2. งานเก่ียวกับการทาสี (Paint Work) รับประกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับมอบงาน (Certificate of Acceptance) 

3. งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานตามข้อ 1 และ 2 รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออก
หนังสือรับมอบงาน (Certificate of Acceptance) 

การรับประกันจำนวนพลังงาน
ไฟฟ้าขั้นต่ำที่สามารถผลิตได้ 
(Warranty Energy Output) 

ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนพลังงานไฟฟ้าขั ้นต่ำที่ผลิตได้ต่อปี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวัน COD      
หากจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่ำกว่าจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างรับประกัน  ผู้รับจ้างจะ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา  
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การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ (Termination for Convenience) 
ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรระบุวัน
เลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้  
1. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากจากทำงานตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่เลิกสัญญา รวมค่าดำเนินการและ

กำไรตามส่วน (overhead and profit) แต่ไม่เกินมูลค่าสัญญาหรือตามสัดส่วนของงานนั้น 
2. ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการคืนสิ่งสาธารณูปโภคชั่วคราว วัสดุและอุปกรณ์ งานคงค้าง  

งานที่แล้วเสร็จ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  
3. ค่าใช้จ่ายตามจริงที่จำเป็นในการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างช่วง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายสินค้าตาม

วิธีการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดนัดผิดสัญญา (Termination for Default) 
เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(5)   สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แก่บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 

 (ก)  สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด   

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แก่บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด กับบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด  
จำนวน 1 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 BCPG บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 30 ม.ค. 2562 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด  

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ส่งมอบงานแล้ว) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(6)   สัญญาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์  

 (ก)  สัญญาซื้อขายแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้า  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking System) 
ที ่ โครงการ RPV 3 แห่ง กับ Trina Solar Energy Development Pte Ltd จำนวน 3 
สัญญา ดังนี้ 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 1-143 
 

ลำดบั ผูซ้ือ้ 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 RPV บ่อพลอย กาญจนบุรี 20 พ.ย. 2563 

2 JKR บ่อพลอย กาญจนบุรี 20 พ.ย. 2563 

3 LOP โคกสำโรง ลพบุร ี 20 พ.ย. 2563 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

คู่สัญญา Trina Solar Energy Development Pte Ltd 

ขอบเขตงานที่สำคัญ จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มคีุณสมบัติตามที่ผู้ซื้อกำหนด 

การรับประกันผลงาน 1. รับประกันคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเวลา 12 ปี นับจากวันที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ
เมื่อครบสามเดือนนับจากวันที่ได้รับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน  

2. รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเวลา 30 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือเมื่อครบสามเดือนนับจากวันที่ได้รับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วแต่กรณีใด
เกิดขึ้นก่อน 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

(ข)  สัญญาซื้อขายอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้ออินเวอร์เตอร์ (Inverter) สำหรับการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking System)  
ที่โครงการ RPV 3 แห่ง กับ Hua Sheng Energy Pte Ltd จำนวน 3 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูซ้ือ้ 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 RPV บ่อพลอย กาญจนบุรี 26 ต.ค. 2563 

2 JKR บ่อพลอย กาญจนบุรี 26 ต.ค. 2563 

3 LOP โคกสำโรง ลพบุร ี 26 ต.ค. 2563 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

คู่สัญญา Hua Sheng Energy Pte Ltd 

ขอบเขตงานที่สำคัญ จัดหาอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ซื้อกำหนด 

การรับประกันผลงาน 1. รับประกัน Inverter เป็นเวลา 60 เดือน นับจากวันเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
2. รับประกัน อุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่สินค้าถูกส่งจากผู้ขายครบ 90 วัน หรือ

เมื่อผู้ขายได้รับคำร้องขอบริการอย่างเป็นทางการ แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   
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(ค)  สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking System) สำหรับการปรับปรุงโครงการ RPV 
3 แห่ง กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ Arctech Solar Holding Co.,Ltd. จำนวน 3 สัญญา 
ดังนี้ 

ลำดบั ผูซ้ือ้ 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 RPV บ่อพลอย กาญจนบุรี 12 พ.ย. 2563 

2 JKR บ่อพลอย กาญจนบุรี 12 พ.ย. 2563 

3 LOP โคกสำโรง ลพบุร ี 12 พ.ย. 2563 

 

สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

คู่สัญญา บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ Arctech Solar Holding Co.,Ltd. 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ผลิตโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking System)  
งานเปลี ่ยนโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างแบบ Solar 
Tracking System และงานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงสร้าง Solar Tracking System    

การรับประกันผลงาน 1. รับประกันโครงสร้าง Solar Tracking System เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับมอบงาน  
2. รับประกันงานโครงสร้างฐานราก เป็นเวลา 20 ปี 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 

(ง)  สัญญาจา้งงานกอ่สรา้งสว่นงานระบบไฟฟา้ผลติและจำหนา่ยไฟฟา้จากระบบผลติไฟฟา้
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาจ้างงานก่อสร้างส่วนงานระบบไฟฟ้าผลิตและจำหน่าย
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการปรับปรุงระบบโครงสร้าง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแบบติดตามดวงอาทิตย์ที ่โครงการ RPV 3 แห่ง กับ บริษัท 
ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 3 สัญญา ดังนี้ 

ลำดบั ผูว้า่จา้ง 
ทีต่ัง้โครงการ 

วนัทีล่งนาม 
อำเภอ จงัหวดั 

1 RPV บ่อพลอย กาญจนบุรี 25 พ.ย. 2563 

2 JKR บ่อพลอย กาญจนบุรี 25 พ.ย. 2563 

3 LOP โคกสำโรง ลพบุร ี 25 พ.ย. 2563 
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สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้ 

คู่สัญญา บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ติดตั้ง ทดสอบ และเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า  

การรับประกันผลงาน รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 
1.6.2.1.3 สญัญาเชา่ทรพัยส์นิระยะยาว  

บริษัทฯ มีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกจิรวมจำนวนท้ังหมด 4 สัญญา ดังนี ้

(1) สญัญาเชา่ทีด่นิ 

ผู้เช่า BCPG  

ผู้ให้เช่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 457 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา  
ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการระยะที่ 1 

วันที่ลงนาม 1 ธ.ค. 2558 

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

การต่ออายุสัญญา หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู ้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า        
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาเช่า 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสัญญาเช่า
ล่วงหน้าตามที่กำหนด 

2. หากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของโครงการระยะที่ 1 ของผู้เช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่า
สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็น         
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นการสิ้นสุดของ
สัญญา โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใดๆ จากผู้เช่า 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถให้ผู้เช่าเช่าหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้
ต่อไป ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่งคำบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นการสิ้นสุด
ของสัญญา โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใดๆ จากผู้ให้เช่า  

4. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที ่ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือวันที ่ได้รับแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและ  
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ 

5. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาที่ล้มละลายหรือ
ถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวได้  

6. ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์ที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
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(2) สญัญาเชา่ทีด่นิ (เพิม่เตมิ) 

ผู้เช่า BCPG 

ผู้ให้เช่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 32 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา  
ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการระยะที่ 1 

วันที่ลงนาม 1 ต.ค. 2559 

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

การต่ออายุสัญญา หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาเช่า 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสัญญาเช่า
ล่วงหน้าตามที่กำหนด 

2. หากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของโครงการระยะที่ 1 ของผู้เช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เช่า
สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็น    
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นการสิ้นสุดของ
สัญญา โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใด ๆ จากผู้เช่า 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถให้ผู้เช่าเช่าหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้
ต่อไป ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่ง     
คำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็น
การสิ้นสุดของสัญญา โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใดๆ จากผู้ให้เช่า  

4. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือวันที่ได้รับแจ้งเป็น    
ลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและ
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ 

5. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาที่ล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวได้  

6. ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์ที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ ่งเป็นสาระสำคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ 

(3) สญัญาเชา่พืน้ทีส่ำนกังาน 

ผู้เช่า BCPG  

ผู้ให้เช่า บริษัท มนตรี อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด  

ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่อาคารบางส่วน เนื้อที่ 1,143 ตารางเมตร ได้แก่ พื้นที่ช้ัน 12 ของอาคาร เอ็ม ทาวเวอร์  
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน  

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

การต่ออายุสัญญา หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู ้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาเช่า  
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การสิ้นสุดของสัญญา 1. ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที ในกรณี (1) ผู้เช่าไม่ชำระเงินที่ต้องชำระภายใต้สัญญา (2) ผู้เช่า
ทำผิดสัญญาร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อสัญญาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้เช่า ผู้เช่ารายอื่น 
หรือผู้ใช้อาคาร (3) ผู้เช่าถูกฟ้องร้องในคดีล้มละลาย หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือได้รับการ
เรียกร้องให้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจของผู้เช่าใหม่ตามกฎหมายล้มละลาย  

2. กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นใดทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่เช่าไม่ว่าทั ้งหมดหรือเป็น
บางส่วน โดยผู้ให้เช่ามีความเห็นว่าผู้เช่าจะไม่สามารถประกอบธุรกิจของผู้เช่าในสถานที่เช่าได้  

3. กรณีที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประกาศเวนคืนโครงการหรือที่ดินส่วนใด ๆ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสถานที่เช่า  

(4) สญัญาเชา่ทีด่นิ  

ผู้เช่า BCPG 

ผู้ให้เช่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 8 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา  
ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

วันที่ลงนาม 1 ก.พ. 2562 

ระยะเวลาเช่า  18 ปี 10 เดือน (1 ก.พ. 2562 – 30 พ.ย. 2580) 

การต่ออายุสัญญา หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาเช่า 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสัญญาเช่า
ล่วงหน้าตามที่กำหนด 

2. หากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของโครงการระยะที่ 1 ของผู้เช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เช่า
สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็น    
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็นการสิ้นสุดของ
สัญญา โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใด ๆ จากผู้เช่า 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถให้ผู้เช่าเช่าหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้
ต่อไป ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยการส่ง     
คำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที่จะให้มีผลเป็น
การสิ้นสุดของสัญญา โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ใดๆ จากผู้ให้เช่า 

4. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือวันที่ได้รับแจ้งเป็น    
ลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและ
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ 

5. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาที่ล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวได้  

6. ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์ที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่ งเป็นสาระสำคัญและส่งผลให้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ 
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(5) สญัญาเชา่ชว่งทีด่นิ  

ผู้เช่าช่วง บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด  

ผู้ให้เช่า สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด 

ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินจำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 72 ไร่ 2 งาน 73.6 ตารางวา  
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี 
จำกัด 

วันที่ลงนาม 11 เม.ย. 2560 

ระยะเวลาเช่า  26 ปี (12 พ.ค. 2559 – 11 พ.ค. 2585) 

การต่ออายุสัญญา คู่สัญญาอาจตกลงกันล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนหมดอายุสัญญาเช่า 

การสิ้นสุดของสัญญา 1. เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสัญญาเช่า
ล่วงหน้าตามที่กำหนด 

2. ผู้ให้เช่าช่วงมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อทราบถึงการผิด
สัญญาใด ๆ ของผู้เช่าช่วง  

3. หากผู้เช่าช่วงไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
 

1.6.2.1.4 สญัญาเกีย่วกบัการบำรงุรกัษาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กับ บริษัท 
โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด รวมจำนวน 17 สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

1 BCPG บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
2 BSE บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
3 BSE บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
4 BSE-BRM บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
5 BSE-BRM1 บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
6 BSE-NMA บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
7 BSE-CPM1 บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
8 BSE-PRI บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  21 ต.ค. 2563 27 เดือน 
9 BCPG บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 8 ก.ค. 2562 24 เดือน   
10 BCPG บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 8 ก.ค. 2562 24 เดือน 
11 BSE-PRI บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
24 มิ.ย. 2562 24 เดือน 

12 BSE-PRI บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  24 มิ.ย. 2562 24 เดือน 
13 BSE-PRI บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 24 มิ.ย. 2562 24 เดือน 
14 RPV บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 พ.ย. 2563 36 เดือน 
15 JKR บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 พ.ย. 2563 36 เดือน 
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ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

16 LOP บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 11 พ.ย. 2563 36 เดือน 
17 PRS บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนยีริง่ เซอร์วสิ จำกัด  อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  11 พ.ย. 2563 36 เดือน 

  
สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้   

ขอบเขตงานที่สำคัญ ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการดำเนินการ และ
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่กำหนดในสัญญา 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นรายเดือน 

การเลิกสัญญา กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาหรือปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรให้
ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถจะปฏิบัติงานตามสัญญาให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้างหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  

 

1.6.2.2 โครงการผลติไฟฟา้แบบตดิตัง้บนหลงัคา  
1.6.2.2.1 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

(1) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบับรษิทั แสนสริ ิจำกดั (มหาชน) 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมจำนวน 10 สัญญา 
กำลังการผลิตรวม 250.3 kWdc ซึ่งมีการทยอยลงนามตั้งแต่ เดือนเมษายน 2561 จนถึง เดือน
พฤษภาคม 2562 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังนี ้ 

อายุสัญญา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  
(โครงการฮาบิโตะ อายุสัญญา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แต่ไม่เกิน 
15 ส.ค. 2586) 

อัตราค่าไฟฟ้า คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายหักด้วยส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่ระบุใน
สัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาโดยบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลเป็นการเลิกสัญญาไม่
น้อยกว่า 30 วัน  

2. ผู้ซื ้ออาจบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญา โดยที่ผู ้ซื ้อตกลงชำระ
ค่าธรรมเนียมเลิกสัญญาตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา 

(2) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบับรษิทัอืน่ ๆ   

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทอ่ืน ๆ สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 สัญญา กำลังการผลิตรวม 4,410.2 
kWdc ซึ่งมีการทยอยลงนามตั้งแต่ เดือนเมษายน 2561 จนถึง เดือนสิงหาคม 2563 ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังนี้ 

อายุสัญญา 15-25 ปี ตามที่ระบุในแต่ละสัญญา นับจากวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  
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อัตราค่าไฟฟ้า คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายหักด้วยส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่ระบุใน
สัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาโดยบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลเป็นการเลิกสัญญา     
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

2. ผู้ซื ้ออาจบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญา โดยที่ผู ้ซื ้อตกลงชำระ
ค่าธรรมเนียมเลิกสัญญาตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา 

 
(3) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบับรษิทั คงิบอรด์ ลามเินต แมนนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกดั  

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 สัญญา ดังนี้  

สาระสำคัญของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีดังนี้ 

โครงการ คิงบอร์ด  

คู่สัญญา บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่ตั้งโครงการ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ลงนามในสัญญา 30 พ.ย. 2560(1) 

อายุสัญญา 20 ปี นับจากวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 752.4 kWp 

อัตราค่าไฟฟ้า คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหักด้วยอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา 

การยกเลิกสัญญา คู่สัญญามีสิทธิบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นหนังสือส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า 7 วัน     
ในกรณีดังต่อไปนี้  
1. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล้มละลาย หรือ 
2. ผิดสัญญาในสาระสำคัญ และไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 30 วัน นับจากได้รับการบอก

กล่าวเป็นหนังสือ 
หมายเหตุ: (1)  บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนคู่สัญญา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เพื่อรับโอนสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  

(4) สัญญาอนุญาตให้ติดตั้งและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 15 สัญญา และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 สัญญา 
รวมขนาดของระบบผลิตไฟฟ้า 8.9 เมกะวัตต์  ตั้งอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  
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1.6.2.2.2 สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ (Engineering, Procurement and Construction 
Contract : EPC) 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง กับบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  
จำนวน 35 สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 
 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา 
(Provisional Acceptance) 

การรับประกันประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้า (Performance Ratio 
Warranty) 

ผู้รับจ้างรับประกันประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า (Performance Ratio) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ในกรณีที่
ปีใดผลการประเมินสมรรถนะต่ำกว่าที่ผู้รับจ้างรับประกันหรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะ
ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและเสนอการแก้ไข 

การเลิกสัญญา 1. การเลิกสัญญาโดยมิใช่ความผิดชอบผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง คำนวณตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา  

2. กรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาในสาระสำคัญ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิก
สัญญาทั่วไป   

 
1.6.2.2.3 สญัญาเกีย่วกบัการบำรงุรกัษาโครงการผลติไฟฟ้าแบบตดิตัง้บนหลงัคา 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบนหลังคา กับบริษัท 
เข็มเหล็ก จำกัด จำนวน 5 สัญญา ซึ่งมีอายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้   

 
ขอบเขตงานที่สำคัญ ดำเนินงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบ และดำเนินการ

บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่
กำหนดในสัญญา 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเป็นรายเดือน คำนวนณตามกำลังการผลิตติดตั้ง 

การเลิกสัญญา เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 

1.6.2.3 สญัญาเงนิกูท้ีส่ำคญั 

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาเงินกู้ท่ีสำคัญที่ยังมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้  

1.6.2.3.1 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวสำหรบัโครงการระยะที ่2  

BSE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพ่ือการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการระยะที่ 2 กับ สถาบันการเงินต่างประเทศ 2 แห่ง และสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดย
สาระสำคัญของสัญญาสรุปได้ดังนี้ 

 สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินต่างประเทศ 
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ผู้กู ้ BSE  

คู่สัญญา ผู้กู้ : BSE 

ผู้ให้กู้ :  สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1 และสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 2  

วันลงนามในสัญญา 12 ธ.ค. 55 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตจำหน่ายโครงการละ 8 เมกะวัตต์ และ 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน  2 โครงการ กำลังการผลิตจำหน่ายโครงการละ 8 เมกะวัตต ์

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งเป็น 2 วงเงินหลัก 

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1  : 753,783,000 บาท  

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 2  : 12,158,000 เหรียญสหรัฐ 
อัตราดอกเบี้ย - วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1 : คงที ่

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 2 : คงที ่
การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 34 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56  และชำระ

ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 2556  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า หรือเมื่อ
ผู้กู้จะชำระเงินอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ระยะยาวดังกล่าว 

 

สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งท่ี 1  

ผู้กู ้ BSE  

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1 

วันลงนามในสัญญา 12 ธ.ค. 55 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะ
วัตต์ และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน  2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 8 เมกะ
วัตต์ 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้รวม 753,783,000 บาท  

อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 20 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ส.ค. 56  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 56  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า หรือเมื่อ
ผู้กู้จะชำระเงินอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ระยะยาวดังกล่าว 
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1.6.2.3.2 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดจาก BCP และเพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนโครงการใน
อนาคต กับสถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงนิในประเทศ 3 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญา
สรุปไดด้ังนี ้

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1 สถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1 2 และ 3 

วันลงนามในสัญญา 22 มิ.ย. 59 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการและลงทุนโครงการต่างๆ ในอนาคต 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งตามสกุลเงินและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 

- วงเงินกู้สกุลเงินบาทที่มีอายุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67  :  2,400,000,000 บาท 

- วงเงินกู้สกุลเงินเยนที่มีอายุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67          : 15,900,000,000 เยน 

- วงเงินกู้สกุลเงินบาทมีอายุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  :  2,500,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบาทที่มีอายุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

- วงเงินกู้สกุลเงินเยนที่มีอายุเงินกู้สิ้นสดุเดือน ธ.ค. 67 : TIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

- วงเงินกู้สกุลเงินบาทมีอายุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73  : FDR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ - วงเงินกู้ที่มีอายุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 67   

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 17 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59 

- วงเงินกู้ที่มีอายุเงินกู้สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 73 

ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 29 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ธ.ค. 59  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 59 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

1.6.2.3.3 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซ้ือกิจการโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพใน
ประเทศอินโดนีเซีย กับสถาบันการเงินต่างประเทศ 2 แห่ง และสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของ
สัญญาสรุปไดด้ังนี้ 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 
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ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1 และ 2  สถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1  

วันลงนามในสัญญา 20 ก.ค. 60 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อกิจการโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทตามสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบาท  : 5,140,000,000 บาท 
- วงเงินกู้สกุลเงินเยน : 9,024,000,000 เยน 
- วงเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ  : 70,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามสกุลเงินดังนี ้

- วงเงินกู้สกุลเงินบาท  : THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
- วงเงินกู้สกุลเงินเยน : TIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
- วงเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ  : USDLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในคราวเดียว เมื่อสิ้นสุดอายุเงินกู้ในเดือน ก.ค. 66  โดยชำระดอกเบี้ยทุก 
6 เดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในเดือน  ธ.ค. 60 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

1.6.2.3.4 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว เพ่ือใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น (Komagane) กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้ 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ   

วันลงนามในสัญญา  10 ต.ค. 62 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น (Komagane) 

วงเงินกู ้ 8,310,000,000 เยน 

อัตราดอกเบี้ย JPYLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด 3 ปี  และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า 

1.6.2.3.5 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว เพ่ือใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น (Chiba) กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของ
สัญญาสรุปไดด้ังนี้ 
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ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง 

วันลงนามในสัญญา  19 มี.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น (Chiba) 

วงเงินกู ้ สถาบันการเงินในประเทศ แห่งที่ 1 : 3,965,070,000 เยน 

สถาบันการเงินต่างประเทศ แห่งที่ 2 : 2,500,000,000 เยน 

อัตราดอกเบี้ย JPYLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด 3 ปี  และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า 

1.6.2.3.6 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว เพ่ือใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น (Yabuki) กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้ังนี้ 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ   

วันลงนามในสัญญา  19 มี.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่น (Yabuki) 

วงเงินกู ้ 6,413,150,000เยน 

อัตราดอกเบี้ย JPYLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด 3 ปี  และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า 

1.6.2.3.7 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง เพ่ือนำไปใช้ลงทุนธุรกิจพลังงานใน
ต่างประเทศ โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้ังนี้ 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ  

วันลงนามในสัญญา 13 ก.พ. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อนำไปใช้ลงทุนธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ 
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วงเงินกู ้ 3,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ย USDLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด 3 ปี  และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

1.6.2.3.8 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการท่ัวไป รวมถึงการลงทุนหรือปรับโครงสร้างหน้ี 
โดยกูก้ับทางสถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้ังนี ้

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ  

วันลงนามในสัญญา 31 มี.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไป รวมถึงการลงทุนหรือปรับโครงสร้างหนี้ 

วงเงินกู ้ 75,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ย USDLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.ย. 64  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 63 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า ต้องดำรง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

1.6.2.3.9 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ 
NS3A กับ สถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงนิในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุป
ไดด้ังนี ้

ผู้กู ้ BIC 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง 

วันลงนามในสัญญา 31 ม.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในประเทศลาว 

วงเงินกู ้ 100,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ย USDLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 40 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มี.ค. 63  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มี.ค. 63 
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เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า ต้องดำรง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า  

1.6.2.3.10 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ 
NS3B กับ สถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงนิในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุป
ไดด้ังนี ้

ผู้กู ้ BIC 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ 1 แห่ง และสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง  

วันลงนามในสัญญา 22 มิ.ย. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในประเทศลาว 

วงเงินกู ้ 72,000,000 เหรียญสหรัฐ 

อัตราดอกเบี้ย USDLIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 40 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.ย. 63  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.ย. 63 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

1.6.2.3.11 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

LLG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม กับ สถาบันการเงินต่างประเทศ 2 แห่ง และสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปได้
ดังนี ้

ผู้กู ้ LLG 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ แห่งที่ 1 และ 2 สถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง 

วันลงนามในสัญญา 15 พ.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 
เมกะวัตต์ 

วงเงินกู ้ วงเงินกู้แบ่งเป็น 3 วงเงินหลัก 

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1  : 235,550,648 บาท 

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 2  : 4,750,000 เหรียญสหรัฐ 

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1  : 235,550,648 บาท 
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อัตราดอกเบี้ย - วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 1 : คงที ่

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งที่ 2 : คงที ่

- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1  : THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 31 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.ค. 63  และชำระ

ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.ค. 63  

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า 

1.6.2.3.12 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

CPRS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้ังนี้ 

ผู้กู ้ CPRS 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ  

วันลงนามในสัญญา 3 พ.ค. 60 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

วงเงินกู ้ 156,500,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย คงที่ และTHBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 144 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 60  และชำระดอกเบี้ย
ทุกเดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน มิ.ย. 60 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

1.6.2.3.13 สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัฯ  

BSE-PRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ กับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ง โดยสาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้ังนี้ 

ผู้กู ้ BSE-PRI 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ 

วันลงนามในสัญญา 29 ต.ค. 63 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่บริษัทฯ หรือใช้สำหรับการลงทุนทั่วไป 

วงเงินกู ้ 500,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
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การชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 40 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 64  และชำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือน ก.พ. 64 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า 

 

1.6.2.3.14 สญัญาสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้  

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพ่ือใช้ในการลงทุน
ก่อนการจัดหาเงินกู้ระยะยาวแลว้เสร็จ กับสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 4 สัญญา โดยสาระสำคัญของแต่ละ
สัญญามีดังต่อไปนี้  

สญัญาสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้สญัญาที ่1 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศ   

วันลงนามในสัญญา  1 พ.ย. 61 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

วงเงินกู ้ สามารถเบิกใช้สินเช่ือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 700,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย คงที ่

การชำระคืนเงินกู้ ตั๋วเงินแต่ละฉบับ มีอายุไม่เกิน 180 วนั ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอัตราตลาด โดยชำระ
เป็นงวดรายเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือน และครั้งสุดท้ายชำระในวันทีต่ั๋วเงินถึงกำหนดชำระ 

เงื่อนไขทางการเงิน - 

สญัญาสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้สญัญาที ่2 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ   

วันลงนามในสัญญา  5 มิ.ย. 2562 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

วงเงินกู ้ สามารถเบิกใช้สินเช่ือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 500,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย คงที ่

การชำระคืนเงินกู้ ตั๋วเงินแต่ละฉบับ มีอายุไม่เกิน 180 วนั ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอัตราตลาด โดยชำระ
เป็นงวดรายเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือน และครั้งสุดท้ายชำระในวันทีต่ั๋วเงินถึงกำหนดชำระ 

เงื่อนไขทางการเงิน - 
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สญัญาสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้สญัญาที ่3 

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ 

วันลงนามในสัญญา 27 มิ.ย. 2562 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะสั้น ก่อนการจัดหาเงินทุนระยะยาวแล้วเสร็จ 

วงเงินกู ้ สามารถเบิกใช้สินเช่ือสกุลเงิน บาท เยน ยูโร เหรียญสหรัฐฯ  ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันเทียบเท่า
ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ตั๋วเงินแต่ละฉบับ มีอายุไม่เกิน 180 วนั ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอัตราตลาด โดยชำระ
เป็นงวดรายเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือน และครั้งสุดท้ายชำระในวันทีต่ั๋วเงินถึงกำหนดชำระ 

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 

สญัญาสนิเชือ่หมนุเวยีนระยะสัน้สญัญาที ่4  

ผู้กู ้ บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินต่างประเทศ   

วันลงนามในสัญญา 10 ม.ค. 2563 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะสั้นก่อนการจัดหาเงินทุนระยะยาวแล้วเสร็จ สำหรับลงทุนในโครงการ Nam 
San 3B  

วงเงินกู ้ สามารถเบิกใช้สินเช่ือสกุลบาท หรือเหรียญสหรัฐฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันเทียบเท่าไม่เกิน 
40,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

อัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 
LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม 

การชำระคืนเงินกู้ ตั๋วเงินแต่ละฉบับ มีอายุไม่เกิน 180 วนั ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอัตราตลาด โดยชำระ
เป็นงวดรายเดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือน และครั้งสุดท้ายชำระในวันทีต่ั๋วเงินถึงกำหนดชำระ 

เงือนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3.00 เท่า และต้อง
ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.15 เท่า 
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1.6.3 สรปุสญัญาสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่  
 

สรุปสัญญาสำคัญในส่วนนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลโดยสังเขปและเพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาของนักลงทุนเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษของสัญญาที่
เกี ่ยวข้องจากต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ ่น โดยบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใ นการทำความเข้าใจถึง
สาระสำคัญของสัญญา ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีที่จะสื่อความหมายที่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณี
ที ่ม ีข ้อสงสัย หรือหากปรากฏว่าข้อความหรือรายละเอียดส่วนหนึ ่งส่วนใดของคำแปลภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษไม่ตรงกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นให้ยึดถือความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารต้นฉบับที่ได้จัดทำขึ้นเป็น
ภาษาญี่ปุ่นในทุกกรณี 
 

1.6.3.1 สญัญาการลงทนุทเีค 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาการลงทุนทีเคของโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 9  
สัญญา ดังนี ้

โครงการที ่ โครงการ 
คูส่ญัญา 

วนัทีล่งนาม 
นกัลงทนุทเีค ผูด้ำเนนิกจิการ (Operator) 

1 Nakatsugawa Greenergy Holdings Nakatsugawa PV 24 ธ.ค. 2557 

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 

7 Kichisawa Greenergy Holdings Kichisawa PV 2 ธ.ค. 2562 

8 Yabuki Greenergy Holdings Yabuki PV 28 ก.พ. 2563 

9 Komagane Greenergy Holdings Komagane PV 28 ส.ค. 2563 

 

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้ 

วัตถุประสงค์ของสัญญา เพื่อทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนประเภททีเค ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยนักลงทุนทีเคจะเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนในโครงการทีเคตามที่กำหนดในสัญญา 
และผู้ดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ดำเนินกิจการจะแบ่งผลกำไร ขาดทุน รวมถึงเงินได้ 
ต่าง ๆ จากโครงการทีเคให้แก่นักลงทุนทีเค 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ดำเนินกิจการ - ผู้ดำเนินกิจการมีสิทธิที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อของตนเอง อีกทั้งมีภาระหน้าที่ และความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับโครงการทีเค  
- ผู้ดำเนินกิจการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการด้วยความรับผิดชอบ สุจริต และใช้สิทธิและ

อำนาจที่มีภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการลงทุนทีเคเพื่อประโยชน์/ กำไรสูงสุด 
ของโครงการทีเค 
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- ผู้ดำเนินกิจการสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เช่น  

• การครอบครองหรือเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

• การติดต่อและดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Connection) 

• การขออนุญาตการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

• การเข้าทำสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) และสัญญาดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M Contract) 
เป็นต้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการลงทุนทีเค 

สิทธิและหน้าที่ของนักลงทุนทีเค - นักลงทุนทีเคจะต้องชำระเงินลงทุนให้แก่ผู้ดำเนินกิจการตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
การลงทุนทีเค 
- นักลงทุนทีเคจะไม่มีสิทธิใดๆ ในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน หรือความ

รับผิดใดๆ ในหนี้สิน ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในจำนวนเงินที่เกินกว่าเงินลงทุนใน
ธุรกิจ 
- นักลงทุนทีเคจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนใดในทรัพย์สินของผู้ดำเนินกิจการ  

การจัดสรรส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุน ผู้ดำเนินกิจการจะต้องจัดสรรส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนให้แก่นักลงทุนทีเคในอัตราร้อยละ 97.0 - 100 
ของกำไร/ขาดทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการลงทุนทีเค 

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

1.6.3.2 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั Kyushu Electricity Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Kyushu Electricity Power Company รวมท้ังสิ้น 4 
สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

โครงการที ่
ผูด้ำเนนิกจิการ

(Operator) ทีต่ัง้โครงการ 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟา้ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนาม COD 

1 Nakatsugawa คาโงะชิมะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

675 6,000 30 ก.ค. 2557 15 ส.ค. 2557 

2 Takamori คุมาโมโตะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

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

3 Nojiri มิยาซากิ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

850 6,600 9 ก.พ. 2558 12 ก.พ. 2558 

4 Tarumizu คาโงะชิมะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

8,100 66,000 31 ต.ค. 2557 31 ส.ค. 2558 
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สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการเข้าทำกับ 
Kyushu Electricity Power Company มีดังนี ้

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่วันอ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก  

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอายุ
สัญญา 

การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) 

Kyushu Electricity Power Company มีสิทธิจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าโดยไม่ต้องชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี  หรือตามกรณีอ่ืนใดที่
กำหนดในสัญญา  โดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งการจำกัด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Kyushu Electricity Company แสดง
ความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการยกเลิกสัญญา  

2. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

 

1.6.3.3 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั Tokyo Electric Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tokyo Electric Power Company รวมทั้งสิ ้น 2 
สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

โครงการที ่
ผูด้ำเนนิกจิการ

(Operator) ทีต่ัง้โครงการ 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟา้ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนาม COD 

1 Gotemba 1 ชิซุโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

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

2 Gotemba 2 ชิซุโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

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

3 Kichisawa ชิบะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

20,000 60,000 18 ม.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการ 

4 Arai Dai-Ichi ชิบะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

10,000 60,000 24 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างพัฒนา
โครงการ 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการเข้าทำกับ 
Tokyo Electricity Power Company มีดังนี ้

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ปีตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  
โครงการที่ 1-2 32 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอายุสัญญา 
โครงการที่ 3 36 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอายุสัญญา 
โครงการที่ 4 32 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดอายุสัญญา 

การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) 

Tokyo Electric Power Company  มีสิทธิจำกัดปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าโดยไม่ต้องชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน หรือ 360 ชั่วโมง ต่อรอบปีบัญชี  หรือ
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1.6.3.4 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั Tohoku Electric Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power Company รวมทั้งสิ้น 1 
สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

โครงการที ่
ผูด้ำเนนิกจิการ

(Operator) 
ทีต่ัง้โครงการ 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟา้ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนาม COD 

1 Yabuki ฟุกุชิมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น 

20,000 60,000 31 มี.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการ 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการเข้าทำกับ 
Tohoku Electric Power Company มีดังนี ้

 

 

 

 

 

ตามกรณีอ่ืนใดที่กำหนดในสัญญา โดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
แจ้งการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื ่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง  Tokyo Electric Power Company 
แสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการยกเลิกสัญญา  

2. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมสีทิธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ปีตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โครงการที่อ 36 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่
ตลอดอายุสัญญา 

การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) 

Tohoku Electric Power Company มีสิทธิจำกัดปริมาณการรับซื ้อไฟฟ้าโดยไม่ต้องชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีบัญชี  หรือตามกรณีอ่ืนใดที่
กำหนดในสัญญา  โดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งการจำกัด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง  Tohoku Electric Power Company 
แสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการยกเลิกสัญญา  

2. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
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1.6.3.5 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั Chubu Electric Power Company 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Chubu Electric Power Company รวมทั้งสิ้น 1 
สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

โครงการที ่
ผูด้ำเนนิกจิการ

(Operator) 
ทีต่ัง้โครงการ 

กำลงัการผลติ
ไฟฟา้ตาม
สญัญา 

(กโิลวตัต)์ 

แรงดนัไฟฟา้ 

(โวลต)์ 
วนัทีล่งนาม COD 

1 Komagane นางะโนะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

25,000 77,000 29 ก.ค. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการ 

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ในประเทศญี่ปุ่นแต่ละโครงการเข้าทำกับ 
Chubu Electric Power Company มีดังนี ้

 

1.6.3.6 สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ (EPC Agreement) 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ ่นกับ SunEdison Construction  Company (ปัจจุบันชื ่อ BCPGE), JFE Electrical & 
Control Systems Incorporation, JAPAN ENERGY BANK Co. , Ltd. , IHI Corporation แ ล ะ 
ก ิจการค ้าร ่วมระหว ่าง  Shanghai Electric Group Co. , Ltd, Shanghai Electric Clean Energy 
Japan Co., Ltd., และ R&L Co., Ltd. รวมจำนวน 9 สัญญา ดังนี ้

โครงการที ่ ผูว้า่จา้ง ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม 

1 Nakatsugawa BCPGE คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 25 เม.ย. 2557 

2 Takamori BCPGE คุมาโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น 1 ต.ค. 2557 
3 Nojiri BCPGE มิยาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น 1 ต.ค. 2557 
4 Tarumizu JFE Electrical & Control 

Systems Incorporation 
คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 29 ส.ค. 2557 

5 Gotemba 1 JAPAN ENERGY BANK Co., Ltd. ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 มิ.ย. 2560 

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 20 ปีตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โครงการที่อ 36 เยน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่
ตลอดอายุสัญญา 

การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
(Curtailment) 

Chubu Electric Power Company มีสิทธิจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าโดยไม่ต้องชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 360 ชั่วโมงต่อรอบปีบัญชี  หรือตามกรณีอื่นใดที่
กำหนดในสัญญา  โดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแจ้งการจำกัด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา 

การยกเลิกสัญญา 1. กลุ่มบริษัทฯ ยื ่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง  Chubu Electric Power Company 
แสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการยกเลิกสัญญา  

2. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้โดยการส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
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โครงการที ่ ผูว้า่จา้ง ผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็ ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม 

6 Gotemba 2 JAPAN ENERGY BANK Co., Ltd. ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 มิ.ย. 2560 
7 Komagane IHI Corporation นากาโน่ ประเทศญ่ีป่น 1 ก.พ.2561 
8 Kichisawa (Chiba1) IHI Corporation ชิบะ ประเทศญ่ีป่น 13 ธ.ค.2562 
9 Yabuki Consortium formed by 

Shanghai Electric Group Co., Ltd. 
Shanghai Electric Clean Energy 
Japan Co., Ltd., and 
R&L Co., Ltd. 

ฟุกุชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 8 มิ.ย. 2563 

 

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

การรับประกันผลงานโดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ 

การรับประกันผลงานโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
(1) การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์หลัก ภายในระยะเวลานับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน

เสร็จสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) 2 – 25 ปี 
- งานเก่ียวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 2 – 5 ปี  
- งานเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 2 ป ี
- งานอ่ืนๆ 2 – 10 ปี 

(2) การรับประกันประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) 
ผู้รับจ้างรับประกันว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกจากวันที่ส่งมอบ ประสิทธิภาพของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Performance Ratio) จะต้องเป็นไปตามระดับตามที ่กำหนดในสัญญา หาก
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) ต่ำกว่าที่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
รับประกัน ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จต้องชดใช้ค่าชดเชยหรือดำเนินการแก้ไขให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 

การรับประกันผลงานโดยผู้ผลิต
อุปกรณ์หลัก 

ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้โอนสิทธิการเรียกร้องตามเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์โดยผู้ผลิต
อุปกรณ์หลักให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ (Operator) ได้แก่ ประกันคุณภาพวัสดุและฝีมือการผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 10 ปี และประกันกำลังการผลิตไฟฟ้าที ่สามารถผลิตได้เป็น
ระยะเวลา 25 ปี และประกันระยะยาวสำหรับคุณภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 

การเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้ระบุในสัญญา 
รวมถึงในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายกระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญและมิได้แก้ไขการผิดสัญญา
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญา  

 

1.6.3.7 สญัญาบำรงุรกัษาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์(O&M Contract)  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ BCPG 
Engineering Company (BCPGE) รวมจำนวน 8 สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

1 Nakatsugawa BCPGE(1) คาโงะชิมะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

26 ธ.ค. 2557 20 ปี 
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ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

2 Takamori BCPGE(1) คุมาโมโตะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 2558 20 ปี 

3 Nojiri BCPGE(1) มิยาซากิ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

24 มี.ค. 2558 20 ปี 

4 Tarumizu BCPGE (1) คาโงะชิมะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

29 มิ.ย. 2558 20 ปี 

5 Gotemba 1 BCPGE(1) ชิซุโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

10 ก.ค. 2561 20 ปี 

6 Gotemba 2 BCPGE(1) ชิซุโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

10 ก.ค. 2561 20 ปี 

7 Nikaho BCPGE(1) อากิตะ  
ประเทศญ่ีปุ่น 

28 ก.ย. 2561 5 ปี 

8 Nagi BCPGE(1) โอคะยะม่า ประเทศ
ญ่ีปุ่น 

28 ก.ย. 2561 5 ปี 

หมายเหต ุ : (1) BCPG Engineering Company เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงานที่สำคัญ ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการดำเนินการ 
และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่กำหนดในสัญญา 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าตอบแทนรายปีสำหรับโครงการที่ 1-3 ในอัตราปีละประมาณ 2.9 – 4.3 ล้านเยน 
สำหรับโครงการที่ 4 ปีละประมาณ 28.0 ล้านเยน สำหรับโครงการที่ 5 และ 6 อยู่ที่ปีละ 8.1 ล้านเยน 
และ 8.35 ล้านเยน ตามลำดับ ส่วนโครงการที่ 7-8 อยู่ในอัตราปีละประมาณ 44 – 45 ล้านเยน โดย
จะชำระเงินเป็นรายไตรมาส  และชำระค่าตอบแทนจากการให้บริการเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจาก
แผนการให้บริการที่กำหนดไว้  

การเลิกสัญญา 1. สำหรับโครงการที่ 1–6 ผู้ว่าจ้างยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงผู้รับ
จ้างแสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา ขณะที่โครงการที่ 7–8 ผู้ว่าจ้างจะต้องยื่นหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ถึงผู้รับจ้างแสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา 

2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อผู้รับจ้างเรียกให้ชำระหนี้ ผู้ว่าจ้างยังคง
ไม่ชำระหนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เรียกให้ชำระหนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดย
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ว่าจ้าง 

3. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญและมิได้แก้ไขการผิดสัญญาดังกลา่ว
ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่กระทำผิดสัญญา 

 
1.6.3.8 สญัญาบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management Agreement) 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ 
BCPG Japan Corporation (BCPGJ)  และ Tarumizu Solar Solutions GK (TSS)  รวมจำนวน 6 
สัญญา ดังนี ้

ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

1 Nakatsugawa BCPGJ(1) คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 20 ธ.ค. 2557 20 ปี 
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ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

2 Takamori BCPGJ(1) คุมาโมโตะ ประเทศญ่ีปุ่น 24 มี.ค. 2558 20 ปี 

3 Nojiri BCPGJ(1) มิยาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น 24 มี.ค. 2558 20 ปี 

4 Tarumizu TSS(2) คาโงะชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 ม.ค. 2558 20 ปี 

5 Gotemba 1 BCPGJ(1) ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 เม.ย. 2561 20 ปี 

6 Gotemba 2 BCPGJ(1) ชิซุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น 30 เม.ย. 2561 20 ปี 

หมายเหต ุ :  
(1) BCPGJ (BCPG Japan Corporation) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 
(2) TSS (Tarumizu Solar Solutions GK) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 

 

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้ 

ขอบเขตงานที่สำคัญ เรียกเก็บเงิน ชำระเงิน จัดทำงบประมาณประจำปี จัดทำและต่ออายุประกันภัย จัดทำรายงาน จัดการ
การได้มาและจำหน่ายไปซึ ่งทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ประสานงานสำหรับการดำเนินการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเตรียมและนำส่งเอกสารและรายงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาการลงทุนทีเค 
สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงดูแลการ
ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมาย 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าตอบแทนรายปีสำหรับโครงการที่ 1-3 ในอัตราปีละประมาณ 1.0 – 3.0 ล้านเยน 
และสำหรับโครงการที่ 4 และ 5 ในอัตราปีละประมาณ 9.0 – 10.0 ล้านเยน ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา โดยจะชำระเงินเป็นรายไตรมาส 

การเลิกสัญญา 1. ผู้ว่าจ้างยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้รับจ้างแสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

2. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญและมิได้แก้ไขการผิดสัญญาดังกลา่ว
ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่กระทำผิดสัญญา 

 

1.6.3.9 สญัญาเงนิกูท้ีส่ำคญั 

1.6.3.9.1 สญัญาเงนิกูส้ำหรบัโครงการที ่1 

ผู้กู ้ Nakatsugawa 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่คาโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 0.675 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลา  ธ.ค. 57 – ม.ค. 75 

วงเงินกู้รวม 254 ล้านเยน 
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1.6.3.9.2 สญัญาเงนิกูส้ำหรบัโครงการที ่2 

ผู้กู้ Takamori 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่คุมาโมโตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 1.0 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลา  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกู้รวม  355 ล้านเยน 

 

1.6.3.9.3 สญัญาเงนิกูส้ำหรบัโครงการที ่3 
ผู้กู ้ Nojiri 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 1 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มิยาซากิ ประเทศ
ญ่ีปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 0.85 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลา  มี.ค. 58 – เม.ย. 75 

วงเงินกู้รวม  349 ล้านเยน 

1.6.3.9.4 สญัญาเงนิกูส้ำหรบัโครงการที ่4 
ผู้กู ้ Tarumizu 

ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินในประเทศญ่ีปุ่นแห่งที่ 2 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่คาโงะชิมะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8.1 เมกะวัตต์ 

ระยะเวลา  ม.ค. 59 – ธ.ค. 75 

วงเงินกู้รวม  2,578 ล้านเยน 
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1.6.4 สรปุสญัญาสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานลมในประเทศไทย 
 

1.6.4.1 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค 
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม จำนวน 1 สัญญา สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้  

โครงการ ลมลิกอร์  

คู่สัญญา บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด (LLG) และ กฟภ. 

สัญญาเลขที่ VSPP-PEA-006/2557 

ที่ตั้งโครงการ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ลงนามในสัญญา 23 มิ.ย. 2557 

วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ 
(“COD”) 

11 เม.ย. 2562 
 

อายุสัญญา สัญญามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลบังคบัใช้จนกว่าจะยุติสัญญา 

กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา กฟภ. ตกลงรับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.965 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 33,000 โวลท์  

อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) 

ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า 3.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวัน COD 

การยกเลิกสัญญา  1. ผู้ผลิตไฟฟ้ายื ่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกฟภ.แสดงความประสงค์ที่จะยุติสัญญา        
โดยการเลิกสัญญา  

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนั้น
ดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

 

1.6.4.2 สญัญาเกีย่วกบัการกอ่สร้างโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลม 
กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและระบบจัดเก็บพลังงาน 
จำนวน 4 สัญญา ดังนี้  

1.6.4.2.1 สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานลม  
บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กับ บริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ศิลามาศ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 1 สัญญา สาระสำคัญของสัญญา  
มีดังนี ้

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และบริษัท ศิลามาศ เซอร์วิสเซส จำกัด 

ผู้ว่าจ้าง LLG 

วันที่ลงนามในสัญญา 30 ม.ค. 2560 

ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ไม่รวมกังหันลม) 

การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที ่ระบุในหนังสือรับมอบงาน 
(Taking-Over Certificate)  

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดสัญญา เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   
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1.6.4.2.2 สญัญารบัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ ระบบจดัเกบ็พลงังาน สำหรบัโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
ลม  

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ระบบจัดเก็บพลังงาน สำหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กับ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิเล็คทริคอล 
เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด และบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จำนวน 1 สัญญา สาระสำคัญของ
สัญญา มีดังนี้ 

ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม (Consortium) ระหว่าง  
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด(1) บริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด และ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 

ผู้ว่าจ้าง LLG 
วันที่ลงนามในสัญญา 1 มี.ค. 2560 
ขอบเขตงานที่สำคัญ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างรับประกันงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที ่ระบุในหนังสือรับมอบงาน 

(Taking-Over Certificate)  

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดสัญญา เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   
หมายเหตุ : (1)  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ควบรวมบริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด และได้รับโอนสิทธิและหน้าที ่ต าม

สัญญานี้ในส่วนของบริษัท อิเล็คทริคอล เอนเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561   

 
1.6.4.2.3 สญัญาซือ้ขายกงัหนัลมและอปุกรณ ์สำหรบัโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 

 (1) สญัญาซือ้ขายกงัหนัลม สำหรับโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื ้อกังหันลม สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กับ 
Goldwind International Holdings (HK) Limited จำนวน 1 สัญญา สาระสำคัญของสัญญา 
มีดังนี ้

ผู้ขาย Goldwind International Holdings (HK) Limited 

ผู้ว่าจ้าง LLG 

วันที่ลงนามในสัญญา 26 เม.ย. 2559 

การรับประกัน ผู้ขายรับประกันกังหันลมเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ 

การรับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน 
(Warranty on Availability) 

ผู้ขายรับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน (Warranty on Availability) ของกังหันลม  หากผลการ
วัดประสิทธิภาพการใช้งานต่ำกว่าที ่ผู้ขายรับประกัน ผู้ขายจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื ้อตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา กรณีที่ผลการวัดประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษ (Bonus) 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีเหตุผิดสัญญา เป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 

 (2) สญัญาซือ้ขายอปุกรณ ์สำหรบัโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 

บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กับ 
Goldwind International Holdings (HK) Limited จำนวน 1 สัญญา สาระสำคัญของสัญญา 
มีดังนี ้
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ผู้ขาย Goldwind International Holdings (HK) Limited 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด 

วันที่ลงนามในสัญญา 19 ม.ค. 2560 

การรับประกัน ผู้ขายรับประกันอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที ่อุปกรณ์นั ้นผ่านการทดสอบ 
(Commissioning Completion) หรือ 30 เดือน นับจากวันที่อุปกรณ์นั้นส่งมาถึงจุดส่งสินค้า 
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 

1.6.4.3 สญัญาบำรงุรกัษาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม (O&M Contract)  
กลุ่มบริษัทฯ การเข้าทำสัญญาบำรุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จำนวน 1 สัญญา กับ 
Goldwind International (Thailand) Co., Ltd. โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

ลำดบั ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

1 LLG Goldwind International 
(Thailand) Co., Ltd 

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7 มี.ค. 2562 10 ปี(1) 

(1)  ต่อครั้งละ 5 ป ี

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้   

ขอบเขตงานที่สำคัญ ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการ
ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวมถึงดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่กำหนดใน
สัญญา 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามที่กำหนดในสัญญา เป็นรายไตรมาส  

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   
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1.6.5 สรุปสญัญาสำคญัทีเ่กีย่วข้องกับโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังน้ำในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

1.6.5.1 สญัญาสมัปทานกบัรฐับาลของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Government of the Lao PDR) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 2 สัญญา สาระสำคัญของ
สัญญาสรุปได้ดังนี้  

ลำดบั ผูด้ำเนนิโครงการ ลกัษณะสญัญาสมัปทาน อายสุมัปทาน วนัทีล่งนาม 
1 NS3A BOT(1) 27 ปี นับจากเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 22 พ.ย. 2556 
2 NS3B BOT (1) 27 ปี นับจากเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 22 พ.ย. 2556 

(1) Build, operate, and transfer (BOT) คือ โครงการท่ีหน่วยงานเอกชนจัดสร้างส่ิงปลูกสร้างข้ึนมาใหม่ บริหารจัดการด้วยความ
เสี่ยงของตนเอง จากน้ันจึงโอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 
1.6.5.2 สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั Électricité du Laos (EDL) 

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Électricité du Laos (EDL) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  จำนวน 2 สัญญา สาระสำคัญของ
สัญญา มีดังนี้  

ลำดบั ผูด้ำเนนิโครงการ ทีต่ัง้โครงการ 
กำลงัการผลติไฟฟา้ 

ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

วนัทีล่งนาม COD 

1 NS3A เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 69.0 26 เม.ย. 2556 29 ม.ค. 2559 
2 NS3B เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 45.0 26 เม.ย. 2556 25 ส.ค. 2558 

 
สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้   

 

 

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 27 ปีนับจากวันที่วันอ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาที่ 0.065 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD-kWh) 
รูปแบบการรับซื้อไฟฟ้า สัญญาประเภทรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) ที่ร้อยละ 95.0 ของปริมาณ

ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าแจ้งต่อผู้ซื้อรายเดือน กล่าวคือหากผู้ซื้อไฟฟ้าไม่สามารถที่จะซื้อไฟฟ้าได้ถึง
ร้อยละ 95.0 ปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าแจ้งต่อผู้ซื้อรายเดือน ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องชำระเงินแก่
ผู้ผลิตไฟฟ้าอ้างอิงจากปริมาณไฟฟ้าที่ร้อยละ 95.0 เป็นอย่างต่ำ 

การยกเลิกสัญญา หากเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน จะเป็นนผลให้ คู่สัญญาสามารถหารือผ่านทางที่ปรึกษาฯ เพื่อเลือกที่จะ
ดำเนินการตามสัญญาต่อไป หรือยกเลิกสัญญาด้วยการตกลงกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม  
หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้เกินกว่าระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่มีเหตุสุดวิสัย 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะแสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการยกเลิก
สัญญาได้ 
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1.6.5.3 สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั Vietnam Electricity (EVN) 
กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) สำหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  จำนวน 2 สัญญา สาระสำคัญ
ของสัญญา มีดังนี้  

ลำดบั ผูด้ำเนนิโครงการ ทีต่ัง้โครงการ 
กำลงัการผลติไฟฟา้ 

ตามสญัญา 
(เมกะวตัต)์ 

วนัทีล่งนาม COD 

1 NS3A เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 69.0 4 มกราคม 2563 ไตรมาสที่ 3 2565 
2 NS3B เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 45.0 4 มกราคม 2563 ไตรมาสที่ 3 2565 

สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้   

 
1.6.5.4 สญัญาบำรุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (O&M Contract)  

กลุ ่มบริษัทฯ การเข ้าทำสัญญาบำรุงร ักษาโรงไฟฟ้าพลังน่ำที ่ สปป.ลาว กับ Hangzhou Lao 
hydropower service Co. ,Ltd.  แ ล ะ  Hangzhou Luchuan Hydropower Technical Co. ,Ltd. 
จำนวน 2 สัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้ 

ลำดบั ผูว้า่จา้ง ทีต่ัง้โครงการ วนัทีล่งนาม อายสุญัญา 

1 NS3A เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 1 ก.พ. 2563 10 ปี 

2 NS3B เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว 1 มี.ค. 2563 10 ปี 

 
สาระสำคัญของสัญญาสรุปไดด้งันี้  

ขอบเขตงานที่สำคัญ ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบการดำเนินการ บำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ จัดเตรียมอะไหล่ รวมถึงดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา 

ค่าจ้าง และการชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามที่กำหนดในสัญญา เป็นรายปี  

การเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาเป็นไปตามเหตุแห่งการเลิกสัญญาทั่วไป   

 

 

อายุสัญญา สัญญามีกำหนดระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่วันอ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื ้อไฟฟ้าเฉลี ่ยตลอดอายุสัญญาที ่ 0.0695 เหรียญสหรัฐต่อกิโลว ัตต์ -ชั ่วโมง 
(USD/kWh) 

รูปแบบการรับซื้อไฟฟ้า สัญญาประเภทรับประกันการรับซื้อ (Take-or-Pay Condition) ที่ร้อยละ 90.0 ของปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าแจ้งต่อผู้ซื้อรายเดือน กล่าวคือหากผู้ซื้อไฟฟ้าไม่สามารถที่จะซื้อไฟฟ้าได้ถึง
ร้อยละ 90.0 ปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าแจ้งต่อผู้ซื้อรายเดือน ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องชำระเงินแก่
ผู้ผลิตไฟฟ้าอ้างอิงจากปริมาณไฟฟ้าที่ร้อยละ 90.0 เป็นอย่างต่ำ 
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1.6.6 สรปุสญัญาสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการระบบผลติความเยน็จากสว่นกลาง 
 

1.6.6.1 สัญญาบรหิารจดัการโครงการใหเ้อกชนดำเนินโครงการระบบผลิตความเย็นจากสว่นกลาง (District 
Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโครงการให้เอกชนดำเนินโครงการระบบผลิต
ความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื ้นที ่ เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 สัญญา โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ 
ลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบผลิตน้ำเย็น เพื่อจำหน่ายน้ำเย็นและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็น 
ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสำคัญของสัญญา มีดังนี้  

โครงการ ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) 

คู่สัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ดำเนินโครงการ CDC 

ที่ตั้งโครงการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันที่ลงนามในสัญญา 28 ธ.ค. 2563 

อายุสัญญา 20 ปี นับแต่วันเริ่มต้นจำหน่ายน้ำเย็นผ่านเครื่องมือวัดพลังานเข้าอาคารโครงการฯ 

กำลังการผลิตสูงสุดของโครงการ 18,000 RT Peak  

อัตราค่าน้ำเย็น คำนวณตามปริมาณที่ใช้จริง เป็นรายเดือน 

การยกเลิกสัญญา  1. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตน้ำเย็น พร้อมจำหน่าย
น้ำเย็นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เกิน 45 วัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

2. หากไม่สามารถจำหน่ายน้ำเย็นโดยไม่มีเหตุอันควร โดยเป็นความผิดของบริษัท และบริษัทไม่ได้
หาทางเยียวยาอย่างเหมาะสม ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 7 วัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา 
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สว่นที ่2  การจดัการและการกำกบัดแูลกจิการ 
2-1 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

2.1.1 จำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุเรยีกชำระแลว้ 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ นำจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค และเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 16,508.5 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 13,201,887,820.0 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,640,377,564 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย 

2.1.2 ผูถ้อืหุน้ 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี ้

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ จำนวนหุน้ 
สดัสว่นการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2) 1,593,626,284 60.356 
Capital Asia nvestments te. td.  195,750,000 7.414 
Pilgrim artners Asia te td. 195,750,000  7.414 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,108,141 2.201 
สำนักงานประกันสังคม 36,229,134 1.372 
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 19,644.050 0.744 
นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร 13,500,000 0.511 

รวมผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 2,112,607,609 80.012 
รวมจำนวนหุน้ทัง้หมด 2,640,377,564 100.000 

หมายเหตุ:  
(1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งล่าสุด 
(2) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 

63 (ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด XM : 28/5/2563)  BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 รายแรก ดังนี้ 
 

 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่18 รายแรก จำนวนหุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1 สำนกังานประกันสังคม 198,307,697 14.4 
2 กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98 
3 กองทนุรวม วายุภักษ์หนึง่ โดย บลจ.เอม็เอฟซี จำกดั (มหาชน) 100,936,800 7.33 
4 กองทนุรวม วายุภักษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,584,443 5.27 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,686,198 2.52 
7 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน ์ 27,383,700 1.99 
8 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,154,700 1.75 
9 กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปนัผล 20,425,600 1.48 
10 กองทนุเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 20,111,400 1.46 
11 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 19,238,000 1.4 
12 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1 13,702,369 1.00 
13 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,390,450 0.75 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่18 รายแรก จำนวนหุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

14 กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 9,950,600 0.72 
15 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 8,730,000 0.63 
16 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 8,000,000 0.58 
17 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 8,000,000 0.58 
18 กองทนุเปิด บัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,366,400 0.53 

 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่  822,347,924   59.70  
 รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,376,923,157 100.00 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.set.or.th 

2.1.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

2.1.3.1 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) ทีจ่ดัสรรใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รุน่ที่ 1 (BCPG ESOP#1) 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2560 มมีติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จำนวน 10 ล้านหนว่ย เพื่อเสนอขายใหแ้กก่รรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามเงื่อนไขใน
ข้อกำหนดสิทธิ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลังการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขาย
หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

จำนวนใบสำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย 

จำนวนหุ ้นสามัญที ่จ ัดสรรไว ้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ 

: 10,000,000 หุ ้น ซึ ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 18 เมษายน 2560 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.089 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ในราคาดังต่อไปนี้  

(1) ราคา 9.186 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  

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


 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
หน้า 2-3 

 

(2) ราคา 12.695 บาทต่อหุ้นสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ  

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก 
คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั ้งสุดท้าย  
จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 
5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ใน
กรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อน
กำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ 

: -ไม่ม-ี 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้ไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนท้ังสิ้น 994,362 หน่วย หรือคิดเป็นน้อยกว่า
ร้อยละ 0.1 ของทุนเรียกชำระ 

2.1.3.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) รุน่ที่ 1 (BCPG-W1) 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 หรือ BCPG-W1 จำนวน 89,236,041 หน่วย ท่ีจดัสรรใหแ้กผู่้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)  

ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้
ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 บริษัทฯ จะ
ไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 

จำนวนใบสำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 89,236,041 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

: 5.00 บาท 
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จำนวนหุ ้นสามัญที ่จ ัดสรรไว ้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ 

: 89,236,041 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 นี้    

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที ่13 พฤศจิกายน 2563 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : - 0 - บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : (1) 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ 
("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 เมษายน 2564 

• 20 กรกฎาคม 2564 

• 20 ตุลาคม 2564 

• 20 มกราคม 2565 

• 20 เมษายน 2565 

• 20 กรกฎาคม 2565 และ 

• 20 ตุลาคม 2565 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") 

หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้า
วันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ 

: - ไม่มี - 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที ่ออกในครั้งนี ้ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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2.1.3.3 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) รุน่ที่ 2 (BCPG-W2) 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 หรือ BCPG-W2 จำนวน 89,236,041 หน่วย ที่จดัสรรใหแ้กผู่้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (BCPG-W2)  

ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้
ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 บริษัทฯ จะ
ไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 

จำนวนใบสำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 89,236,041 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

: 5.00 บาท 

จำนวนหุ ้นสามัญที ่จ ัดสรรไว ้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ 

: 89,236,041 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.5 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 นี้    

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที ่13 พฤศจิกายน 2563 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : - 0 - บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี ้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ 
ขณะนั้น 

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ 
("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 มกราคม 2566 

• 20 เมษายน 2566 

• 20 กรกฎาคม 2566 และ 

• 20 ตุลาคม 2566 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") 
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หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้า
วันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ 

: - ไม่มี - 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที ่ออกในครั้งนี ้ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

2.1.3.4 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) รุน่ที่ 3 (BCPG-W3) 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 หรือ BCPG-W3 จำนวน 178,571,428 หน่วย ท่ีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกดั 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ฯ รุ่นที่ 2 (BCPG-W2) ที่จัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด 

ประเภท/ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้
ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 บริษัทฯ จะ
ไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

จำนวนใบสำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 178,571,428 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W1 

: 5.00 บาท 

จำนวนหุ ้นสามัญที ่จ ัดสรรไว ้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ 

: 178,571,428 หุ ้น ซึ ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.9 ของจำนวนหุ ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 นี้    

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : - 0 - บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
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ราคาการใช้สิทธิ : 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี ้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ 
ขณะนั้น 

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ 
("วันกำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 เมษายน 2564 

• 20 กรกฎาคม 2564 และ 

• 20 ตุลาคม 2564 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย") 

หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อน
หน้าวันหยุดนั ้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ 

: - ไม่มี - 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้ไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

ระยะเวลาห ้ามซ ื ้อขายหุ ้น (Silent 
Period) 

: ผู ้ถ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 เข ้าข่ายข้อกำหนอของตลาด
หลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามซ้ือขายหุ้น (Silent Period) 

 
2.1.4 นโยบายจา่ยเงนิปนัผล  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการ
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ  มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำ เป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยในประเทศไทย 
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บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่กรรมการของบริษัท
แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่กรรมการของ
บริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใน
การทำรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 

ปี 2561 – 2563 บริษัทฯ จ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  

วนัทีป่ระกาศจา่ยปนัผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กำไรต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

1.11 0.90 0.92 

เงินปันผลระหว่างกาล  
(บาทต่อหุ้น) 

0.64 0.64 0.33* 

อัตราการจ่ายเงินปันผล  
(ร้อยละ) 

97.4 71.0 39.2 

 
*เงินปันผลจากการดำเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2563 คือ 0.16 บาท ต่อหุ้น และเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดคร่ึงปีหลังของปี 2563 โดยจะ
นำเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติ คือ 0.17 บาท ต่อหุ้น    
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2-2 โครงสรา้งการจดัการ 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการการลงทุน และมีการแบ่งสายการบังคับ
บัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้ 
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2.2.1  คณะกรรมการบรษิทั 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ดังนี ้
กรรมการทีด่ำรงตำแหนง่ครบป ี2563  
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1  นายพิชัย ชุณหวชิร (1) ประธานกรรมการ  
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
2  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (2) รองประธานกรรมการ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ประธานกรรมการคณะกรรมการการลงทุน (14) 
3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ (3) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
4 พลเอก อุทิศ สุนทร (4) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  กรรมการตรวจสอบ 
5 พลเอก ศักดา เนียมคำ (5) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
6 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (6) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
7 นายถาวร งามกนกวรรณ (7) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
8 นายธรรมยศ ศรีช่วย (8) กรรมการ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
  กรรมการการลงทุน (14) 
9 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (9) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
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10 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ์ (10) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน 

11 นายบัณฑิต สะเพียรชัย (11) กรรมการ 
  กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงท้ังองค์กร 

  กรรมการการลงทุน (14) 
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ระหวา่งป ี2563 
1 นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ (12) กรรมการอิสระ 
  
กรรมการทีพ่น้วาระระหวา่งป ี2563 
1 ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง (13) กรรมการอิสระ 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  กรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหต:ุ 
(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ และเป็นกรรมการ

ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
(3) ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
(4) ได้รับการแต่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
(5) ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
(6) ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
(7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ) และกรรมการความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
(8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ งองค์กร เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2562 
(9) ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2563 
(10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
(11) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร กรรมการการลงทุน 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 
(12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทนดร. พรรณขนิตตา บุญครอง) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
(13) พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
(14) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำนาจบริหารจึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
  



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
หน้า 2-12 

 

2.2.1.1 สรปุการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิทั 

ลำดบั รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั BoD ID AC NRC ERMC CGC IC 
กรรมการดำรงตำแหนง่ในป ี2563 

1 นายพิชัย  ชุณหวชิร 17/17            
2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 17/17          10/10 
3 พลเอก คณิต สาพิทักษ ์ 16/17 1/1   3/3       
4 พลเอก อุทิศ สุนทร 17/17 1/1 10/10     1/1   
5 พลเอกศักดา เนียมคำ 17/17 1/1       1/1   
6 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 16/17 1/1 10/10 3/3       
7 นายถาวร งามกนกวรรณ 17/17 1/1     9/9     
8 นายธรรมยศ ศรีช่วย 17/17      9/9   10/10 
9 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 17/17 1/1 3/3     1/1   
10 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวสัดิ ์ 16/17 -/1   3/3 9/9     
11 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 17/17      9/9 1/1 10/10 

 กรรมการเขา้-ออกตามวาระในปี 2563 
12 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 8/8 -/1           
13 ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง 9/9  5/5         

 กรรมการลงทนุทีไ่มใ่ชก่รรมการบรษิทั  
14 นายสุชาติ เจียรนุสสต ิ            6/10 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการการลงทนุ 
15 นายธันวา เลาหศิริวงศ์            10/10 

 
หมายเหตุ :  
บริษัทฯ จัดประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
BoD  การประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ID การประชมุคณะกรรมการอิสระ 
AC การปะชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
NRC การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ERMC การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคก์ร 
CGC การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
IC การประชมุคณะกรรมการการลงทุน 
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2.2.1.2 กรรมการผูม้อีำนาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  (ตามหนงัสือรบัรองบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ หรือ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จดัการใหญ ่ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ 
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ  
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หรือ นายถาวร งามกนกวรรณ หรือ พลเอกศักดา เนียมคำ รวมเป็นสองคน และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ 

2.2.1.3 ขอบเขต อำนาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2521 มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบาย 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนด
ไว้ดังนี ้

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้น (Accountability to Shareholders) 

3. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งค่ัง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) รวมถึงนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร (Succession Plan) 

5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอ่ืนๆ 
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพ่ือให้การดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้ม 
ในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และ 
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้ 

8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจำทุกปี 
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเร่ืองการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยง 

ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม 
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการ

พิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการ
ดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือทำ
หน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 

15. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอย่างน้อย 3 วัน 

16. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 
(1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็น
สัดส่วนท่ีมากที่สุดในนิติบุคคลน้ัน ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ที่มีการเปล่ียนแปลง (ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

17. กรรมการท่ีมีความประสงค์ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

18. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 
1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 

19. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี 
20. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อ

อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม 

21. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์") ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

22. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความ
จำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

23. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมี
หน้าที่.ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

24. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม 
หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
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25. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

26. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

27. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

28. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระในกรณีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

29. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื ่นใดให้ปฏิบ ัต ิการอย่างหนึ ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้
กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น 
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2.2.1.4 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั  
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอ่ืนใด 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด 
และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย 
ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง
กรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอำนาจถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง 

4. ประธานกรรมการต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธาน
กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการ
แบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน  

2.2.1.5 คณุสมบตัขิองกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานท่ีดี 
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่ างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการ

บริษัทมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการท่ีผ่านมา 
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง 
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2.2.1.6 การแตง่ตัง้และวาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการ 

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการ
คนใด มีความเหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วน
กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3  วาระติดต่อกัน  นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก  ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อย่างสมเหตุผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 

2.2.1.7 การพฒันากรรมการ 
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 
ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี ้
 

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรัทไทย 
(Thai Institute of Director Association : IOD) 

 
รายชื่อ DAP DCP การอบรมอืน่ๆ  
นายพิชัย ชุณหวชิร 2549 2552  
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  2556  
พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 2559   
พลเอก อุทิศ สุนทร 2559   
พลเอก ศักดา เนียมคำ 

2562  ‐ Strategic Board Master Class รุ่น 9/2020       
(ปี 2563) 

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี  2549  
นายถาวร งามกนกวรรณ 2558 2559 ‐ Risk Management Program for Corporate 

Leaders รุ่นที่ 17/2019 (ปี 2562) 
‐ Strategic Board Master Class รุ่น 8/2020 (ปี  

2563) 
นายธรรมยศ ศรีช่วย  2560  
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รายชื่อ DAP DCP การอบรมอืน่ๆ  
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร  2555  
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 2557 2557  
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  2551  
นายบัณฑิต สะเพียรชัย 2547 2548  

 
2.2.2 ผูบ้รหิาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 คน ดังนี้  

รายชือ่ ตำแหนง่ 

1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  

2. นายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 

3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศ
องค์กร และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกจินิวฒัน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี 

5. ดร. ภาวัน สยามชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  
และ Country Manager, BCPG Japan Corporation และ  
รักษาการผู ้ช่วยกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ Green Technology 
Center (GTC)  

6. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร 

7. นายก้องเกียรติ กาญจนพันธ์ุ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร 
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2.2.2.1 บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของฝา่ยจดัการ  

2.2.2.1.1 ขอบเขต อำนาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

2. กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่
กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร 

8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื ่อให้มีผล
ประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเน่ืองเพ่ือให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

10. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การ
พ้นสภาพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด 
การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอ่ืนๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

13. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
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14. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ  

16. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกำหนดในนามของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของ
คณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมี
หลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)  

17. ปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน
เพื่อกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ หรือกำหนด
และอนุมัติวิธีการจัดหาพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท 

2.2.2.1.2 บทบาท หนา้ที่ ความรบัผดิชอบของฝา่ยจดัการ  
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้ 

1. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

2. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

3. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที ่สำคัญต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

4. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ 
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

ไม่ว่าจะทำเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการน้ันๆ ได้ 

6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารตั้งแต่ผู ้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลง
มา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขาย
หลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่าง
น้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคล
ตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น
รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที ่มากที ่สุดในนิติบุคคลนั ้นที ่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม
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คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิ
ชักช้า  

8. ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายใน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

9. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข ้ารับการอบรมในหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าเพื่อให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

2.2.2.2 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู แผนการสบืทอดตำแหนง่ และการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญใน
องค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั ่นใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงมีทั กษะ และ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารเพื่อทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
ระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับ
แผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

2.2.3 เลขานกุารบรษิทั 

 เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญและส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงาน
กำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่บริษัทฯ การประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การ
ดูแลเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการ
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/การประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
หน้า 2-22 

 

 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริม
การปฏิบัตหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท 
(Compliance) ผ่านทางฝ่ายกำกับองค์กร 
 ปี 2563 เลขานุการบริษัทคือ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บริษัท และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร อีกตำแหน่งหนึ่ง ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  
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2.2.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

2.2.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 

2.2.4.1.1 ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ไว้ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการบริษัทฯ 
- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  

2. ค่าเบ้ียประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง 
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง  

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ย
ประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ย
ประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 

3. เงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 
3,000,000 บาทต่อ กรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 
ตามลำดับ  

4. บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือโครงการ ESOP จำนวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่
กรรมการจำนวน 3,300,000 หน่วย เมื ่อเดือนเมษายน 2560 ทั ้งนี ้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  

 
เนื ่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 กรรมการบริษัททุกท่านมีความประสงค์ปรับลดค่าตอบแทน
กรรมการลงเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2563 โดยประธานและรองประธานกรรมการ
บริษัท งดรับค่าตอบแทนรายเดือย และค่าเบี ้ยประชุมเพิ่ม จำนวนร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ สำหรับ
กรรมการท่านอ่ืน ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมร้อยละ 10 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
คงในอัตราเดิม
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2.2.4.1.2 สรปุค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 
 

ลำดับ รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 
คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ  โบนสัผลการ

ดำเนนิงาน 2562 
(2) 

รวมคา่ตอบแทน  
ประจำป ี2563 

(1) + (2) BOD AC NRC ERMC CG IC 

กรรมการดำรงตำแหนง่ในป ี2563 
1 นายพิชัย  ชุณหวชิร 982,500      1,453,124 2,435,624 
2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 926,250     187,500 953,090 2,066,840 
3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 798,000  56,250    1,162,499 2,016,749 
4 พลเอก อุทิศ สุนทร 828,000 270,000   18,750  1,162,499 2,279,249 
5 พลเอกศักดา เนียมคำ 828,000    15,000  586,027 1,429,027 
6 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 801,000 337,500 45,000    1,162,499 2,345,999 
7 นายถาวร งามกนกวรรณ 828,000   135,000   586,027 1,549,027 
8 นายธรรมยศ ศรีช่วย 828,000   135,000  150,000 1,162,499 2,275,499 
9 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 828,000 85,000   15,000  847,191 1,775,191 
10 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 801,000  45,000 168,750   1,162,499 2,177,249 
11 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 828,000   135,000 15,000 150,000 1,162,499 2,290,499 

กรรมการเขา้-ออกตามวาระในป ี2563 
12 นายกฤษฎี จีนะวิจารณะ 404,129       404,129 
13 ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง 424,742 135,667     1,162,499 1,722,908 

กรรมการทีอ่อกในปี 2562 
14 พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ       487,294 487,294 

กรรมการทีถ่งึแกก่รรมในป ี2562 
15 นายณรงค์ บุณยสงวน       455,445 455,445 

รวม 10,105,621 828,167 146,250 573,750 63,750 487,500 13,505,691 25,710,729 
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2.2.4.1.3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ของกรรมการ 

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

- รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ 
- บัตรเติมน้ำมันเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริงสำหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน 
- ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สําหรับกรรมการไม่เกิน 900 บาท / คน / เดือน 
- การจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร ในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท 

2.2.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

2.2.4.2.1 ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะ
พิจารณาจากตัวชี ้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดฯ ด้วยตามหลัก Thailand Quality 
Award (TQA) ที่ครอบคลุมการประเมินผล 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งได้แก่ ปริมาณการผลิตหน่วยไฟฟ้า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า และการ
พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน 

2. ด้านลูกค้าหรือคู่ค้า ได้แก่ ความพึ่งพอใจของคู่ค้า 

3. ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร และ ความพึ่งพอใจของพนักงาน 

4. ด้านองค์กรและธรรมาภิบาล ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ และกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการเงินและตลาด ได้แก่ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงิน 

รวมทั้ง การประเมินผลงานต่างๆ ในระหว่างปี และคุณสมบัติความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่
ประเมินผลงาน ทบทวนและนำเสนอค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารกำหนดให้ผ่าน
กระบวนการประเมินผลตามตัวดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานท่ีได้รับการมอบหมายในแต่ละปีเช่นกัน 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ โดยในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประมาณ 104.4 ล้านบาท และ 
(2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออก
โครงการ ESOP #1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
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2.2.3.1 รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (หุ้นสามญั และใบสำคัญแสดงสิทธ)ิ บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

 
 

  หุ้นสามัญ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

( Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2) ) 

 

ชื่อ นามสกุล 
 ยอดยกมา ณ  
 1 ม.ค. 2563  

 การใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตาม

โครงการ ESOP   

 การเปลี่ยนแปลง 
จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. 

ระหว่างงวด  

 การใช้สิทธิตาม 
Right offering และ
ได้รับการจัดสรรเกิน

สิทธิ Right 
Offering  

ณ ส้ินสุด 
วันที่  

31 ธ.ค. 2563 

W1 + W2 
ยอดยกมา ณ  

13 พ.ย. 2563 (1)  

การเปลี่ยนแปลง 
จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. 

ระหว่างงวด 
W1 + W2 

ณ ส้ินสุดวันที่  
31 ธ.ค. 2563 

   +ได้มา   (จำหน่ายไป)   +ได้มา  
 (จำหน่าย

ไป)  

กรรมการ (2)                         

1 นายพิชัย ชุณหวชิร 775,000 - 1,000,000 (775,000) 125,000 1,125,000 89,284 - - 89,284 

2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 637,500 - - - 79,687 717,187 56,918 - - 56,918 

3 พลเอกคณิต สาพิทักษ์ 125,000 - 50,000 - 21,875 196,875 15,624 - - 15,624 

4 พลเอกอุทิศ สุนทร 300,000 - - - 37,500 337,500 26,784 - - 26,784 

5 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 302,500 - - - 41,834 344,334 29,880 - - 29,880 

6 นายธรรมยศ ศรีช่วย 300,000 - - - 37,500 337,500 26,784 - - 26,784 

7 ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 300,000 - 80,000 - 47,500 427,500 33,928 - - 33,928 

8 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 551,596 - 650,000 - 166,182 1,367,778 118,700 - - 118,700 

9 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร - - - - - - - - - - 

10 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ - - - - - - - - - - 

11 พลเอกศักดา เนียมคำ - - - - - - - - - - 

12 นายถาวร งามกนกวรรณ - - - - - - - - - - 

รวม 3,291,596 - 1,780,000 (775,000) 557,078 4,853,674 397,902 - - 397,902 

หมายเหตุ  
(1) เป็นวันที่บริษัทฯ จัดสรร Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering : RO) ในสัดส่วน 2.8 RO ต่อ Warrant 1 จำนวน 1 หน่วย และ Warrant 2 จำนวน 1 หน่วย 
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  หุ้นสามัญ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

( Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2) ) 

 

ชื่อ นามสกุล 
 ยอดยกมา ณ  
 1 ม.ค. 2563  

 การใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตาม

โครงการ ESOP   

 การเปลี่ยนแปลง 
จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. 

ระหว่างงวด  

 การใช้สิทธิตาม 
Right offering และ
ได้รับการจัดสรรเกิน

สิทธิ Right 
Offering  

ณ ส้ินสุด 
วันที่  

31 ธ.ค. 2563 

W1 + W2 
ยอดยกมา ณ  

13 พ.ย. 2563 (1)  

การเปลี่ยนแปลง 
จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. 

ระหว่างงวด 
W1 + W2 

ณ ส้ินสุดวันที่  
31 ธ.ค. 2563 

   +ได้มา   (จำหน่ายไป)   +ได้มา  
 (จำหน่าย

ไป)  

(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการทั้ง 12 คน ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว  
และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น             

ผู้บริหาร (3)               

1 นายนิวัติ อดิเรก - - - - 400 3,400 284 - - 284 

2 นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช - - - (39,000) 31,000 240,000 22,142 - - 22,142 

3 นางสาวภัทรภูรีย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ - - - - - - - 100,300 - 100,300 

4 นายภาวัน สยามชัย - - - - 23,562 212,062 16,830 - - 16,830 

5 นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล - 20,000 - (40,000) 21,056 149,505 15,040 40,000 - 55,040 

6 นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ - - - - 25,200 223,600 18,000 - - 18,000 

7 นายพงษ์ศักด์ิ  ชะนะมา - - - (41,900) - 98 - - - - 

รวม 828,347 20,000 - (120,900) 101,218 828,665 72,296 140,300 - 212,596 

หมายเหตุ  
(1) เป็นวันที่บริษัทฯ จัดสรร Warrant ให้กับผู้ถือหุ้น ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering : RO) ในสัดส่วน 2.8 RO ต่อ Warrant 1 จำนวน 1 หน่วย และ Warrant 2 จำนวน 1 หน่วย 
(3)  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) 

ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น
รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น 
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2.2.3 บคุลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 108 คน โดยมี
รายละเอียด 

 
 

ข้อมูลสิถิติพนักงานที่สำคัญ 

ตวัชีว้ดั ผลลพัธป์ระจำป ี2562 เปลีย่นแปลง 

จำนวนบุคลากร  116 คน -2.6%  
 พนักงาน  108 คน -2.7% 
 ผู้บริหาร  8 คน - 
อัตราพนักงานเข้า-ออก ร้อยละ 8.1  -6.9% 
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 60 ชัว่โมง +20.0% 
จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย 419 พันชั่วโมง +84.6% 
จำนวนชั่วโมงความปลอดภัยสะสม 1,236 พันชั่วโมง +51.3% 
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน -0- กรณ ี - 
ความพึ่งพอใจพนักงาน ร้อยละ 75.4 +2.0% 

 

2.2.3.1 ค่าตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่าง
เป็นธรรม ได้แก่ 

1. เงินเดือนและโบนัสกำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบยีน
อ่ืนในอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ และคุณวุฒิ เป็นสำคัญ รวมทั้งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
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2. สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี  ค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของพนักงานและครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคระบาด เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี ้ยง
สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

3. อ่ืนๆ ได้แก่ โครงการ ESOP เป็นต้น 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่างๆ แก่พนักงานตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อน
ประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ เป็นต้น  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงิ นเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ากับ 188 ล้านบาท 

2.2.3.2 ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน  

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานท่ีมีนัยสำคัญ 

2.2.3.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ 
รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้มี
การถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ และบริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและ
ผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการ
เพ่ิมเติม เพ่ือนำความรู้ท่ีได้รับมาปรับปรุงการดำเนินของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 

▪ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายในประจำปีกับบริษัท บางจากฯ (มหาชน) อาทิ หลักสูตรด้าน
บริหาร เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน  การจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการทางการเงินสำหรับนักลงทุน  
การตัดสินใจเชิงรุกในการทำงานข้ามสายงาน การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน และหลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมท้ังส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายนอกเพื่อพัฒนาความสามารถ
เฉพาะทางตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยเช่นกัน 

▪ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ในงานที่พนักงานงานแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และสร้างเสริมความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายงานให้มากยิ่งขึ้น 

▪ ส่งเสริมให้ผู ้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำภายนอก เช่น IOD หรือ
สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ที่มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ซึ่งได้แก่ หลักสูตร 
Executive Development Program ( EDP) , Leadership and Organization Program ห รื อ 
หลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทและความคาดหวังของ
กรรมการต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้สามารถตอบสนองข้อมูล และดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป 
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2-3 การกำกับดูแลกิจการ  

2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รวมท้ังได้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับ
สากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น  โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ติดตาม พิจารณา และนำเสนอการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที ่ประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงานกำกับดู แล และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 
13/2562 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นฉบับทบทวน ครั้งที่ 4 ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคม
ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เพื่อการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ตามเกณฑ์ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Company ประจำปี 2562 (CGR Report 2019) 
และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบน Website ของบริษัทฯ ที ่

http://www.bcpggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpg-cg-policy-th.pdf 

2.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี  2563 
บริษัทได้รับมอบรางวัลต่างๆ  และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการ 
สรุปได้ ดังนี ้ 
▪ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies - CGR) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลศิ 
(Excellence) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 

▪ ได ้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประช ุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำปี 2563  
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

▪ ดำเนินกระบวนการขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งครบกำหนดอายุคราวละ 3 ปี 
และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกอีกวาระหน่ึง มีอายุสมาชิก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2566 

▪ สถาบันไทยพัฒน์พิจารณาคงการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการวิถียั่งยืน (ESG 100) โดยเป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance – ESG) ประจำปี 2563 ต่อเน่ืองอีกหนึ่งปี 

โดยมีรายละเอียดมาตรการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด สรุปได้ ดังนี้ 

http://www.bcpggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpg-cg-policy-th.pdf
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➢ หลักปฏบิัตทิี ่1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board ) 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
แยกออกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท  รวมถึงสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป   โดยจัดทำในรูปแบบของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท ประมวล
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท  รวมถึงได้จัดทำเป็นกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ซึ ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติทั ่วไป ความรู้  
ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัทที่จำเป็นต่อองค์กร คุณสมบัติของกรรมการอิสระ วาระการดำรง
ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง หลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรอบอำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ การบริหารการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที ่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาท หน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการแยกจากกันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรเป็น
ผู้ดำเนินการ (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ (3) เรื่องที่คณะกรรมการ
บริษัทไม่ควรดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
เรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน  
2) แผนงาน และงบประมาณประจำปี  
3) การลงทุนดำเนินโครงการต่างๆ และการทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
4) การปรับโครงสร้างการบริหาร  
5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
7) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8) การแต่งตั้งกรรมการท่ีออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
9) การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
10) การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 
11) การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท

ดังกล่าว 
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้แก่ 
1) การกำหนดและทบทวนยุทธศาสตร์  
2) เป้าหมาย และแผนงานประจำปี 
3) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
4) การกำหนดอำนาจดำเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
5) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
7) การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 
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เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ได้แก่ 
1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การ

จัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการทำงานของฝ่าย
จัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 

2) เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ และหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของ  
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด    

➢ หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation) 

 จากแนวทางและคำแนะนำที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายจัดการได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน กรอบงบประมาณ และอัตรากำลังคนประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง และให้เกิดความเห็นชอบร่ วมกันก่อนที่จะพิจารณา
อนุมัติเป็นแผนดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ  พร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของ
องค์กรให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในระยะยาว 

➢ หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

การถ่วงดุลของกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวน และสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ 
โดยถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย 
• กรรมการอิสระ จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการท้ังหมด ได้แก่ 

1.) พลเอกคณิต สาพิทักษ์  2.) พลเอกอุทิศ สุนทร  3.) พลเอก ศักดา เนียมคำ  4.) นางวิไล ฉัททันต์รัศมี  
5.) นายนรินทร์  กัลยาณมิตร1  6.) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ2   7.) ศ.ดร.สุช ัชวีร ์ สุวรรณสวัสดิ์  
8.) นายถาวร  งามกนกวรรณ 
โดยกรรมการอิสระ ลำดับท่ี 2, 4 และ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1.) นายพิชัย  ชุณหวชิร (ประธานกรรมการบริษัทฯ)  2.) นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช (รองประธานกรรมการบริษัทฯ)  
3.) นายธรรมยศ  ศรีช่วย (กรรมการการลงทุน) 

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายบัณฑิต  สะเพียรชัย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
_____________________________________________________ 

หมายเหตุ 

1. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณขนิตตา  บุญครอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ 
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2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติที่ประชุม แต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทแทน นางพรรณขนิตตา  บุญครอง ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
กิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
และจัดทำ Board Skill Matrix  เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ
จำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม  
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่  
ผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้ 

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  และต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอ่ืนใด 

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานท่ีดี 
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ  
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากให้ 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยบุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้  
มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู ่
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การสรรหากรรมการอิสระ 
บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

บุคคลที ่จะมาทำหน้าที ่ เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

ก. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เ ป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรษิัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อ่ืน
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะตำ่กว่า ทั้งน้ี การคำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
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กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน  
สอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู ้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นที ่มีนัย ผู ้ม ีอำนาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

ฌ. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ   
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.04 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ   
แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม  ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหนา้ที่
การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคน
ได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่
ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
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โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร  
2. ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี 
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการท่ีดูแลให้เรื่อง

สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกัน

อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็น

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ  

ฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ  
ในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้องกับนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที ่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในเรื ่องการพิจารณา
ประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 

สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดีว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน  ทั้งนี้ นายบัณฑิต  สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน
นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุม
อนุมัติให้ความเห็นชอบไว้ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ ได้จัดการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการใหม่
ที่แต่งตั้งทดแทนกรรมการท่ีพ้นวาระระหว่างปี 2563 รวมจำนวน 1 คน โดยได้จัดให้มีการบรรยายนําเสนอภาพรวม
กิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
▪ กรอบในการดําเนินกิจการ (กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ) 
▪ ข้อมูลการดําเนินงาน กิจกรรม และ/หรือ โครงการสําคัญ 
▪ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ 
▪ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
▪ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพ่ือเป็นคู่มือ/คําแนะนําให้แก่
กรรมการใหม่ เพ่ือใช้เป็นหลักในการกํากับดูแลกิจการ เช่น 
▪ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ 
▪ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ 
▪ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
▪ โครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นต้น 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้ 

▪ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนที่สำคัญ 
เร่งด่วน บริษัทฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทรวมท้ังสิ้น 17 ครั้ง เพ่ือพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ 
รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ  ซึ่งได้นำเสนอยังคณะกรรมการชุดย่อย
เฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ 

▪ การประชุม Workshop ร่วมกับฝ่ายจัดการระดับสูง ในวันที ่ 18 สิงหาคม 2563 เพื ่อร่วมอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือใช้
กำหนดทิศทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนดต่อไป 

▪ การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมท้ังการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน 

▪ การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูง
ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

▪ การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ สำนักกฎหมายของบริษัทฯ 

▪ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ
มาตรการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบ
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที ่อยู ่ ในอุตสาหกรรมแล ะธุรกิจที ่ม ีขนาดใกล้เคียงกัน  
โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มี
การกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื ่อมโยงกับผล
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน 

2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะ
ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายน้ัน 
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3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการปฏิบัติงาน
ครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอํานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยัง
เป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย 
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทสําหรับกรรมการรายบุคคล 

▪ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (โดยตนเอง)มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

▪ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 4 ท่าน 
ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาท 
หน้าที่ของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ 
มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ 

3. แบบประเมินสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั ้งคณะ รวม 5 คณะ ได้แก่ 1.) ค ณะกรรมการตรวจสอบ 
2.) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  3.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  4.) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท้ังองค์กร 5.) คณะกรรมการการลงทุน 
มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

โดยกําหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมาย
ของการให้คะแนนมีดังนี ้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดําเนินการในเรื่องนั้น 
2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
3 = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นดี 
5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 

และกําหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ 
มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเย่ียม 
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก 
มากกว่าร้อยละ 65 = ดี 
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ 
ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
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1) กรรมการรายบุคคล 
▪ แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.37 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
▪ แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.60 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.88 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3) คณะกรรมการชุดย่อย 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.33 อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม 
▪ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.22 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.42 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.90 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
▪ คณะกรรมการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

➢ หลักปฏิบัติที ่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ นี้ได้ 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อ
จัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง  
ท ั ้ งน ี ้บ ุคคลท ี ่ เหมาะสมจะถ ูกค ัดเล ือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  หร ือโดย  
ฝ่ายจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้  

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการ
ผู ้จ ัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที ่ดูแลการอบรมและพั ฒนาความรู้
ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยให้มี
การหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมใน
การบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งน้ี พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

➢ หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน 
เจ้าหนี้  หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมโดยรวม ให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
การปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพ่ือเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือคู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึง
ผลกระทบที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียใน
การสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
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ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจาก
ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี)   นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
อีกทั้งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความ
ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ 
(โครงการ Solar Cooperation) ด้วย 
 สำหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุก
ระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และ
เป็นที่น่าเชื่อถือ  ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 
และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงผลิตไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่เริ ่มต้น
ดำเนินการ และถึง ณ ปัจจุบัน โรงผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินรับรองตาม
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO 14001 version ใหม่ ปี 2015 แล้ว 
 อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง และกระตุ้นให้พนักงานในกลุ่ม
บริษัทฯ มีความใส่ใจ และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรม Zero Waste Diary โดยจัดทำระบบผ่านทาง 
Application Line เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่าน Application ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจะให้เป็นคะแนน
สะสมในการดำเนินกิจกรรมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้ง และมีระดับคะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม
ขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินกิจกรรมการดังกล่าวมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมได้มากน้อยต่างกัน  และจะ
ประมวลผลเพ่ือมอบรางวัลเป็นรายไตรมาส  และจะประมวลผลรวมในสิ้นปีเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเดน่
ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเน่ือง 

➢ หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control) 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณา
ถึงโอกาสท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการใน
การป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ  
ฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส และในระดับ
องค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายด้านการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
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ตลอดจนการกำหนดลำดับขั้น รวมถึงจัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) เพื่อเป็นการกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างกัน พร้อมทั้งได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงใน
การดำเนินงาน  โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตาม  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนด 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีบริษัทฯ  
ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”)  โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้  

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุน
ดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
บุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน 

2. ในกรณีการทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ หรือการดำเนินการใน
เรื่องนั้นๆ   ในการน้ี ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับเรื ่องที่จะขออนุมัตินั ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

3. การดำเนินกิจการของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัท  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบรษิัทฯ 
ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่าว
ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน) 

3.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทร่วมทุนได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)  

3.2 การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
3.3 การซ้ือหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ  
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3.4 การก่อภาระผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ใน
ระยะยาวหรืออย่างมีนัยสำคัญ 

3.5 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
3.6 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทร่วมทุน 
3.7 การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

3.8 การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

3.9 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้ 
3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน 
3.11 การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมทุนซึ ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
3.12 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำหนดไว้ 
3.13  การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่  

เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ 
3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบญัชี

ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที ่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ ( full member) 
ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

4. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษ ัทร ่วมทุนซึ ่งม ีสถานะเป็นบริษ ัทย่อยของบริษ ัทฯ  
(“บริษัทย่อย”) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดำเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  
มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  หรือขออนุมัติ ตลท. ตาม
กฎหมาย  บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. (แล้วแต่กรณี) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรายการท่ีเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่

บริษัทย่อย 
(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ค) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทย่อย 
(ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของ  
บริษัทย่อยกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือส่วนท่ีมีสาระสำคัญ 
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4.2 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน
จำนวนท่ีมีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

4.3 การเลิกกจิการของบริษัทย่อย 
4.4 รายการอ่ืนใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย 

อย่างมีนัยสำคัญ 
5. การทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

(“บริษัทย่อย”)  อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ดังนั้น กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งมายังฝ่ายกำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบ
ว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ภายใต้ข้อ 5 นี ้

5.1 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขาย ลงทุนหรือยกเลิกการ
ลงทุน การโอนหรือการรับโอน การได้หรือสละสิทธิซึ่งสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ กิจการ 
หลักทรัพย์อ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสินค้าหรือวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ  

5.2 บริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เช่น การทำรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น 

5.3 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือ
สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยน้ัน 

5.4 บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทที่เข้าร่วมทุน   

5.5 บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบท่ีสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 บริษัทย่อยมีการกู ้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี ้เป็นจำนวนที ่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน  
และผลการดำเนินงาน  

5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาท
เกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ 

5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสำคัญ 
5.9 บริษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน 
5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ

หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อ่ืน   
5.11 บริษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ  
5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผย

ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนท่ัวไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ ตลท. ด้วย 
5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที ่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน  

และผลการดำเนินงาน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการ
สงเคราะห์พนักงาน  

5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ  
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บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ  พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
เหตุดังกล่าว 

5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบความ
เสียหายอย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

5.17 กรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย 

6. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนท่ีมีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมท้ังกำหนดให้มีมาตรการในการติดตาม
ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้ม่ันใจได้ว่า
การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและ
ประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเน่ือง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
เปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ
รายการท่ีมีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและ
การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ 

7.1 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และ
มีจริยธรรม (Ethic) 

7.2 กรรมการผู ้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที ่จำเป็น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7.3 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมทุน 
ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้
คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และ
สามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

7.4 ในกรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยตอ้ง
พิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มี
ระบบการทำงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ  เพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมี
ระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่าง
ต่อเนื่องและน่าเชื ่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของ  
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บริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน 
การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทยอ่ย
กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงาน
ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของ  
บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่าง
สม่ำเสมอ    

7.5 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดำเนินการท่ีจำเป็นในการจัดให้มีการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 

7.6 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ  อย่างสม่ำเสมอ  

7.7 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ 
เม่ือได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม   

7.8 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก่บริษทัฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ 

8. คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการ
มอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทร่วมทุน   

9. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการท่ีจำเป็น เพ่ือทำให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทร่วมทุนท่ีมีสถานะเป็นบริษัทย่อย 
(“บริษัทย่อย”) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน 
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ 

10. ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่านทางกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตามให้บริษัทร่วมทุนเข้า
ทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำ
รายการที่เกี ่ยวโยงกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญ ต่อ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม    
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12. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับ
บริษัทฯ ได้ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีคำนวณได้โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตาม
หลักการท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว  

13. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่
บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน ในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง 

➢ หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกําหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 
• มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่

ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสําคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น รายงานประจําปี 
และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมาย
ถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออ่ืนๆ 

• ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสําคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ ได้รับอนุญาต ให้แก่กลุ่ม
บุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว 

• หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น 
นักวิเคราะห์ นักลงทุน  และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

โดยตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนใน
กิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกจิกรรมเพ่ือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และ
นักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst ‘s Meeting Day) การทำ Press Release รวมถึงการต้อนรับ 
นักลงทุน (กิจกรรม One on One Meeting) ที่ขอนัดหมายเข้าเย่ียมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง สรุปได้ดังนี้ 

กจิกรรม จำนวน (ครัง้) 

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
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กจิกรรม จำนวน (ครัง้) 

งาน Opportunity Day (Virtual) 4 

การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูล (Company Visit) และการประชุมทาง
โทรศัพท์ (Conference call) 

23 

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน (Roadshow/Conference) ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1 

การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)  
บริษัทฯ กําหนดนโยบาย และข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นําข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ 
ดังนี ้
➢ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ถึงพฤติการณ์ต้องห้ามท่ีถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำอัน

ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ ได้แก่ 
1) การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผย

ข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สำคัญผิด  รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล 
2) การเอาเปรียบผู้ลงทุนอ่ืนโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท 
3) การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือ

ปริมาณการซ้ือขาย หรือการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีทำให้ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด 

4) การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลท. จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือ
การใช้/ ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

➢ การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส 
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม 
(1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

➢ การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงข้อมูลภายในอ่ืนท่ีเป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควร
รอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมท้ังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

➢ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้
สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
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➢ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้
ทําได้  โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจาก
งาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

➢ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนว
ปฏิบัติไว้ดังนี้  
1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินที ่เป็นระดับผู ้จ ัดการฝ่ายขึ ้นไปหรือเทียบเท่า เกี ่ยวกับหน้าที ่ในการรายงานการถือครอง  
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือ
จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับ  
งบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอ่ืนท่ีเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร 
รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 
รวมท้ังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที ่มีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ งตน
ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวน
ให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อ่ืน
กระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผย
ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจาก
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การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ 

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บ
รักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมาย
อนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

➢ หล ักปฏิบ ัต ิท ี ่  8 สน ับสน ุนการม ีส ่วนร ่วม และการส ื ่อสารก ับผ ู ้ถ ือห ุ ้น ( Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การดำเนินการต่างๆ พึงต้องรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วมประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้  
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนว
ปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

▪ สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร 
▪ สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ                    

และตนเอง 
▪ สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ 

เช่น   การแต่งตั้งกรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย หรือนโยบายฯ 
กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ สิทธิประการอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งคําถาม ขอคําอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิ
แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
เป็นระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื ่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่อย่างใด 

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการ
จ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึงการ
นำส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม 
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โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมเดิมในวันที่ 9 เมษายน 2563 บริษัทฯ 
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเวบไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 พร้อทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
เกินกว่า 21 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม   อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 บริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการนำส่งสารสนเทศเพื่อให้ผู้ถือหุ้ นได้พิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเวบไซด์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563  ซึ่งล่วงหน้ากว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 21 วัน รวมถึงได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม 

3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

4. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)เพ่ือชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น 

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลท. และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจ
ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือ
ภายในเช้าวันทำการถัดไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดแูลให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
โดยบริษัทฯ ไดก้ําหนดแนวปฏิบตัิไวด้ังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นที่ตนมี 
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จําเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูล

เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนท่ีเป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง 
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  ภายใต้สิทธิตามที่บทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย หรือตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
4. กรณีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือในกรณีการเข้าทำ

รายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผล และความจำเป็นก่อนการเข้าทำ
รายการ   โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน
กำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั ้งได้สรุปสาระสำคัญของรายการ รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจากการพิจารณาสอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56- 1) ให้ผู ้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่าง
ครบถ้วน 

5. การติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื ่องต่างๆ ที่เกี ่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือ  
ข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
5.1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 
5.2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
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5.3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 
โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของ
บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bcpggroup.com ภายใต้
หัวข้อ: การกำกับดูแลกิจการท่ีดี / ช่องทางการร้องเรียน ตาม Web Link ดังนี ้
http://www.bcpggroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel 

 
 
 
 
 
 
 

 
หรือช่องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 

▪ จดหมายปดิผนกึ  สง่ถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยู่ของสำนักงานใหญ ่
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
หรือ e-mail : auditcommittee@bcpggroup.com   

▪ จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์(e-mail) สง่ถงึ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ และ หวัหนา้สำนกัตรวจสอบภายใน  

e-mail: ico@bcpggroup.com 
(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกบัพนักงาน) 

- ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ เลขานกุารบรษิทั 
e-mail: cg@bcpggroup.com 
(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1.) กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
2.) กรรมการบริษัท และ/หรือ 3.) คณะกรรมการชุดย่อย) 

 
โทรศัพท์ : หวัหนา้สำนกัตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข : 02 – 335 - 8906 

โทรศัพท์ : เลขานกุารบรษิทั ที่หมายเลข : 02 – 335 – 8941 
 

2.3.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึง
ในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการ
ตรวจสอบภายใน ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้ ง

QR Code เพื่อเชือ่มโยงไปสูช่อ่งทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนบน Website บรษิทั 

                        

  ภาษาไทย                      ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 
 

ตาม QR Code  ดงันี้ 

 

http://www.bcpggroup.com/
http://www.bcpggroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel
mailto:ico@bcpggroup.com
mailto:cg@bcpggroup.com
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คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงทั ้งองค์กร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุน 

2.3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที ่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ ่งต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทํ าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  

รายชื่อ ตาํแหนง่ 

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธานกรรมการ 
พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ 
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (2) กรรมการ 

หมายเหตุ: 
(1)  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
(2)  คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติที่ประชุมแต่งตั้ง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณขนิตตา  บุญครอง ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ 
(3)  นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) ทำหน้าที่เลขานุการ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที ่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ 
6. มีอำนาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจใน

การว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง      

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคล ซึ ่งมีความเป็นอิสระเพื ่อทำหน้าที ่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอ

ค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์ 
และเกื้อกูลกันและลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน 
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11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง 

13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  

- รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
      ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรงุแก้ไข
ภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่าง
น้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล ทั้งน้ี คัดเลือกกรรมการ 1 คน 
ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

รายชื่อ ตาํแหนง่ 

พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
นางวิไล ฉัททันตร์รัศมี กรรมการ 
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ และเลขานุการ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

1. กำหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง 

2. ดำเนินการสรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง  

3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 
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6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ 

7. ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงประจำทุกปี และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี 

9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

2.3.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMC) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง โดยให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฯ โดยตำแหน่ง 

รายชื่อ ตาํแหนง่ 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ 
นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
1. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการ 
2. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3. สนับสนุนผลักดันให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง และให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ

ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อ

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรและการตรวจประเมินภายในองค์กร 

รายชื่อ ตาํแหนง่ ความรับผดิชอบ 

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชีและยุทธศาสตร์องค์กร 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กร 

นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน  
(รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านตรวจ
ประเมินภายในองค์กร 
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

1. ติดตามความเสี่ยงท่ีสำคัญขององค์กรและสร้างความมั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่ามีการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงใน

สายงานของตน 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านตรวจประเมินภายในองค์กร 

1. สร้างความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร 

2. สื่อสารกับฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบภายใน
ตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

2.3.3.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee - CGC) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ 
โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่พึงปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และเป็นเลขานุการ 

รายชื่อ ตาํแหนง่ 
พลเอก อุทิศ สุนทร ประธานกรรมการ 
พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการ 
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที ่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั ่น และการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั ่น และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้

คณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม  
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่

ดี และการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชั่น และการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง  

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายของ

องค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่าย
จัดการ 

7. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร 
9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
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10. ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาให้มีความเหมาะสม

ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2.3.3.5 คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC) 

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯและผู้เชี ่ยวชาญอื่นที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้าน
เทคโนโลยี และกำหนดสัดส่วนของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการการลงทุน 
ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุนโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งปัจจุบันเลขานุการของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ นายชาญ
วิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร 

รายชื่อ  ตาํแหนง่ 
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานกรรมการ 
นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ 
นายสุชาติ เจียรานุสสติ (1) กรรมการ 
นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 
(1)  กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน 

1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงธุรกิจที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตาม
ทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอ
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการลงทุน 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการท่ีได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ 
2. จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้

รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
4. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน 
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2.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

2.3.4.1 การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้
ความสำคัญกับบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล 
รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
(Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื ่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที ่ต้องการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดรวมถึงคุณสมบัติที ่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานท่ีดี 
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริษัทมา

ก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการท่ีผ่านมา 
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก  
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื ่องจากเหตุอื ่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกร รมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งน้ี มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่  

2.3.4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เช่น 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง
น้อยปีละหนึ ่งครั ้ง รวมถึงกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที ่ เหมาะสม 
บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
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ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้ม่ันใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ และคุณลักษณะที่
จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารเพ่ือทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอด
ตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม 

2.3.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีจำนวนเงินรวม 5,181,600 บาท และ 6,850,000 เยนญีปุ่่น ประกอบด้วย 

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 1,237,000 บาท  
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวนเงิน 2,159,600 บาท  
- ค่าสอบบัญชีสำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 6,850,000 เยนญี่ปุน่ 
- ค่าสอบบัญชีสำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม จำนวนเงิน 210,000 บาท  

2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)  
- ค่าตรวจสอบตามแบบเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน 1,575,000 บาท 

 
นอกจากนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 สำหรับผูส้อบบัญชีรายอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

- KPMG Lao Company Limited ค่าสอบบัญชีจำนวน 27,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับการสอบบัญชี
ของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 บริษัท 

- Ernst & Young Lao Company Limited ค่าสอบบัญชีจำนวน 29,000 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับการ
สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 บริษัท 

- Helmi Talib & Co ค่าสอบบัญชีจำนวน 32,000 เหรียญสิงคโปร์ สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4 บริษัท  

 
ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
หน้า 2-59 

 

2-4 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
2.4.1 การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังที่องค์กร
สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งน้ี 
เป้าหมาย SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกจิกรรมธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ มี 5 ประการดังนี ้

เป้าหมาย SDG รายละเอยีด 

 
พลงังานสะอาดทีท่กุคนเขา้ถงึได ้

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจ
ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตราการใช้พลังงาน
สะอาดในภาพรวมโดยตรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากร
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซึ่งยังเป็น
การสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานอีกด้วย (7.1) 

 
การจา้งงานทีม่คีณุคา่และการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน คู ่ค้าและผู ้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง 
รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จ้างที่รับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และผู้รับหมา (8.5 , 
8.7, 8.8) และรักษาการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพ (8.5) ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการ
จ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ (8.5) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม (8.4)   

 
อตุสาหกรรม นวตักรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาธุรกิจ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่พึ่งพลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)  
 
 
 
 

 
เมอืงและถิน่ฐานมนษุยอ์ยา่ง

ยัง่ยนื 

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ  คือการนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้
โลกด้วยแนวคิด  Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิต
ไฟฟ้าและใช้เอง และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กรณีที่มีไฟฟ้า
เหลือจากการใช้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง  Smart Community เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ พลังงานสะอาด  เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์สามารถ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6) 
 

 
การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสำคัญในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของ
บริษัทฯ  ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน  ปราศจาก
การหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี ่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการทำธุรกิจพลังงานสะอาด ที่
อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ (13.1, 13.3) 
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2.4.2 นโยบายการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนและสร้างกรอบการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนโยบายมีเสาหลักคือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) 
คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green) ตั้งอยู ่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(Governance) ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดนโยบายปรากฏดังนี้ 

 
1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความ
เสี่ยงท่ีครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

2) ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

3) สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน 

เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่ง
พลังงานท่ียั่งยืนและเชื่อถือได้ 

4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื ่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย 

5) ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด 
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6) เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัว
อย่างสอดคล้องเพ่ือใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์ 

7) พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริม
ความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

8) เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

มุ่งเป็นเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

2.4.3 ผลการดำเนนิการดา้นความยัง่ยนืทีส่ำคญั 

เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDG ดังระบุไว้ข้างต้น 
กลุ่มบริษัทฯ ไดด้ำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 

2.4.3.1 ดา้นเศรษฐกจิ 

1) จดัตัง้หนว่ยงานพฒันานวตักรรมดา้นพลงังาน  

เพ่ือตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น ต่อยอดการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม กลุ่มบรษิัทฯ ได้รุกเขา้สู่ธุรกิจพลังงานดจิิทัล โดยจัดตั้งหน่วยงาน Center of Digital Energy หรือ CODE 
มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมบริหารจดัการพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งในรูปแบบของ
การหาพันธมิตร ได้แก่ ผู้พัฒนาธุรกิจด้านเอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยี (สตาร์ทอัพ) ทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังแสวงหา
ความร่วมมือกับพันธมิตรท่ีมีบริการหรือผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน CODE และองค์กร 

โดยในปี 2563 CODE ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) ด้วยเทคโนโลยี 5G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพ่ือนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์ 
True 5G Intelligent Energy Tech นวัตกรรมต้นแบบ 5G ด้านพลังงาน พลิกโฉมบริการด้านพลังงานรูปแบบใหม่ท่ี
ขับเคลื่อนด้วยระบบดจิิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงผ่านอัจฉริยภาพของเครือข่าย True 5G โดย CODE จะนำความ
เชี่ยวชาญในการทำธุรกจิด้านบรหิารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial 
Intelligence) และ แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning ) ผสานความพร้อมของเครือข่าย True 5G เพ่ือพัฒนา
ระบบดิจิทัลครบวงจร ยกระดับบริการด้านพลังงานยุค 4.0 และกระตุ้นการใช้พลังงานในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม
ต่างๆ อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
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ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 

เป้าหมาย SDG กจิกรรม 

 
พลงังานสะอาดทีท่กุคนเขา้ถงึได ้

เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และการบริหารจัด
การพลังงานอย่างชาญฉลาดผ่านนวัตกรรม 

 
การจา้งงานทีม่คีณุคา่และการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการบริโภคและการบริหารจัด
การพลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ  

 
อตุสาหกรรม นวตักรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยี อาทิ บล็อคเชน 
( Blockchain) เ อ ไ อ  ( Artificial Intelligence) แ ม ช ช ี น เ ล ิ ร ์ น นิ่ ง 
(Machine Learning) และ อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) 

 
เมอืงและถิน่ฐานมนษุยอ์ยา่ง

ยัง่ยนื 

ส่งเสริมการเป็นสังคมเมืองที่ยั่งยืนในแง่ของการบริหารจัดการพลังงาน
สะอาดอย่างคุ้มค่า  
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เป้าหมาย SDG กจิกรรม 

 
การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่
ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

 

2) ระบบผลติความเยน็จากสว่นกลาง (Smart District Cooling System) 

ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) 
 

 
 
กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ เคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ พัฒนา ระบบ
ผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District Cooling System) เพื่อติดตั้งให้กับอาคารต่างๆ ภายในโครงการ 
"เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ" (Chula Smart City) ซึ่งตั ้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง-สามย่าน โดย
นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำมาใช้ทดแทนระบบทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ทำให้ประหยัดพลังงาน และ
ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดําเนินการเฟสแรกในปี 2565 และดำเนินการได้อย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2570 
 
 

เป้าหมาย SDG กจิกรรม 

 
พลงังานสะอาดทีท่กุคนเขา้ถงึได ้

เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
การจา้งงานทีม่คีณุคา่และการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ 

นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้า ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมาย SDG กจิกรรม 

 
อตุสาหกรรม นวตักรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) เป็นระบบที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม สามารถ
นำมาใช้ทดแทนระบบทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิม  

 
เมอืงและถิน่ฐานมนษุยอ์ยา่ง

ยัง่ยนื 

นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System)  เป็นส่วนหนึ ่งของโครงการต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน และ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน ภายใต้โครงการ "เมืองจุฬา
ฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) 

 
การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

การใช้นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบเดิม มีส่วน
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวลดล้อม  

 
3) โครงการฟาร์มอจัฉรยิะ (Smart Farm) 

ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว์สมัยใหม ่

 
 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ใน
การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบแสดงผล สำหรับ โรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขนาดกำลัง
การผลิต 11.55  กิโลวัตต์  ประกอบด้วยแผงโซลาร์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 35 แผง เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน
ภายในโรงโคนม ซึ่งทำให้โรงโคนมมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงโอกาส และความสำคัญของการพัฒนา ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว์
สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับการทำเกษตรกรรม กสิกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยบริหารจัดการพลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เทคโนโลยี Energy Audit ติดตามการผลิตและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ หรือการใช้
เทคโนโลยี IoT สั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น        
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เป้าหมาย SDG กจิกรรม 

 
พลงังานสะอาดทีท่กุคนเขา้ถงึได ้

ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาด
กำลังการผลิต 11.55  กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้งาน
ภายในโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

 
การจา้งงานทีม่คีณุคา่และการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ 

การนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยี มายกระด ับการทำ
เกษตรกรรมและการปศุสัตว์สมัยใหม่ 

 
อตุสาหกรรม นวตักรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์และการบริหารจัด
การพลังงานรูปแบบใหม่ สำหรับการทำเกษตรกรรมและการปศุ
สัตว์ 

 
เมอืงและถิน่ฐานมนษุยอ์ยา่ง

ยัง่ยนื 

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที ่ยั ่งยืน ด้วยการใช้ไฟฟ้าที ่มาจาก
พลังงานสะอาด รวมถึงการใช ้ เทคโนโลยีในการบริหารจัด
การพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยการผลิตและ
การใช้พลังงานสะอาด 

 

2.4.3.2 ดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มบริษัทฯ ไดด้ำเนินการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ “Breath of the World” ต่อลมหายใจให้โลก โดยแบง่ออกเป็น 3 ลักษณะกจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 

1) Breath of the Souls 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ไม่วา่จะเป็นด้านคุณภาพชีวติ การศกึษา เศรษฐกิจ และการให้ความช่วยเหลือในภาวะวกิฤต 
โดยมีกจิกรรมท่ีโดดเด่นในปี 2563 ได้แก่  

ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ 

เข้าเยี่ยมผู้นำชุมชน และคุณครู ในหมู่บ้านไฮเตอร์ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบโครงการเขื่อน Namsan 3A และ Namsan 
3B เขตเชียงขวาง ประเทศลาว พบว่าชุมชนมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซึ่งทาง
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โครงการ Namsan 3A และ Namsan 3B ได้มีการจ้างานคนในชุมชน และจัดให้ ชุมชนไฮเตอร์และโรงเรียนในชุมชนมี
ไฟฟ้าใช้ฟรีอีกด้วย  

ดา้นการศกึษาและเยาวชน 

สนับสนุนกีฬากอล์ฟเยาวชนในรายการ BCPG Junior Golf Open 2020 และรายการ BCPG Junior Golf Classic 
2020 เพ่ือส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต โดยผ่านการแข่งขันซ่ึงเป็นมาตรฐานใน
ระดับนักกอล์ฟอาชีพ 

สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การแข่งขันกีฬา การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุง
อาคารเรียน สนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ปฎิบัติการ อาทิ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านบางแรด จ.
นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดดอกไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโพธ์ิแตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสังคมคาร์บอนต่ำผ่านศูนย์การเรียนรู้ BCPG Visitor Center อ.บางปะอิน 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

ดา้นการฟืน้ฟผููป้ระสบภยัพบิตั ิ

มอบข้าวสารและน้ำดื่ม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี ต.ท่าพญา และ ต.บ้านเพิง อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีของบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี 

ดา้นการสนบัสนนุ และชว่ยเหลอืในวกิฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา หรือ COVID-19 

ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผล
เสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน บีซีพีจี ในฐานะ
บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทย และ
พร้อมสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 

สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. 
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ COVID-19 และ
มอบให้กับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 

สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาชุดทดสอบเพ่ือตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤต COVID-19 
ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติการาม โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลโพธ์ิทอง สำนักงานแพทย-์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ โรงพยาบาลบำราศนราดูร   

จัด “โครงการบีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันท่ีไม่มีวันสิ้นสุด” โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้ 
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D. กิจกรรม “มอบถุงนำ้ใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้านพนกังานบีซีพจีี” 
E. สนับสนนุ ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของ สถาบันเทคโนโลยีเจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณก์ารแพทย์ที่จำเปน็ ในการรกัษา ควบคุม
ปริมาณผู้ติดเชือ้ COVID-19 

A. จัดทำมิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ำเอยน้ำใจ ของพี่ปอ้ม อสันี เพือ่เปน็กำลังใจให้คนไทยทุกคนท่ามกลางวิกฤต COVID-19 
B. สนับสนนุน้ำดืม่ให้แก่โรงพยาบาลตา่งๆ เพือ่เปน็กำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤต COVID-19 
C. เลี้ยงอาหารและขนมให้เดก็ยากไรก้ว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อา่งทอง 

จัดทำมิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ำเอยน้ำใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่ช่วยกันอยู่ และยังคง
ช่วยกันต่อไป บีซีพีจี ขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้ให้ทุกคน เพราะผู้ให้คือคนสำคัญ ความตั้งใจ ใส่ใจ ห่วงใยกันและกัน 
ก่อให้เกิดความตื้นตัน อ่ิมเอม แม้จะเหน่ือยล้า เราคนไทยก็ยังพร้อมช่วยกันต่อไป   

จัดกิจกรรม “มอบถุงน้ำใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี” เพ่ือเป็นกำลังใจให้พี่วินมอเตอร์ไซต์ 
ที่ยังคงเสี่ยงออกมาทำงาน เพื่อให้พวกเรายังสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้ดูแล
ตัวเองให้แข็งแรง และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนอ่ืนๆ ในชุมชน  ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

จัดกิจกรรม "Care Kit เพื่อดูแลคุณ" มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อสุขอนามัยที่ดี (Care Kit) เพื่อให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการรักษาความสะอาดเพ่ือตนเองและเพ่ือผู้อ่ืน ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารรายเล็กๆ ข้างบ้าน
พนักงานบีซีพีจี  

จัดกิจกรรม “ปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ ”Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ
โรงไฟฟ้าของ บีซีพีจี มาใช้พื้นท่ีว่างในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ในการทำประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ เกษตรกรรม 
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการท่ี โครงการลมลิกอร์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรก โดยจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ ปลูกข้าวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และจะดำเนินการในโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่เหมาะสมต่อไป  

มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่
ประชาชนในพื้นที ่

อื่นๆ  

มอบเงิน ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อสมทบทุน
สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง และเด็กยากไร้ จำนวน 60 คน ที่ชุมชนลำ
ลูกกา กรุงเทพมหานคร 

  A    B    C 

          D              E 
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2) Breath of the Waters 

ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นท่ีดำเนินการในปี 2563 ไดแ้ก่ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแนวทางการอนุรักษ์: เผยแพร่บทความ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ทาง 
BCPG Facebook Page เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพยากรน้ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่ง
น้ำในประเทศ พร้อมเสนอแนวทางในการดูแลรกัษาทรัพยากรนำ้อย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2563 มีการเผยแพร่บทความ
ทั้งสิ้น 20 ตอน และมียอด engagement (จำนวนการคลิก กดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์) รวมท้ังสิ้น 1,397 ครั้ง 

เผยแพร่สารคดี Breath of the Ocean: เพ่ือต่อยอดการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ได้มกีารนำสารคดี 
“Breath of the Ocean ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” จำนวนท้ังสิน้ 9 ตอน กลับมาเผยแพร่อีกครั้งทาง BCPG 
Facebook Page เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปะการังต่อระบบนิเวศทางทะเล 

กิจกรรม Zero Waste Diary: เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมีจติสำนึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลด
ปริมาณขยะในชีวติประจำวัน โดยเฉพาะขยะพลาสตกิประเภทใชแ้ล้วทิ้ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำ LINE Official Account : Zero Waste Diary ให้
พนักงานส่งภาพถ่ายของการลดขยะในแตล่ะวัน โดยแบ่งเป็นวิธีการลดขยะ 3 ประเภท ไดแ้ก ่

 Reduce / Refuse: การปฏิเสธพลาสติกใชแ้ล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก, แก้วพลาสติก 

Reuse: การใชผ้ลติภัณฑ์ท่ีสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น หลอดซิลีโคน, ถุงผ้า, กระบอกน้ำ 

Recycle: การแยกขยะท่ีสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวด P.E.T, กล่องนม 

ทั้งน้ี พนักงานที่ส่งภาพถ่ายการลดขยะจะได้รับคะแนนตามกตกิาท่ีกำหนด เพ่ือสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัล
ท้ายกิจกรรม รวมถึงเป็นการสะสมคะแนน CSR ใน Key Performance Index (KPI) ของพนักงาน ประจำปี 2563 
โดยตลอดระยะเวลากจิกรรม มีพนักงานเข้าร่วมท้ังสิ้น 44 คน และมีการส่งภาพถ่ายการลดขยะทั้งสิ้น 964 ภาพ 
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2.4.4 ผลการดำเนนิงานในภาพรวมทีส่ำคญั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563) 

กลยทุธค์วามยัง่ยนื ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ตวัชีว้ดั ผลลพัธป์ระจำป ี2562 
Governance: 

Emphasizing good 
corporate 

governance and risk 
management 

Corporate Governance จำนวนกรณีคอร์รัปช่ัน 
(GRI 205-3: Confirmed incidents of corruption and actions taken) 

0 กรณี 

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน (Total Recordable Injury Rate)  
(GRI 403-9: Work-related injuries) 

0 กรณี 
(จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001 

:2018)   
Growth: 

Creating business 
growth with 
innovation, 
employee 

development, and 
collaborations 

Innovation and 
Technology 

พันธมิตรท่ีร่วมดำเนินโครงการนวัตกรรม - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
[นว ัตกรรมบร ิหารจ ัดการพล ังงาน
สะอาดบนเคร ื อข ่ ายอ ิ น เตอร ์ เน็ต 
(Internet of Energy)] 
- บริษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ 
เคพเพล ดีเอชซีเอส [ระบบผลิตความ
เย ็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System)] 

Public Policy and 
Regulatory Advocacy 

จำนวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อพลังงานสะอาด โครงการ ERC Sandbox 

Employee Readiness เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน  
(GRI 404-2: Programs for upgrading employee skills) 

60 ชั่วโมง 

Green: 
Building the green 

culture for 

Climate Change อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ  
(GRI 305-1: Direct GHG emissions, 305-2: Energy indirect emissions, 305-3: Other 
indirect GHG emissions, 305-4: GHG emissions intensity) 

1,693 ตัน 

(ไทย = 1,608 ตัน,  
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กลยทุธค์วามยัง่ยนื ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ตวัชีว้ดั ผลลพัธป์ระจำป ี2562 
environmental 

protection 
ญ่ีปุ่น = 85 ตัน) 

(จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 
14001:2015) 

พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทยีบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,409,588 ตัน 
- ไทย 169,574 ตัน 

- ญ่ีปุ่น  6,670 ตัน 

- ลาว 255,214 ตัน 

- ฟิลิปปินส์ 16,478 ตัน 

- อินโดนีเซีย 961,650 ตัน 
Good 

Being a good citizen 
by contribution of 
clean energy to 

society 

Accessible, Reliable, 
and Clean Energy 

จำนวนคนที่เข้าถึงพลังงาน 
 

นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) 

= 30 คน 
โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) = 15 

คน 
 

ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต  
(GRI 203-1: Infrastructure investments and services supported) 

2,062 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

- พลังงานแสงอาทิตย์  307 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
(ไทย = 290 กิกะวัตต์ชั่วโมง, 
ญ่ีปุ่น = 17 กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

- พลังน้ำ 453 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

- พลังงานลม  44 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
(ไทย = 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง, 

ฟิลิปปินส์ = 32 กิกะวัตต์ชั่วโมง) 
- พลังงานความร้อนใต้พิภพ  1,258 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
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กลยทุธค์วามยัง่ยนื ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ตวัชีว้ดั ผลลพัธป์ระจำป ี2562 
Contribution to Local 
Economy 

การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่ดำเนินการ  
 

216 คน 
(คนงานและช่างเทคนิค) 

อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคม  
(GRI 202-2: Proportion of senior management hired from the local community 
 

100% 

Diversity and Inclusion อัตราพนักงานระดับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง  
(GRI 405-1: Diversity of governance bodies and employees) 

21 คน 

จำนวนบุคลากร  116 คน 
 

- พนักงาน  108 คน 

- ผู้บริหาร  8 คน 
Information and Cyber-
Security 

จำนวนกรณีข้อมูลรั่วไหล  
(GRI 418-1: Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data) 

0 กรณี 
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2-5 การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง   
2.5.1 ความเหน็กรรมการบรษิทัตอ่ระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย
จัดการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดขึ้นตามแนวทางของ 
COSO 2013 (COSO : The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทำให้เกิดการตรวจสอบ มีความถ่วงดุล และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นจากการประเมิน
ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง โดยได้กำหนดเรื่องจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมท้ังการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กร ลง
นามรับทราบเมื่อเข้าใหม่ และให้มีการทบทวนปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  นอกจากนี้ ได้กำหนด บทบาท
อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ฝ่ายจัดการ มีการจัดให้มีโครงสร้ างสายการ
รายงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการบริหารงานบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่ง
เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมท้ังการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน ทำให้พนักงานที่ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งในปี 2563 บริษัทได้เข้ารับการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
องค์กร ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบร ิหารความเส ี ่ยงท ั ้ งองค ์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยได้นำดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) มาใช้ในกระบวนการ
ติดตาม การเฝ้าระวังโอกาสเกิดของความเสี่ยงนั้น เพ่ือที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์ และ
เพ่ือให้การดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม
ในทุกประเภท ทั้งระดับองค์กร (Corporate) และระดับกระบวนการ (Process) ที่ให้เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความ
เสี่ยงด้านการเกิดการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เน้ือหาเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity) 

บริษัทกำหนดมาตรการการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการทำ
รายการเกี่ยวโยง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมในด้านการอนุมัติรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และขนาดวงเงิน ที่
บริษัทกำหนด เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจและป้องกันการทุจริต เช่น สุ่มตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สุ่ม
ตรวจการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น ด้านการควบคุมการเข้าถึง
และความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management System) ISO/IEC 27001: 2013 รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทราบถึง
ความเสี่ยง และวิธีการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนบริษัทมีนโยบาย
การกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมทุนถือ
ปฏิบัติ ทั้งน้ีกำหนดให้ฝ่ายกำกับองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพตามท่ีบริษัทกำหนดแนวทางไว้ 

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับระบบการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง และ
รวดเร็วเพียงพอที่ช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงความมีเสถียรภาพพร้อมใช้งาน ด้านการเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ
บริษัทมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาผ่านระบบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ด้านการการสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสารท้ัง
ภายใน และภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงาน สำหรับการสื่อสารภายนอก จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ งานเลขานุการบริษัท 
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
โปร่งใส  รวมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กองค์กร นอกจากนั้นยังมีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
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5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity) 

บริษัทมีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป็น
ดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ หากผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายมี
ความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
ทั ้งนี ้ทางสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆตาม
แผนงานท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุม
ภายใน จะรายงานให้ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางการแก้ไข และ
ดำเนินการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไข และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาอย่างต่อเน่ือง 

2.5.2   หวัหน้าตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิตังิาน 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน (Internal Audit Office) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสาย
การรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีรายละเอียดของ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้นางสาวทิพรัตน์   
ซุ่ยกิ้ม ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้า สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
ความเห็นว่า นางสาวทิพรัตน์  ซุ่ยกิ้ม มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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2-6 รายการระหวา่งกัน  
2.6.1 รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

 
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี ้

2.6.1.1 บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จำกดั (มหาชน) (“BCP”) 

BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 60.36 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) โดยมี
กรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และมีผู้บริหารของ BCP ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หน่ึงท่าน ได้แก่ นาย
บัณฑิต สะเพียรชัย 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
- เจ้าหนี้คงค้าง 
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 
- ค่าเสื่อมราคา 
- ดอกเบี้ยจ่าย 

 

 
6.48 
5.78 
5.95 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

6.55 
97.59 
94.26 
5.77 
3.76 

บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 
457-2-53 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 และมีอายุ
สัญญาเช่า 22 ปี ตามอายุคงเหลือของโครงการระยะที่ 1 โดย
บริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินธุรกิจอื่นเมื่อ
สิ้นสุดอายุโครงการฯ และเพิ่มเติม ดังนี้ 
▪ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 

32-3-70 ไร่ เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน และ 
▪ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 

8-1-38 ไร่ เป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน  
ทั้งสองรายการ สิ้นสุดระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินข้างต้น 
และมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและเงื่อนไขอ่ืนมีลักษณะเดียวกัน 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามราคาและเงื ่อนไขการค้าทั ่วไป สัญญาเช่าที ่ดิน
ดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ที ่ ได ้ร ับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม
รายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะดังนั้น 
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความ
สมเหตุสมผล  
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TFRS16) สัญญาเช่า 
มีผลบังคับใช้ปี 2563 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึก
รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึง
ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานใหม่ 

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงาน 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 

เจ้าหนี้คงค้าง 

 
 

22.11 
2.53 

 
 
 

32.35 
2.88 

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP สิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2563 โดยตามสัญญาดังกล่าว  BCP จะจ ัดส ่งพนักงานมา
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ระบุในเอกสารใบพรรณนาหน้าที่งาน 
(Job Descriptions) ที ่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน  

ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือ
อัตราค่าจ้างจากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ส่งมาปฏิบัติงาน จากบริษัทฯ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารงาน  

พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับสูง 
ซึ ่งมีส่วนในการบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน   
การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ ่งเกิดขึ ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการซึ่ง
คำนวณมาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาด
ว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัท
ฯ 

รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้ 
- รายได้สำหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้าง 

 
0.02 
0.02 

 
- 
- 

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน ในพ ื ้นท ี ่ โครงการระยะท ี ่  1 ท ี ่  อ .บางปะอ ิน จ.
พระนครศรีอยุธยา เนื ่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อ
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับ
ที่ตั้งของพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ
เรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่ง

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป
ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ฯ อายุ 3 ปีระหว่าง
บริษัทฯและ BCP  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอีกต่อไป 

รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้ 
- รายได้สำหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้าง 

 
0.02 
0.02 

 
- 
- 

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ทดแทน ในพ ื ้นท ี ่ โครงการระยะท ี ่  1 ท ี ่  อ .บางปะอ ิน จ.
พระนครศรีอยุธยา เนื ่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อ
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับ
ที่ตั้งของพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ
เรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ฯ อายุ 3 ปีระหว่าง
บริษัทฯและ BCP  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอีกต่อไป 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป
ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานบริการ
ด้านสารสนเทศ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
- เจ้าหนี้คงค้าง 

 
 

4.37 
0.51 

 
 

2.77 
0.26 

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศ สัญญา
ดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้รบัจ้าง
จะจัดการงาน ด้านระบบสารสนเทศ และงานบริการทางดา้นสารสนเทศ 
ตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตาม
ราคาตลาด 
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ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้บริการใช้
พื้นที่ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
- เจ้าหนี้คงค้าง 

 
 

0.51 
0.05 

 
 

0.51 
0.05 

บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงให้บริการใช้พื้นที่กับ BCP ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยตาม
สัญญาดังกล่าว  BCP จะให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดใน
สัญญา  

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาฯ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
- เจ้าหนี้คงค้าง 

 
0.01 

- 

 
0.03 

- 

ปี 2562 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับค่าบริการด้านสรรหา
บุคลากร และค่าที่จอดรถสำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 BCP เป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับค่าบริการด้านสรรหา
บุคลากร เป็นค่าบริการห้องประชุม และค่าบริการรถตู้งาน
ครบรอบบริษัท  

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป
ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง 

ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน 
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 

 
 

41.85 
 

 
 
- 

ปี 2562 BCP ขายอาคารและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่บางปะอิน  การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
ซึ่งซื้อขายกันในราคาตามบัญชี โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุ
ในสัญญาฯ ซึ่งราคาดังกล่าวมีมูลค่าไม่แตกต่างอย่าง
เป็นนัยสำคัญกับราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม
รายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะดังนั้น 
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความ
สมเหตุสมผล 

เงินสำรองจ่าย 
ลูกหนี้คงค้าง 

 
0.01 

 
- 

เงินสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนเช่าที่ดิน การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
หน้า 2-79 

 

 

2.6.1.2 บรษิทั บางจาก รเีทล จำกดั 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 252 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานประชุมผู้
ถือหุ้น 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 

 
 

0.06 

 
 
- 

รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื ่องดื่ม คูปองเงินสด
สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น BCPG 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้
ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 
เจ้าหนี้คงค้าง 

 
0.08 

- 

 
0.10 
0.09 

ปี 2562 เป็นค่าเครื่องดื่มงานสนับสนนุกีฬา และงานวัน
สถาปนาสภาการศึกษาบ 60 ปี 

ปี 2563 ค่าเครื่องดื่มสำหรับการรับรอง 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้า โดยใช้
ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป 

รายได้ค่าไฟฟ้า 
- รายได้สำหรับงวด 
ลูกหนี้คงค้าง 

 
- 
- 
 

 
0.11 

0.12 

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าจากสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กับ 
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ระยะเวลาของสัญญา
เริ่มต้นจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึงวัน
สิ้นสุดของเดือนปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีของวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามที่ระบุในสัญญา 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การค้า และ ราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป  
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2.6.1.3 บรษิทั บางจากกรนีเนท จำกดั 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 

 
0.02 

 
- 

รายการค่าใช้จ่ายสำหรับถุงยังชีพเพื่อแจกผู้ประสบ
อุทกภัย  

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง
เกิดขึ้นตามความจำเป็น 

 

2.6.1.4 บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จำกดั 

ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลา้นบาท) 
ความจำเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 

งวดปบีญัชสีิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2563 

รายได้ค่าไฟฟ้า 
- รายได้สำหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้าง 

 
1.12 
0.78 

 
7.79 
0.77 

บริษัทฯ มีการเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าจากสัญญาซื้อ
ข าย ไฟฟ ้ า จ ากร ะบบผล ิ ต ไฟฟ ้ า จ ากพล ั ง ง าน
แสงอาทิตย์ ระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กับ 
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ทำขึ ้นเมื ่อวันที ่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้นจากวัน
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จนถึงวันสิ ้นสุดของ
เดือนปฏิทินในเดือนที่ครบรอบปีที่ 5 และคู่สัญญาตก
ลงให้ต่ออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ปี จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ 

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การค้าทั่วไป โดยใช้ราคาเดียวกันกับราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยให้ส่วนลดที่อัตราร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับราคา
ส่วนลดที่ให้กับลูกค้ารายอื่นในตลาด ที่อยู่ในช่วงอัตรา 10-
18% รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโชน์สูงสุดจากการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และมีความสมเหตุสมผล 
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2.6.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารทำรายการระหวา่งกนั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และหลักการในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย
สามารถสรุปได้ดังนี ้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการ
เปรียบเทียบกับ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื ่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเด ียวกันกับ
บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื ่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือนำไปใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

2.6.3 นโยบายการทำรายการระหวา่งกนั 
▪ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันใน

กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

▪ กรรมการและผู ้บริหาร ต้องหลีกเลี ่ยงการทำรายการที ่เกี ่ยวโยงกันที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจ
ตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ 
จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม
ข้อกำหนด 

▪ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  

กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง 
ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

2.6.4 แนวโนม้ในการทำรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 
ซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามความต่อเน่ืองของสัญญา เช่น  

▪ การทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP  

▪ สัญญาบริการด้านระบบสารสนเทศกับ BCP 

หากมีการเข้าทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล .ต. 
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คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการ
ดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 
และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข 
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สว่นที ่3  ฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงาน 
3-1 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ำคญั 

3.1.1 สรปุรายงานสอบบญัช ี

 

3.1.1.1 ผูส้อบบญัชสีำหรบังบการเงนิเฉพาะ และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี้  

งบการเงนิ ชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่

บรษิทัผูส้อบบัญช ี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

นายวัยวัฒน์  กอสมานชัยกิจ  

 

6333 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

นายวัยวัฒน์  กอสมานชัยกิจ  6333 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง 4628 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

 

3.1.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัช ี

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอ่ืนๆ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี ้

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก) 5 และ 14 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยผู้บริหารได้ประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและสิ่งตอบแทนท่ี
โอนให้ การซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำก่อให้เกิดค่าความนิยม
จำนวน 252.6 ล้านบาท ส่วนการซื ้อโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไม่มีค่าความนิยมเกิดขึ้น 

 

เนื่องจากความมีสาระสำคัญของรายการและเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและมีความซับซ้อนในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื ่องดังกล่าวเป็นเรื ่อง
สำคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการระบุสินทรัพย์ที่
ได้มาและหนี ้สินที ่ร ับมา และการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา 

- อ่านสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้อง และประเมิน
ความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์สุทธิที ่ได้มา ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ 

- ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 

- การใช้ผู้เชี่ยวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตัวแปรทางการเงินที่ใช้ในการ
กำหนดอัตราคิดลด  

- ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที ่สำคัญในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และ
ทดสอบการคำนวณ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฎ) 11 และ 14 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในหลายประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนั ้น จึงมีความเสี ่ยงที่  
ผลการดำเนินงานและการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามความ
คาดการณ์และประมาณการแรกเริ่มอย่างมีนัยสำคัญ และ
อาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อย
ค่า 

 

เน่ืองจากความมีสาระสำคัญของรายการ การใช้ดุลยพินิจที่
สำคัญของผู้บริหารและมีความซับซ้อนในการประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศ
อินโดนีเซียและค่าความนิยมซึ ่งใช้วิธีประมาณการจาก
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื ่องดังกล่าวเป็นเรื ่องสำคัญในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 

- ทำความเข้าใจแผนการดำเนินงาน กระบวนการการระบุข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่า กระบวนการการทดสอบการด้อยค่าและ
ทดสอบการคำนวณมูลค่าที ่คาดว่าจะได้รับคืนที ่จ ัดทำโดย
ผู้บริหาร  

- ทดสอบข้อสมมติที ่สำคัญที่สนับสนุนการประมาณการของ
ผู้บริหารโดยอ้างอิงจากข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกรวมถึง
การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตัวแปร
ทางการเงินที่ใช้ในการกำหนดอัตราคิดลด  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้ 

ก) ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม
ย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวด 

ข) ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยน
นโยบาย 

การบัญชีที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนได้เสียตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้นำมาจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้ว 
ณ วันท่ีและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3 

ทั้งน้ีความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเปลงไปเน่ืองจากเรื่องดังกล่าว 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้  
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูล
อื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 
 
เมื ่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่ผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้
สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที ่ปราศจากการแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุด
ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี ่ยงที ่ไม่พบข้อมูลที ่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที ่มีสาระสำคัญที ่เกี ่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท
ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม  รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ
ให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
  
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

(ศักดา เกาทัณฑ์ทอง) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 4628  

  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  

กรุงเทพมหานคร 

17 กุมภาพันธ์ 2564
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3.1.2 สรปุงบการเงนิสำหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 

3.1.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ข้อมลูทางการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้             
หนี้สินหมุนเวียน           
เจ้าหนี้อื่น 337.85 1.1 398.44 1.1  539.51   1.1  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 250.00 1.1 2,570.00 6.9  1,770.57   3.5  
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป ี 1,270.58 4.0 1,285.00 3.5  1,677.70   3.3  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป ี

- - - -  23.27   0.0  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 96.01 0.3 0.67 0.0  8.13   0.0  
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 733.05 2.0  26.87   0.1  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ข้อมลูทางการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์            
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425.31 7.7 1,445.19 3.9 11,138.26  21.7  
ลูกหนี้การค้า 523.82 1.7 640.44 1.7 1,219.20  2.4  
ลูกหนี้อื่น 222.94 0.7 168.85 0.5     130.88  0.3  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 3.18 0.0 198.39 0.5    - -               
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 3,175.24 10.1 2,452.88 6.6 12,492.94 24.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนในบริษัท 13,500.70 42.8 13,623.77 36.7  11,722.75   22.9  
ลูกหนี้อื่น 103.03 0.3 1.81 0.0  11.28   0.0  
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 152.98 0.4  248.10   0.5  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 12,945.35 41.0 13,675.58 36.8  14,667.82   28.6  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - -  396.90   0.8  
ค่าความนิยม - - 318.35 0.9  526.66   1.0  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,765.58 5.6 6,683.73 18.0  10,787.04   21.1  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.15 0.0 1.70 0.0  0.43   0.0  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  67.82 0.2 226.77 0.6  365.65   0.7  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 28,382.63 89.9 34,683.69 93.4  38,726.63   75.6  
รวมสนิทรพัย ์ 31,557.88 100.0 37,136.57 100.0  51,219.57   100.0  



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

หน้า 3-8 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ข้อมลูทางการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,954.44 6.2 4,987.16 13.4  4,046.06   7.9  
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,046.59 44.5 16,026.15 43.2  23,219.44   45.3  
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -  370.30   -    
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 362.22 1.1 508.40 1.4  740.36   1.4  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13.80 0.0 20.92 0.1  21.88   0.0  
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน  32.70 0.1 30.32 0.1  31.81   0.1  
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 5.87 0.0 8.47 0.0  240.77   0.5  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 14,461.19 45.8 16,594.26 44.7  24,624.57   48.1  
รวมหนีส้นิ 16,415.63 52.0 21,581.42 58.1  28,670.63   56.0  

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ข้อมลูทางการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนเรือนหุ้น          
   ทุนจดทะเบียน 10,000.00  10,000.00   16,508.50   
   ทุนที่ออกและชำระแล้ว     9,984.14 31.6 9,994.46 26.9  13,201.89   25.8  
ส่วนเกินทุน       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,902.54 9.2 2,926.87 7.9  6,989.80   13.6  
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน 

41.03 0.1 41.03 0.1  41.03   0.1  

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11.89 0.0 2.93 0.0  2.42   0.0  
กำไรสะสม       
จัดสรรแล้ว       
   ทุนสำรองตามกฏหมาย 226.94 0.7 305.54 0.8  403.53   0.8  
   ยังไม่ได้จัดสรร 1,959.09 6.2 2,348.90 6.3  3,523.12   6.9  
กำไรสะสมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ       
   ยังไม่ได้จัดสรร - - - - - - 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 16.47 0.1 (144.02) (0.3)  (1,681.68)  (3.3) 
รวมสว่นของบรษิทัใหญ ่ 15,142.10 48.0 15,505.72 41.8  22,480.11   43.9  
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำนาจควบคมุ 0.15 0.0 49.43 0.1  68.84   0.1  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้   15,142.24 48.0 15,555.20 41.9  22,548.94   44.0  
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 31,557.88 100.0 37,136.57 100.0  51,219.57   100.0  
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3.1.2.2 งบกำไรขาดทนุ 

งบกำไรขาดทนุ 
ข้อมลูทางการเงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได้             
รายได้จากการขายและบริการ 3,320.32 100.0 3,426.61 100.0  4,230.65   100.0  
รายได้จากการลงทุน ดอกเบี้ย และปันผล 4.77 0.1 6.00 0.2  18.53   0.4  
กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - 95.43 2.8  215.57   5.1  
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - - - -  -     -    
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน 792.96 23.9 - -  -     -    
รายได้อ่ืน 111.76 3.4 14.05 0.4  10.82   0.3  
รวมรายได ้ 4,229.81 127.4 3,542.10 103.4  4,475.57   105.8  
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขายและบริการ 969.08 29.2 961.43 28.1  1,436.15   33.9  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 591.44 17.8 575.03 16.8  532.14   12.6  
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

- - - -  0.34   0.0  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 27.62 0.8 - -  -     -    
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า - - - -  13.06   0.3  
รวมคา่ใช้จา่ย 1,588.14 47.8 1,536.46 44.8  1,981.70   46.8  
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 203.69 6.1 354.66 10.4  270.06   6.4  
กำไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,845.36 54.0 2,360.29 68.9  2,763.93   65.3  
ต้นทุนทางการเงิน 520.57 15.7 567.85 16.6  819.73   19.4  
กำไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 2,324.80 70.0 1,792.44 52.3  1,944.20   46.0  
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 105.57 3.2 (8.32) (0.2)  32.55   0.8  
กำไรสำหรบัป ี 2,219.23 66.8 1,800.76 52.6  1,911.65   45.2  
การแบง่ปนักำไร (ขาดทนุ)       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ - - 1,801.42 52.6  1,912.25   45.2  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - (0.66) (0.0)  (0.60)  (0.0) 
กำไรสำหรบัป ี 2,219.23 66.8 1,800.76 52.6  1,911.65   45.2  
กำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุน้) 1.11  0.90   0.92     
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3.1.2.3 งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบกระแสเงนิสด 
(ล้านบาท) 

ข้อมลูทางการเงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน       
กำไรสำหรับปี 2,219.22 1,800.76  1,911.65  
รายการปรับปรุง       
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 693.15 690.25  1,078.09  
รายได้จากการลงทุน (4.77) (6.00)  (18.53) 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6.90 1.19  -    
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนสิทธิในบรษิัทร่วม (สุทธิจากภาษี) (203.69) (354.66)  (270.06) 
สำรองผลประโยชน์พนักงาน 9.56 7.93  6.72  
ต้นทุนทางการเงิน 520.57 567.85  819.73  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 62.37 (31.36)  (104.19) 
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (789.94) -  (0.62) 
กลับรายการประมาณการหนี้สิน - -  13.06  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 105.57 (8.32)  32.55  
รวมกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน 2,618.95 2,667.64  3,468.41  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิดำเนินงาน    
ลูกหนี้การค้า (16.26) (50.19)  (538.69) 
ลูกหนี้อื่น (37.06) 65.07  (76.36) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14.26 (161.06)  (120.49) 
เจ้าหนี้อื่น (97.25) 102.15  113.16  
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 1.74 2.59  39.03  
เงนิสดทีไ่ดม้าจากการดำเนนิงาน 2,484.38 2,421.89  2,884.53  
จ่ายภาษีเงินได ้ (10.59) (302.27)  194.50  
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดำเนนิงาน  2,473.79 2,119.63  3,079.03  
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3.1.2.4 อตัราสว่นทางการเงนิ 

 
งบการเงนิรวมประจำปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)(1)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.6 0.5(4) 3.1 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.5 0.5 3.1 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) (2) 6.7 6.1 4.8 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.8      60.0  75.8 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)    
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 70.8 71.9 66.1 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 53.0 55.2 53.5 
อัตรากำไรอ่ืน (ร้อยละ)(3) 3.5 0.6 0.7 
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 66.8 52.6 45.2 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)(2) 15.2 11.7 10.1 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดำเนนิงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)(2) 7.0 5.3 5.3 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)(2) 16.5 13.5 13.5 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)(2) 0.10 0.10 0.10 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.4 1.3 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.1 3.5 3.0 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 57.7 71.1 39.2 

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายการสินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าคงค้างจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในงบการเงินรวม ดังนั้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ ย 
และ Cash Cycle จึงไม่มีการคำนวณ เนื่องจากไม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง 
 (2) ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนั้น จะใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ในปี 2561 2562 และ 2563 
 (3) อัตรากำไรอ่ืน คำนวณมาจาก (รายได้จากการลงทุน + รายได้อ่ืน) / รายได้รวม  

 (4) อัตราส่วนสภาพคล่อง ที่ลดลงในปี 2562 เป็นผลกระทบจากการใช้ Bridging Loan หรือเงินกู้ระยะสั้น ในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า
พลังน้ำ ก่อนที่เงินกู้ดังกล่าวจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินกู้ระยะยาวในภายหลัง 
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3-2 การวเิคราะหแ์ละคำอธบิายของฝา่ยจดัการ 

3.2.1 เหตกุารณส์ำคญัทีก่ระทบตอ่งบการเงนิในปี 2563 

ขยายฐานการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปจำหน่ายที่ประเทศเวียดนาม  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
45.0 เมกะวัตต์ และเป็นการซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. (“Nam San 3B”) ซึ่ง
เป็นโครงการพลังงานน้ำแห่งที่ 2 ใน สปป. ลาว ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมของ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้นเป็น 114 เมกะวัตต์ ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ในสปป.ลาว แห่งแรกในเดือน กันยายน 2562 คือ “Nam San 3A” โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 
69.0 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศเวียดนาม (EVN) เป็นผลสำเร็จ โดยโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ EVN เป็นระยะเวลา 25 
ปี ตั้งแต่ปี 2565 จนถึง ปี 2590 พร้อมท้ังกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในสปป.ลาว ร่วมลงทุนก่อสร้างและดำเนิน
กิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจา่ยไฟฟ้าย่อย (Transmission Line & Substation) ในฝั่ง สปป.ลาว เพ่ือ
รองรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ EVN โดยเริ่มลงทุนในปี 2563  

เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ขนาด 20 เมกะวัตต์ 

เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
เพ่ือเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลัง
การผลิตตามสัญญารวม 20.0 เมกะวัตต์ โดยถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในบริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (RPV) โดย
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังการ
ผลิตตามสัญญารวม 10.0 เมกะวัตต์ 5.0 เมกะวัตต์ และ 5.0 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(adder) จำนวน 15.0 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่ได้รับค่าขายไฟฟ้าในแบบ Feed-in-tariff จำนวน 5.0 เมกะวัตต์ 

ประสบความสำเร็จในการออก Bond ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย 2 โครงการ คือ โครงการ Salak และ Darajat ประสบ
ความสำเร็จในการ refinance โดยการออก Bond ที่มีระดับความน่าเชื ่อถือเป็น Investment Grade ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงและเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระคืนค่าหุ้นจากการลดทุนของ
บริษัทร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., จำนวนประมาณ 842.34 ล้านบาท (ตามสัดส่วนที่เป็นของกลุ่ม
บริษัทฯ ร้อยละ 33.33) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่าไฟ  

เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทางโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่า
ไฟเป็น 8.6 เปโซต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (PHP-kWh) จากอัตราค่าไฟเดิม 7.4 เปโซต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (PHP-kWh) จาก
ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งยังได้รับการปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี (ปี 
2559-2563) โดยรายได้จากการดำเนินงานย้อนหลังน้ี รับรู้ผ่านส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563  
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เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนในอนาคต  

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 11.50 บาท พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 และ 9 
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นจำนวนท้ังสิ้น 249.9 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 2,874 ล้านบาท 

ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย
กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมด้วย การออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งบุคคลในวงจำกัดซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 391.5 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 4,502 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพ่ิมทุน โดยได้รับเงินเพ่ิมทุนจำนวน 7,376 ล้านบาท เป็นผลให้มี
ความพร้อมในการขยายธุรกิจผ่านการลงทุน พัฒนา และการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผนการลงทุนของ
กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป 

ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สำหรับโครงการที่
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และการพัฒนาโครงการในอนาคต อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ลมลิกอร์ กำลังการ
ผลิตตามสัญญา 9.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กองทุนเพื่อเทคโนโลยีสะอาด (CTF) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 
616.1 ล้านบาท พร้อมท้ังธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) 
(ICBC (Thai)) ให้การสนันสนุนทางการเงิน จำนวน 172.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5,500 ล้านบาท เพื่อใช้
สำหรับการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว คือ โครงการ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B”  

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ในการก่อสร้างโครงการในประเทศญี่ปุ่น รวม 21,188 ล้านเยน หรือ 6,358 
ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้จาก EXIM Bank ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 
โคมากาเนะ และ ยาบูกิ พร้อมทั้ง EXIM Bank ได้ร่วมกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)(Sumitomo Mitsui Trust 
Bank (THAI)) ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการชิบะ 1 

ร่วมพัฒนาโครงการ "เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ" 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (Prathumwan Smart 
District Cooling Co., Ltd.) เป็นการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บีซีพีจี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือทีมกรุ๊ป และ เคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท  

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานจัดการ
ทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ดำเนินการประกอบธุรกิจติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจาก
ส่วนกลาง (District Cooling) ให้แก่อาคารต่างๆ ภายในโครงการ "เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ" (Chula Smart City) ซึ่งตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง-สามย่าน มีกำลังการผลิตติดตั้ง 18,000 ตันความเย็น และมีอายุสัญญา 20 ปี โดยคาดว่าจะ
เริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 และรับรู้รายได้ในปลายปี 2565 
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ได้รับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี 
พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 

ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวงครึ่งปีหลังของปี 2563  

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 
กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือครึ่งปีหลังของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และเม่ือรวมกับเงิน
ปันผลระหว่างกาลงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จะรวมเป็นเงินปัน
ผลท่ีจ่ายในปี 2563 รวมอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 768.82 ล้านบาท 

 
3.2.2 ภาพรวมผลการดำเนนิงานและฐานะทางการเงนิ 

3.2.2.1 กำลงัการผลติตามสญัญาของกลุม่บรษิทัฯ ปี 2563 

สรุปกำลังการผลิตตามสัญญา จำแนกตามประเทศ และประเภทพลังงาน ณ สิ้นปี 2563 

หน่วย: เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  

 

กำลังการผลิตตามสัญญารวม ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 473.7 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.5 
จากปัจจัยต่อไปน้ี 

(1) การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3B” ที่ สปป.ลาว กำลังการผลิตตามสัญญาที่ 45.0 เมกะ
วัตต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

(2) การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย “RPV” จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิต
ตามสัญญาท่ี 20.0 เมกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2563 

(3) การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ิมเติม 

 

ประเทศ  2561 2562 2563 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 

139.7 142.2 164.2 15.5 

 

0.0 9.0 9.0 0.0 
ญี่ปุ่น 

 

14.7 14.7 14.7 0.0 
สปป.ลาว 

 0.0 69.0 114.0 65.2 
อินโดนีเซีย 

 

157.5 157.5 157.5 0.0 
ฟิลลปินส ์

 

14.4 14.4 14.4 0.0 
รวม 326.3 406.8 473.7 16.5 

Solar TH
35%

Wind TH
2%

Solar JP
3%Hydro LA

24%

Geo ID
33%

Wind PH
3%

สัดสว่นเมกะวตัตข์องพลงังานแตล่ะประเภท 

473.7 MW
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3.2.2.2 ผลการดำเนนิงานสำหรบัปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 3,320.3 3,426.6 4,230.7 23.5%
ต้นทนุขายและบริการ (969.1) (961.4) (1,436.2) 49.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (591.4) (575.0) (532.1) -7.5%
ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,759.8 1,890.1 2,262.4 19.7%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (ไมร่วมรายการพิเศษ) 203.7 374.6 508.2 35.7%

EBITDA 2,906.3 2,955.4 3,848.7 30.2%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 909.5 20.1 28.7 43.3%
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (27.6) 95 215.6 NA
รายการพิเศษอ่ืน 679.6 (20.0) (251.0) NA
ต้นทนุทางการเงิน (520.6) (567.9) (819.7) 44.4%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,324.8 1,792.4 1,944.2 8.5%
ภาษีเงินได้นติิบคุคล (105.6) 8.3 (32.6) NA
ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคุม -        0.7 0.6 NA
ก าไรสุทธิ 2,219.2 1,801.4 1,912.3 6.2%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 1,690.0 1,726.3 1,959.3 13.5%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.11      0.90      0.92      2.2%
หมายเหตุ
* ไมร่วมรายการพเิศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพเิศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวด

2561 2562 2563
รวมรายการพิเศษ 529.3 75.5 (47.1)
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียน (27.6) 95.4 215.6

ภาษีทีเ่ก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.0 0.0 (11.7)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการท า Refinance ทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (ในส่วนแบง่
ก าไรจากการลงทนุ)

(122.7) 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอ่ืนๆ 679.6 (20.0) (79.5)
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รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรรายได้จากการดำเนินงานจำแนกตามรายประเทศ ดังนี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ 
ไทย 2,857.5 3,057.2 3,056.1 (0.0) 

สปป.ลาว - 148.2 948.4 539.8 

ญ่ีปุ่น 444.6* 193.1 191.1 (1.0) 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน 18.2 28.1 35.1 25.0 

รวม 3,320.3 3,426.6 4,230.7 23.5 
*รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nikaho และ Nagi ในช่วง 9 เดือน ปี 2561 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงานแสงอาทิตย ์

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ท่ี 2,982.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ 0.4 จากปี 2562 เป็นผลจากฤดูฝนท่ียาวนานกว่าปกติ ทำให้ความเข้มแสงลดลง อย่างไรก็ตาม ได้รับการชดเชย
บางส่วนจากการรับรู้รายได้ของโครงการ “RPV” ซึ่งกลุ่มบริษัทเข้าซื้อในเดือน สิงหาคม 2563 ช่วยหนุนให้ปริมาณการ
จำหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 มาอยู่ท่ี 290.5 ล้านหน่วย 

พลังงานลม 

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 
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ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศไทย มีรายได้จากการดำเนินงาน 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากปี 
2562 เน่ืองจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เป็น 11.7 GWh จากการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า 
“ลมลิกอร์” เต็มปี หลังจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562   

บริษัทย่อย: ประเทศลาว   

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาว  มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 948.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่
ร้อยละ 539.8 ตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 529.2 มาอยู่ที่ 453.3 ล้านหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” เต็มปี และ“Nam San 3B” หลังจากที่กลุ่ม
บริษัทฯเข้าซื้อกิจการช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ ์2563 

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

รายไดจ้ากการจำหนา่ยไฟฟา้   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 191.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
1.0 จากปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ 17.0 ล้านหน่วย จากการการ
หยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปี 2563 เน่ืองจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 

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

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำแนกตามรายประเทศ ดงันี ้

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์  

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
 

  

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) อยู่ท่ี 36.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 38.7 เป็นผลจากการปรับขึ้นราคาค่าจำหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วยของโครงการพลังงานลมในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ชดเชยปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลงจากกำลังลมโดยเฉลี่ยท่ีลดลง  

ทั้งนี้ โครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการอนุมัติการปรับขึ้นราคาค่าจำหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วย เป็น 8.6 เป
โซฟิลิปปินส์ จากเดิม 7.4 เปโซฟิลิปปินส์ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งได้รับ รายได้จากการดำเนินงาน
ย้อนหลัง จากการปรับอัตราค่าไฟย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559-2563) 

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย                        

สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงานจากการจำหนา่ยไฟฟา้*   ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

 

 
 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 72.6     58.7     69.2     18.0%
(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (33.3)    (32.0)    (32.3)    0.8%
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 39.3     26.6     36.9     38.7%
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ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (หลังหักค่าตัดจำหน่าย) ที่ 471.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 35.4 เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เป็นร้อยละ 95.0 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 92.4 จากช่วงเวลาการปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานลดลง 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 

 
ปี 2563 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ท่ี 508.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.7 จาก
ปีก่อนหน้า จากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นท้ังจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย และโครงการพลังความร้อนใต้ภิภพในประเทศอินโดนีเซีย ซึ ่งมีอัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity 
Factor) เพ่ิมขึ้น 

EBITDA จากการดำเนินงาน 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี EBITDA จากการดำเนินงาน 3,848.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 30.2 จากปีก่อน เป็นไปทิศทาง
เดียวกับการเติบโดของรายได้รวม และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) พร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง จากจากการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อ
กิจการลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หนว่ย: รอ้ยละ 2561 2562 2563 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 17.8 16.8 12.6 

ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 532.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.5 จากการเดินทางเพื่อ
ติดต่อทางธุรกิจลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
พร้อมท้ังค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซ้ือกิจการลดลง 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 761.3    723.0    849.3    17.5%
(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (390.4)   (375.0)   (378.0)   0.8%
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 370.9    348.0    471.3    35.4%

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 833.9    781.6    918.5    17.5%
(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (423.7)   (407.0)   (410.3)   0.8%
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 410.2    374.6    508.2    35.7%
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รายการพิเศษ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

 
2562 2563 

รวมรายการพิเศษ 75.5 (47.1) 
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 95.4 215.6 

ภาษีที่เก่ียวข้องกับกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.0 (11.7) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Refinance ที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (ในส่วน
แบ่งกำไรจากการลงทุน) 

0.0 (171.5) 

รายการพิเศษอ่ืนๆ (20.0) (79.5) 

 
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 215.6 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงค่าเงินกู้ที่
เป็นสกุลเงินบาทในบริษัทย่อย “บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด” ซึ่งใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน (Functional currency) โดยผลจากการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงครึ่งปีแรก มีผลมากกว่าการแข็งค่าของเงิน
บาทในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้มีการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2563 ขณะที่ปี 2562 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
95.4 ล้านบาท  

รายการพิเศษของของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ refinance ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียจำนวน 171.5 ล้านบาท ซึ่งบันทึกในส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่
เงินสด และจากการ refinance ทำให้โครงการ Salak และ Darajat ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงและเป็นอัตราคงที่
ตลอดอายุโครงการ   

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการรับรู้รายการสำรองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำรองเผื่อลูกหนี้
การค้า รวมจำนวน 66.7 ล้านบาท รวมเป็นรายการพิเศษโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียในปี 
2563 ทั้งสิ้น 238.2 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 819.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 44.4 จากการรับรู้
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียของเงินกู้ท่ีเกิดจากการเข้าซ้ือโครงการในระหว่างปี ประกอบด้วย 

(1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว โครงการ “Nam San 3B”  

2561 2562 2563
รวมรายการพิเศษ 529.3 75.5 (47.1)
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียน (27.6) 95.4 215.6

ภาษีทีเ่ก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.0 0.0 (11.7)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการท า Refinance ทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (ในส่วนแบง่
ก าไรจากการลงทนุ)

(122.7) 0.0 (171.5)

รายการพิเศษอ่ืนๆ 679.6 (20.0) (79.5)
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(2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “RPV” ในประเทศไทย 4 โครงการ  

ทั้งน้ี ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

หนว่ย: รอ้ยละ 2561 2562 2563 
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย* 3.1 3.3 3.1 
* หมายเหตุ: ต้นทุนทางการเงินดังกล่าว คำนวณโดยวิธีค่าเฉลี่ยของเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียในช่วงเวลาน้ัน 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สำหรับงวด ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีที่ 32.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ที่บันทึกรายได้ภาษีที่ 8.3 ล้าน
บาท เนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากโครงการใหม่ และรายการพิเศษค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน  

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ  

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกต ิจำนวน 1,959.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.5 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากปัจจัยต่อไปนี้  

(1) การรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว “Nam San 3A” ที่กลุ่มบริษัทฯ 
เข้าซ้ือตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม “ลมลิกอร์” ที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 

(2) การรับรู้ผลการดำเนินงานจากโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว “Nam San 3B” ที่
กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 
“RPV” จำนวน 4 โครงการ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซ้ือในเดือน สิงหาคม 2563 

(3) การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
ช่วงเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนลดลง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้รับการปรับขึ้นค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วย   

(4) การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เน่ืองจากการเดินทางติดต่อธุรกิจลดลงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย
ด้านท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซ้ือกิจการลดลง 

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จากการรับรู้ผลการดำเนินจากโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำ“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น  

หนว่ย: รอ้ยละ 2561 2562 2563 
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 50.9 50.4 46.3 

กำไรสุทธิ 

ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที ่ 1,912.3 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 6.2 จากปีก่อน โดยมีทิศทางและสาเหตุ
เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ  และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ แต่ถูกหักล้าง
บางส่วนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ  ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการ refinance ของโรงไฟฟ้าพลังงานความ
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ร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย และรายการสำรองเผื่อภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน และรายการสำรองเผื่อลูกหนี้
การค้า 

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธใินป ี2563 ลดลงจากปี 2562 จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดเพียงครั้งเดียวที่กล่าวไป 

หนว่ย: รอ้ยละ 2561 2562 2563 
อัตรากำไรสุทธิ 66.8 52.6 45.2 

 

ฐานะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ  
บทวเิคราะหฐ์านะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

สนิทรพัย์   

สินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 51,220 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 14,083 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.9 สาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 9,693 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนและการ Refinance 
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย 2 โครงการ คือ โครงการ Salak และ Darajat ทำ
ให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระคืนค่าหุ้นจากการลดทุน ของบริษัทร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., จำนวน
ประมาณ 842.34 ล้านบาท (ตามสัดส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 33.33) ประกอบกับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน จำนวน 4,312 ล้านบาท จากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3B” ที ่สปป.ลาว  

หนี้สิน 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 28,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 
27,061  ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3B” ที่ สปป.ลาว และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “RPV”    

ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสามารถจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ currency แต่ละประเภท และ
ประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ 

หน่วย:  ล้านบาท 2561
ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

2562
ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

2563
ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

∆ ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425 7.7% 1,445 3.9% 11,138 21.7% 670.7%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 750 2.4% 1,008 2.7% 1,355 2.6% 34.4%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,175 10.1% 2,453 6.6% 12,493 24.4% 409.3%
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,501 42.8% 13,624 36.7% 11,723 22.9% -14.0%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,945 41.0% 13,676 36.8% 14,668 28.6% 7.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,937 6.1% 7,384 19.9% 12,336 24.1% 67.1%
รวมสินทรัพย์ 31,558 100.0% 37,137 100.0% 51,220 100.0% 37.9%
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 15,567 49.3% 19,881 53.5% 27,061 52.8% 36.1%
หน้ีสินอ่ืน 848 2.7% 1,700 4.6% 1,609 3.1% -5.3%
รวมหน้ีสิน 16,416 52.0% 21,581 58.1% 28,671 56.0% 32.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 15,142 48.0% 15,506 41.8% 22,480 43.9% 45.0%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0 0.0% 49 0.1% 69 0.1% 39.3%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,558 100.0% 37,137 100.0% 51,220 100.0% 37.9%
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หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามระยะเวลาครบกำหนด  หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามสกลุเงนิ 

 

 

 
 

หนีส้นิที่มภีาระดอกเบีย้แบง่ตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสิ้นปี 2563 และสิ้นปี 2562 หนี้สิ้นที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดมากกว่า 5 ปีเพิ่มขึ้น 
พร้อมทั้งสัดส่วนหนี้สินในรูปสกุลเงินเหรียญฯ สหรัฐ มีการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากเงินกู้เพื่อการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำ “Nam San 3B” นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาระดอกเบี้ยตามประเภทอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Fixed rate) และ
แบบลอยตัว (Floating rate) สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 15.2 และร้อยละ 84.8 ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนในปีก่อนหน้า  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 22,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.0% จากสิ้นปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มทุนในปี 2563  
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กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ 
บทวเิคราะหก์ระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานในปี 2563 อยู่ท่ี 3,079 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2563 อยู่ที่ 5,309 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าลงทุนใน 2 
โครงการ คือ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าซ้ือโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาว “Nam San 3B” ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

(2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าซ้ือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย “RPV” ในเดือน สิงหาคม 2563 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 อยู่ที่ 12,068 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำนวน 7,376 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 ในเดือนตุลาคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 อยู่ท่ี 11,138 ล้านบาท   

 

  

หน่วย:  ล้านบาท 2561 2562 2563 YoY เปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 2,473.8 2,120 3,079 959

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

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

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 415.7 (930) 9,838 10,768

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

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

5.6 (50) (145) (94)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 2,425.3 1,445 11,138 9,693

รายจ่ายเพื่อลงทุนซ้ือสินทรัพย์ (CAPEX) (1,702.8) (5,852) (6,052) (200)
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อตัราสว่นทางการเงนิหลกั 
บทวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 2561 2562 2563 ∆ ร้อยละ 
ความสามารถในการทำกำไร     

อตัรากำไรขัน้ตน้ (%) 70.8 71.9 66.1 (5.8) 
อตัรากำไร EBITDA (%)* 77.9 77.7 81.2 3.5 
อตัรากำไรสทุธ ิ(%) 66.8 52.6 45.2 (7.4) 
ROE (%) (Annualized) 15.16 11.74 10.05 (1.69) 
ROA (%) (Annualized) 7.0 5.3 5.3 0.0 
สภาพคลอ่ง     
อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (x) 1.62 0.49 3.09 2.6 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 6.7            6.1  4.8 (1.3) 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 54.8      60.0  75.8 15.8 
โครงสรา้งทางการเงนิ     
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.03 1.28 1.20 (0.08) 
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ/ิสว่นของผูถ้ือหุน้ (x) 0.87 1.19 0.71 (0.48) 
หนีส้นิรวม/สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.08 1.39 1.27 (0.12) 
หมายเหตุ *อัตรากำไร EBITDA (%) = EBITDA/(ยอดขาย + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ก่อนรายการพิเศษ) 

ความสามารถในการทำกำไร 
อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 66.1 ลดลงจากปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู ้ผลการดำเนินจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ“Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่
ร้อยละ 81.2 ในปี 2563 ปรับเพิ่มจากปี 2562 เป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการ
พิเศษ) ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 45.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการรับรู้ค่ารายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้
เดียว คือ ค่าใช้จ่ายจากการคืนวงเงินกู้เดิม (Refinance) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย   

สภาพคลอ่ง 
กลุ่มบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื ่อ (Credit term) กับลูกหนี้การค้าไม่เกิน 60 วัน   โดย ณ สิ้นปี 2563 
สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. และกฟภ.  ซึ่งมีข้อกำหนด
และกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการแจ้งเรียกเก็บเงิน จะเป็นไปตามกำหนดในสัญญาซื้อ
ขายไฟ (PPA) หรือวิธีปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   

สำหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการชำระเงินค่าไฟฟ้า
จากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ให้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป.
ลาว มีระยะเวลานานขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย มีความแตกต่างจากกรอบระยะเวลาของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปฎิบัติมา
ในอดีต อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯยังติดตามการจัดเก็บหนี้จาก EDL อย่างใกล้ชิด และยังคงได้รับการ
ชำระอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าสาธารณรัฐเวียดนาม 
(EVN) ซึ่งจะมีการจำหน่ายไฟฟ้าภายในปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าเร็วขึ้น และระยะเวลา
การเก็บหน้ีเฉลี่ยลดลง 
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โครงสรา้งทางการเงนิ 

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ที่ 1.28 เท่า มาอยู่ท่ี 
1.20 เท่า สาเหตุหลักมาการชำระคือเงินกู้บางส่วนและส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนในเดือนตุลาคม 2563 ที่
ผ่านมา  
ตารางแสดงรายไดจ้ากโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนจำแนกตามประเภทโรงไฟฟา้ 

 
 

ตารางแสดงปรมิาณการผลติไฟฟา้เพือ่จำหนา่ยจำแนกตามประเภทโรงไฟฟา้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4Q62 4Q63 ∆ ร้อยละ 3Q63 ∆ ร้อยละ 2562 2563 ∆ ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 785.7       736.4       (6.3%) 759.7       (3.1%) 2,993.8       2,982.8       -0.4%
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย 20.3         21.1         3.9% 16.6         26.9% 63.4           73.3           15.5%
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 36.0         47.3         31.4% 56.4         (16.1%) 193.1         191.1         -1.0%
4. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า์ใน สปป .ลาว 132.2       322.2       143.6% 396.9       (18.8%) 148.2         948.4         539.8%
5. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน 6.9          9.7          41.7% 8.2           18.8% 28.1           35.1           25.0%
รายได้รวม 981.2     1,136.7   15.9% 1,237.9   (8.2%) 3,426.6    4,230.7     23.5%

หน่วย: ล้านบาท

4Q62 4Q63 ∆ ร้อยละ 3Q63 ∆ ร้อยละ 2562 2563 ∆ ร้อยละ

ปริมาณการผลิตรวม 146,691  238,250   62.4% 270,266  (11.8%) 386,647     772,639    99.8%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์) 75,635    73,495    (2.8%) 73,701    (0.3%) 286,588     290,457    1.4%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - Adder 66,248    62,817    (5.2%) 63,541    (1.1%) 251,632    250,744     -0.4%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 11.30        11.02       (2.4%) 11.17       (1.4%) 11.25         11.16         -0.8%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 5.66 5,067      6,324      24.8% 5,770      9.6% 19,205      21,872      13.9%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 5.66         5.66         0.0% 5.66         0.0% 5.66           5.66           0.0%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - FiT 4.12 3,602      3,068      (14.8%) 3,394      (9.6%) 14,174      13,471      -5.0%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 4.12         4.12         0.0% 4.12         0.0% 4.12           4.12           0.0%
โซลาร์ภาคเอกชน 717        1,286      79.3% 996        29.2% 1,577       4,371        177.2%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 2.97         2.97         (0.0%) 3.03         (1.9%) 2.88           2.98           3.5%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) 3,189      3,408      6.9% 2,678      27.2% 10,018      11,663      16.4%
ลมลิกอร์ 3,189        3,408        6.9% 2,678        27.2% 10,018        11,663        16.4%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 6.38         6.20         2.0% 6.21         (0.3%) 6.33           6.28           -0.8%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น (โซลาร์) 3,523      4,224      19.9% 5,063      (16.6%) 17,997      17,203      -4.4%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (เยน-kWh) 37.03        38.21        3.2% 37.75       1.2% 37.66          37.80          0.4%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศลาว (น้ า) 64,345    157,124    144.2% 188,824   (16.8%) 72,044      453,316     529.2%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (เซ็นต์-kWh) 6.79         6.70         (1.4%) 6.71         (0.2%) 6.79           6.71           -1.2%

หน่วย: เมกะวัตต์-ช่ัวโมง
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3.2.3 ปจัจยัหลกัทีค่าดวา่จะมผีลกระทบตอ่การดำเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงานในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ 

(+/-) การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายอาจจะส่งผล
กระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม  หนึ่งในกลยุทธ์ที่
สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือจะมุ่งเน้นการลงทุนไปในประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนให้มีสัดส่วนพลังงานสะอาดใน
แผนพัฒนาพลังงาน (Power Development Plan) อยู่อย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

(+/-) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน สกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถรับรู้ท้ังผลกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์
สุทธิ/หนี้สินสุทธิ ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯมีแผนในการบริหารและติดตามสถานะ สินทรัพย์
สุทธิ/หนี้สินสุทธิ ดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  

(+/-) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายการเงินท่ีรัดกุม    

(+/-) ปัจจัยทางฤดูกาลของแต่ละประเทศ มีกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาวะแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ เช่น ในฤดูฝนจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อ่อนตัว แต่
ในทางกลับกันจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำดีขึ้น 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  
1. นายพชิยั ชณุหวชริ 

ประธานกรรมการ 
อายุ 72 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 49/2006)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 143/2009)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
• 2557 – 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2544 – 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกดั (มหาชน) 
• 2553 – 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
• 2551 – 2555 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 
• 2552 - 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

: กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
• 2548 - 2554 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
• 2543 - 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด 
• 2541 - 2554 : กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 -  ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 
- นายกสมาคมกีฬามวยสากลแหง่ประเทศไทย 
- รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,125,000 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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2. นายชยัวฒัน ์โควาวสิารชั 
รองประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน   
อายุ 55 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA 
• Director Certification Program (DCP 168/2013)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26) 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• 2558 – ปัจจุบัน   :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
• 2550 – 2557 : ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 

 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) ประเทศนอร์เวย ์
- กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป 
- กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  
- Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
- กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)  
- ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
- กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
- กรรมการและฝ่ายกลยุทธ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)  
- ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข  
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด  
- รองประธานสมาคมศิษย์เก่า AIT, Thailand Chapter  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
- กรรมการ Nido Petroleum Pty. Ltd.  

 
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 717,187 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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3. พลเอก คณติ สาพทิกัษ ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
อายุ 68 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24 
• เตรียมทหารรุ่นที่ 13 
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
• หลักสูตรหลักประจําชดุที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
• 2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จํากัด 
• 2554  :  ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม 

 :  ราชองครักษ์พิเศษ 
 :  ตุลาการศาลทหารสูงสุด 

• 2553  :  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 
• 2551  :  แม่ทัพภาคที่ 1 

 การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี - 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 196,875  หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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4. พลเอก อทุศิ สนุทร 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 66 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชดุที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบัน

วชิาการทหารบกชั้นสูง 
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP129/2016)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
• 2555 – 2557  :  หัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการ

แก้ไขปัญหา จชต. 
:  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี - 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 337,500  หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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5. พลเอก ศกัดา เนยีมคำ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการบรรษัทภิบาล  
อายุ 61 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 
• หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ 
• หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ  
• หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529 
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC) 
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย 
• หลักสูตรปลดับัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก 
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชดุที่ 71  
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชดุที่ 52 
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสตูรหลักประจำ ชุดที่ 57 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 164/2019)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Strategic Board Master (SBM 9/2020)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 8 พฤษภาคม 2562 – 9 กันยายน 2562 
: กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

• 2561 : คณะทำงานท่ีปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
• 2560 :  ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5  

(ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก 
• 2558  :  ผู้ทรงคุณวุฒกิองทัพบก ปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อำนวยการ  

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความ
มั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) 

• 2556 :  รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม-ี 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ประธานท่ีปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

6. นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ67 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 
• ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี การบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 13/2001)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการและอื่น ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
-  อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง 
- ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการตรวจสอบบัญชี 
- ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
- กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการและอื่น ๆ ในอดตี 
• กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน) 
• เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 
• เหรัญญิก สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• วิทยากรในหลักสตูรของคณะกรรมการบัญชีบริหาร และคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 
• ที่ปรกึษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณก์ารทาํงานในอดตี 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี จํากดั (มหาชน) 
• Chief Financial Officer บริษทั แกรมม่ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
• Executive Vice President - Finance and Accounting  

บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จํากดั (มหาชน) 
• Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) 
• Finance and Administration Manager บริษัท ดจิิตอล อีควิปเมนท์ จํากัด 
• Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
• ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จํากัด 
• Senior Auditor บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด 
 
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 344,334 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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7. นายถาวร งามกนกวรรณ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร   
อายุ 63 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10) 
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า  
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP) 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Strategic Board Master Class (SBM 8/2020) 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• 1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน   : เกษียณอายุราชการ 
• 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 : รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. 
• 1 ตุลาคม 2557  :  ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. 
• 1 ตุลาคม 2556  :  ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. 
• 1 ตุลาคม 2554  :  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหลง่พลังงาน กฟผ. 
• 1 กุมภาพันธ ์2553  :  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร 

 เหมืองแม่เมาะ – วิชาการ กฟผ. 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่ม-ี 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จำกัด 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ :  ไม่มี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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8. นายธรรมยศ ศรชีว่ย 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมการการลงทุน 
อายุ 62 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
• หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดบัสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 239/2017)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Corporate Governance for Executives Program  

(CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

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

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี - 
• กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี -  
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 337,500 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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9. นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
อายุ 62 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, 
U.S.A. 

• B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย 

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program 

(MMM)) รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The 
Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public 
Affairs 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 167/2012)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูรการกำกับดูแลกจิการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8  
สถาบันวิทยาการการค้า 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสงู  
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน  

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการท่องเท่ียวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุน

ประกันชีวติ 
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• 25 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) 

• เมษายน 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ.) 

• 2561 – 2562  : ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• 2561 – 2562  : กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย  

• 2561 – 2562  : กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง  
ตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

• 2560 – 2562 :  รองปลัดกระทรวงการคลัง 
• 2560 – 2562 :  กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
• 2560 – 2562 :  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
• 2560 – 2562  : กรรมการ คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
• 2559 - 2560  :  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
• 2558 – 2562  : กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
• 2558 – 2562  : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
• 2558 – 2562  : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• 2557 – 2559 :  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง  

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน  
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
สำนักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ  
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
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สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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10. ศ.ดร.สชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร  
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ48 ปี 
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)  
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

• ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี  
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)  
The University of Winconsin-Madison, USA 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ (นงส. 1) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน   
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5) 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ย่ังยืน (RoLD Program) 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)  
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3) 
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นท่ี 6) 
• หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน  

กระทรวงอุตสาหกรรม (วธอ. 1) 
• หลกัสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นท่ี 9) 
• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นํายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 1)  

สถาบันพระปกเกล้า  
• หลักสูตรการจดัการภัยพิบัติแหง่ชาติ ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation 

Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น  
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรฐัวิสาหกจิและองค์กร

มหาชน สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิและสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นที่ 3) 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 105/2008)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Audit Committee Program (ACP 27/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

 

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy  
(SFE 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
(MIR 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10)  
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประสบการณ์การทํางาน 
• 23 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย 
• 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน  :  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
• 24 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบนั :  นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 
• 2561 – ปัจจุบัน : นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร 
• 2560 – 2563 : ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
• 2 ตุลาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 : รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• 2 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2562 : อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
• 2557 – 2559 : นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร 
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 427,500 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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11. นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
อายุ 57 ป ี
คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 

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

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2561 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
• 2560 – 2561 : อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
• 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 
• 2554 – 2557 : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกจิการเงิน สำนักงานเศรษฐกจิการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

• 2552 – 2554 : รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลงั 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-  กรรมการธนาคาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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12. นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
อาย ุ56 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

รุ่นที่ 10 (ปรม.10) 
• ปริญญาบัตร หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ รุ่นที่ 25 (วปอ.55) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน  

รุ่นที่ 11 (วพน.11) 
• วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (วธอ.5) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้นำดจิิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 ฐานเศรษฐกจิ 

 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2556 – 2558 : รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด 
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- กรรมการ บริษัท จุฬาดสิทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวัน
สมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด) 

- กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited 
- กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A. 
- กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V. 
- กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.  
- กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 
- กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
- กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd. 
- กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI) 
- กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited 
- กรรมการผูจ้ัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd 
- กรรมการผูจ้ัดการ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,367,778 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิาร  
1. นายบณัฑติ สะเพยีรชยั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
อาย ุ56 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา / การฝกึอบรม 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 28/2004)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program (DCP 53/2005)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

รุ่นที่ 10 (ปรม.10) 
• ปริญญาบัตร หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ รุ่นที่ 25 (วปอ.55) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน  

รุ่นที่ 11 (วพน.11) 
• วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (วธอ.5) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรผู้นำดจิิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 ฐานเศรษฐกจิ 

 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2556 – 2558 : รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
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- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท จุฬาดสิทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวัน

สมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด) 
- กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited 
- กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A. 
- กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V. 
- กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.  
- กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. 
- กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 
- กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd. 
- กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI) 
- กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited 
- กรรมการผูจ้ัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd 
- กรรมการผูจ้ัดการ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,367,778 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี  
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2. นายนวิตั ิอดเิรก 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  
อายุ  62 ปี  
การศกึษา  

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

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• มีนาคม – ธันวาคม 2562 : ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• 2540 -  2561 : รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ International 2 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
Electricity Generating Public Company Limited (EGCO) 

• 2534 – 2540 : ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม Italthai Engineering Co., Ltd. 
• 2523 – 2534 : วิศวกรไฟฟ้า Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation 
- กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company 
- กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ :3,400 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี  
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3. นางสาวสตัยา มหตัถนาพาณชิ 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท  
อายุ 55 ปี   
การศกึษา 

• ปริญญาโท International Business and Information Management System, 
Widener University Pennsylvania, USA 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงนิการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การฝกึอบรม / สมัมนา 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Board Nomination and Compensation Program  
(BNCP 5/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Company Secretary Program (CSP82/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(September/2017) 

• Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of 
Management 

• Driving Performance by OKRs, Thailand Management Association (January 
2019) 

• Building an agile culture with the 7 habits, PacRim Consultancy (May 2019) 
• Presentation Skills & Effectiveness Workshop, World Business Forum 

(November 2019) 
• The 4 Essential Roles of Leadership / The 6 Critical Practices for Leading a 

Team, PacRim Leadership Center (December 2019) 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP293/2020), Thai Institute of Directors 

(September, 2020) 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2559 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

• 2549 – 2559 : กรรมการบริหาร บริษัท อวานการ์ด คอปปิตอล จํากัด 
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd 
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ย ี(ชัยภูม1ิ) จํากัด  
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- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด 
- กรรมการ บริษัท จุฬาดสิทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวัน

สมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด) 
- กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 248,000 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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4. นางสาวภทัรภ์รู ีชนิกลุกจินวิฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและยุทธศาสตร์องค์กร     
อายุ  46 ปี  
การศกึษา 

• ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), 
University of Michigan, Ann Arbor, USA  

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การฝกึอบรม / สมัมนา 

• Advanced Management Program ,Harvard Business School (AMP 192/2017) 
• CFA (“Chartered Financial Analyst”) Charterholder (2002) 
• Director Certification Program, IOD (DCP300/2020) 
• BNEF Academy 2020, BloombergNEF  
• Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017) 
• Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016) 
• CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013) 
• Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of 

Washington (2011) 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทชั่วโมงการเข้า

อบรมด้านการบัญชี 6 ชั่วโมง, KPMG Institute Thailand (December 2020) 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2562 - ปัจจุบัน  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

• 7/2557 – 7/2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

• 2555 – 6/2557  : ผู้อำนวยการอาวุโส และ ผูจ้ัดการระดับภูมิภาค 
Commercial Banking Group ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 27 
 

- กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited 
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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5. นายภาวนั สยามชยั 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 
ดํารงตําแหน่ง Country Manager, BCPG Japan Corporation 
อายุ  51 ปี 
การศกึษา  

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

การฝกึอบรม / สมัมนา 
• ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 123/2016)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน 

• 2548 – 2558 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ  
บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 212,062 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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6. นายชาญวทิย ์ตรงัอดศิยักลุ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร    
อายุ  40 ปี 
การศกึษา  
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Mechatronics) 

The University of Melbourne, Australia  
• ปริญญาตรี Bachelor of Computer Science  

The University of Melbourne, Australia 
การฝกึอบรม / สมัมนา 
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(DCP295/2020) 
• หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17) 
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RECU 38) 
• หลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่

สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• กรกฎาคม 2560 – มกราคม 2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร  

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2560  :  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการควบรวมกิจการ

และการจำหน่าย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 2556 – 2558 : Investment Director Equis Fund Group (Thailand) 
    และบริษัท โซเล็ค โซล่าร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 
• 2555 - 2556  : ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 
• 2554 - 2555  : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ ๆ ในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมการ บริษัท PetroWind Energy Inc. 
- กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด 
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- กรรมการ บริษัท บีเอสอ ีเพาเวอร ์โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เจเคอาร ์พลังงาน จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ลพบุร ีโซล่า จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 149,505 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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7. นายกอ้งเกยีรต ิกาญจนพนัธุ์ 
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
อายุ 55 ปี  
 
การศกึษา  

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• 2561 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• 2558 – 2561 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
• 2554 – 2557 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินสด และความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ๆในปจัจบุนั 

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มี -  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -  

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 223,600 หุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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8. นายพงษศ์กัดิ ์ชะนะมา 
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร  
อายุ 57 ปี  
 
การศกึษา 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• ปริญญาตรีบัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

การฝกึอบรม / สมัมนา 
- ไม่ม-ี  

ประสบการณก์ารทาํงาน 
• 2560-ปจัจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
• 2559-2560 : ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกดั (มหาชน) 
• 2558-2559 : ผู้อำนวยการ สายการเงินและบญัชี บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 
• 2535-2555 : ผู้จดัการ ฝ่ายบัญชกีารเงิน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ / อืน่ๆในปจัจบุนั 
• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี -  
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี -  
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ   ไม่ม ีหุ้น (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2-2 
 

1. การดำรงตำแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีำนาจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.1. การดำรงตำแหนง่ของกรรมการในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง 

บริษทั / กรรมการ 
นายพิชัย  
ชุณหวชิร 

นายชัยวัฒน์ 
โควาวิสารัช 

พลเอก คณิต  
สาพิทักษ์ 

พลเอก อุทิศ  
สุนทร 

พลเอก ศักดา  
เนียมคำ 

นางวิไล 
ฉัททันต์รัศมี 

นายกฤษฎา 
จีนะวิจารณะ 

นายถาวร  
งามกนกวรรณ 

นายธรรมยศ  
ศรีช่วย 

นายนรินทร์ 
กัลยาณมิตร 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ 

นายบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  X V, //* / / / / / / /, //* / / /, ///, //// 
บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม             
บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด            X 
บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด            / 

บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลล่ิง จำกัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด)            / 

Star Energy Group Holdings Pte Ltd.  /          / 
Star Energy Geothermal Pte Ltd.            / 
Star Phoenix Geothermal JV B.V.            / 
Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.            / 
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.            / 
Huang Ming Japan Company Limited            / 
BCPG Wind Cooperatief U.A.            / 
PetroWind Energy Inc.             / 
Impact Energy Asia Development Limited            / 
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd.            / 
Nam San 3B Power Sole Co., Ltd.            / 

 
หมายเหตุ :             X = ประธานกรรมการ             V = รองประธานกรรมการ             / = กรรมการ              // = กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร              /// = กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร              //// = ผู้บริหาร     

*ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการท่ีมีอำนาจบริหาร จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2-3 
 

บริษัท / กรรมการ นายพิชัย  
ชุณหวชิร 

นายชัยวัฒน์ 
โควาวิสารัช 

พลเอก คณิต  
สาพิทักษ์ 

พลเอก อุทิศ  
สุนทร 

พลเอก ศักดา  
เนียมคำ 

นางวิไล 
ฉัททันต์รัศมี 

นายกฤษฎา 
 จีนะวิจารณา 

นายถาวร  
งามกนกวรรณ 

นายธรรมยศ  
ศรีช่วย 

นายนรินทร์ 
กัลยาณมิตร 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ 

นายบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

บริษทัทีเ่กีย่วขอ้ง             
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) X ///, ////          //// 

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) X /           

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด  X           

บริษัท OKEA ASA (OSE)  X           

Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX)  /           

Nido Petroleum Pty. Ltd.  /           

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)      /       

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)      /       

บริษัท ฮอร์ต้ันอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด      /       

บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)           /  

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)           /  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)       /      

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)       /      

 
หมายเหตุ :             X = ประธานกรรมการ             V = รองประธานกรรมการ             / = กรรมการ              // = กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร              /// = กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร              //// = ผู้บริหาร     
* ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการท่ีมีอำนาจบริหาร จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
  



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2-4 
 

1.2. การดำรงตำแหนง่ของผูบ้รหิารในบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษทั / กรรมการ 
นายบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นายนิวัติ 
อดิเรก 

นางสาวสัตยา  
มหัตถนาพาณิช 

นางสาวภัทร์ภูรี  
ชินกุลกิจนิวัฒน์ 

นายภาวัน  
สยามชัย 

นายชาญวิทย์  
ตรังอดิศัยกุล 

นายก้องเกียรติ  
กาญจนพันธุ์ 

นายพงษ์ศักด์ิ  
ชะนะมา 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  /, // , /// /// /// /// /// /// /// /// 
บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม         
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด   X /      
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด   X /      
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด   X /      
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด   X /      
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด  X /      
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด  X /      
บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด X   /     
บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด /   /  /   
บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด  /    /   
บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด  /  /  /   
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด  /  /  /   
บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด  /  /  /   
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด  /  /  /   
บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด  /  /  /   
บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด  /  /  /   
บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด) 

/ 
 

/  
 

 
  

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.      /   
BCPG Japan Corporation  /   /    
BCPG Engineering Company  /   /    
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.   /      
Greenergy Holdings Pte. Ltd.   /      
Greenergy Power Pte. Ltd.   /      
Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. /        
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. /        
Star Phoenix Geothermal JV B.V. /        
Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. /        
Star Energy Geothermal Pte. Ltd. /        

หมายเหตุ :             X = ประธานกรรมการ             V = รองประธานกรรมการ             / = กรรมการ              // = กรรมการบริหาร              /// = ผู้บริหาร   
 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2-5 
 

บริษทั / กรรมการ 
นายบัณฑิต  
สะเพียรชัย 

นายนิวัติ 
อดิเรก 

นางสาวสัตยา  
มหัตถนาพาณิช 

นางสาวภัทร์ภูรี  
ชินกุลกิจนิวัฒน์ 

นายภาวัน  
สยามชัย 

นายชาญวิทย์  
ตรังอดิศัยกุล 

นายก้องเกียรติ  
กาญจนพันธุ์ 

นายพงษ์ศักด์ิ  
ชะนะมา 

Huang Ming Japan Company Limited /        
BCPG Wind Cooperatief U.A. /        
PetroWind Energy Inc. /        
Impact Energy Asia Development Limited /   /     
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. /        
Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. /        
บริษทัทีเ่กีย่วขอ้ง         
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ///  /// ///  ///   
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด   /      

  หมายเหตุ :             X = ประธานกรรมการ             V = รองประธานกรรมการ             / = กรรมการ              // = กรรมการบริหาร              /// = ผู้บริหาร   



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

 เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

ชือ่ – สกลุ / ตำแหนง่  
อาย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิางการศกึษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บริษทัฯ 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ำงาน 

ชว่งเวลา ตำแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั  ประเภทธรุกจิ 

นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม 49 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วุฒิบัตร-Quality Assurance and 
Improvement Program (QAIP) 
(The Institute of Internal Auditors of 
Thailand: IIAT) 
 
วุฒิบัตร - Internal Audit Certificate 
Program (IACP) 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

วุฒิบัตร - Risk Management and Internal 
Control Program 
(สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

วุฒิบัตร - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

วุฒิบัตร - Value – Added Business 
Control: The Right Way to Manage Risk 
(The Institute of Internal Auditors of 
Thailand: IIAT) 

วุฒิบัตร - Corporate Secretary 
Development Program 
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

วุฒิบัตร - Company Secretary Program 
(Thai Institute of Directors: IOD) และ 
(สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย) 

- ไม่มี - - ไม่มี - ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
 

พ.ค. 2560 – ส.ค. 2560 
 
 
 
พ.ย. 2558 – มี.ค. 2560 
 
 
 
 
พ.ค. 2557 – ต.ค. 2558 
 
 
ส.ค. 2553 - เม.ย. 2557 
 
 
 
 
ก.ย. 2539 – ส.ค. 2553 
 

รักษาการ หัวหน้าสำนัก
ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนัก
ตรวจสอบภายใน 

 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
ผู้จัดการอาวุโส  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ผู้จัดการ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
 
ผู้จัดการสำนัก 
ตร ว จ สอบ ภ า ย ใน  แ ล ะ
เลขานุการบริษัท 
 
 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(บริษัทในกลุ่มอิออน) 
 
 
บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์            
(ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด 
(มหาชน) 
 

ผลิตและจำหน ่ายไฟฟ ้าจาก
พล ังงานหม ุนเว ียน รวมถึง
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน ่ายไฟฟ ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
   
 
ธุรกิจลิสซิ่ง  
 
 
 
 
บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าราย
ย่อย 
 
  
 
 
  
   
ผลิต จำหน่าย และส่งออก ฟิล์ม
พลาสติก 
  
  
  

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

  

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 

 
- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

  

เอกสารแนบ 5 
อ่ืนๆ 



 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 5 หน้า 2 

 

 
- ไมม่ ี- 
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