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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เกดิขึน้จากการจดทะเบยีนควบบรษิทัเมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2560 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) ครัง้ที่ 11/2560 และที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (“KSL”) ครัง้ที่ 6/2559-2560 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2560             
ซึง่มมีตอินุมตักิารควบบรษิทัระหว่าง  

(1) บรษิทั บบีพี ีโฮลดิ้ง จ ากดั (“BBH”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที ่BCP ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 โดย BBH ถอืหุน้รอ้ยละ 
85.0 ร้อยละ 70.0 และร้อยละ 21.3 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากัด 
(“BBE”) บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“BBF”) และบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (ปัจจุบนัเป็นบรษิทั อุบล ไบโอ 
เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (“UBE”)) ตามล าดบั กบั  

(2) บรษิทั เคเอสแอลจไีอ จ ากดั (“KSLGI”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่KSL ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 โดย KSLGI ถอืหุน้
รอ้ยละ 100.0 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KGI”) ซึง่เป็นไปตาม
แผนความตกลงการร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิส าหรบัธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ (Bio-Based) ระหว่าง BCP กบั KSL  

ณ วนัควบบรษิทั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 2,532.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
253.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยม ีBCP และ KSL เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 
ตามล าดบั ประกอบธุรกิจโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ด าเนินธุรกจิผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ 
(Biofuel) รวมถึงธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทัง้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกบัผลติภณัฑ์ดงักล่าว ณ ปัจจุบนั บรษิัทฯ ถือหุ้นในบรษิัทย่อยจ านวน 5 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท เคเอสแอล 
กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KGI”) บรษิทั บบีจีไีอ ยูทลิติี้ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (“BUP”) บรษิทั บางจากไบโอ
เอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั (“BBE”) บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (“BBF”) และบรษิทั วนิ อนิกรเีดรยีนส ์จ ากดั 
(“WIN”) โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวรอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 100.0 รอ้ยละ 85.0 รอ้ยละ 70.0 และ รอ้ยละ 51.0 
ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าวแต่ละแห่ง ตามล าดบั และบรษิทัร่วม 1 บรษิทั คอื UBE โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้
ใน UBE รอ้ยละ 21.3 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ UBE โดยโรงงานผลติผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ (Biofuel) ของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีก าลงัการผลิตรวมส าหรบัเอทานอล 900,000 ลิตรต่อวนั และไบโอดีเซล 
930,000 ลิตรต่อวนั หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้น ส าหรบัเอทานอล 562,609 ลิตรต่อวนั และ
ส าหรบัไบโอดเีซล 651,000 ลติรต่อวนั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 
3,615.00 ล้านบาท ทุนช าระแล้วจ านวน 2,532.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 506.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท  

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) มวีสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิ คอื “มุ่งสู่กลุ่ม
บรษิทัผลติภณัฑช์วีภาพระดบันานาชาตดิว้ยนวตักรรมสเีขยีว และด าเนินธุรกจิดว้ยแนวทางอย่างยัง่ยนื ” กลุ่มบรษิทัฯ 
มแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิทัง้ธุรกจิเดมิที่ด าเนินการในปัจจุบนั และการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพทีม่มีลูค่าสูง 
(High Value Products (HVP)) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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(ก) การลงทุนในธุรกจิเชือ้เพลงิชวีภาพ 

กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการก่อสรา้งเพิม่ก าลงัการผลติของธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลทีโ่รงงานของ KGI 
อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น อีก 200,000 ลิตรต่อวนั ท าให้ก าลงัการผลิตเอทานอลในส่วนของบรษิัทย่อย  (ไม่รวม UBE) 
เพิม่ขึน้จาก 600,000 ลติรต่อวนั เป็นทัง้สิน้ 800,000 ลติรต่อวนั (หรอืเทยีบเท่า 264.00 ล้านลติรต่อปี) โดยมแีผนจะ
เริม่ผลติและจ าหน่ายในไตรมาสที ่1 ปี 2565 

ส าหรบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายไบโอดเีซลประเภทเมทลิเอสเตอร์ของกรดไขมนั (“ไบโอดเีซล”) ปัจจุบนัมกี าลงั
การผลิตที่ 1,000,000 ลิตรต่อวัน (หรือเทียบเท่า 330.00 ล้านลิตรต่อปี) ทัง้นี้ ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ภาครัฐได้
ประกาศปรบัคุณภาพน ้ามนัไบโอดเีซล โดยใหม้คีุณสมบตัทิี่ประกอบดว้ยโมโนกลเีซอไรด์ ไม่เกนิ 0.4% จากเดมิ 0.7% 
โดยน ้าหนัก ทาง BBF จงึไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการผลติเพื่อใหไ้ด้ผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน
ดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถน าไปเป็นส่วนผสมน ้ามนัดเีซลบ ี10 เป็นน ้ามนัพืน้ฐานของประเทศไทย นอกจากนี้ BBF ได้
ด าเนินการก่อสรา้งโรงงานผลติกลเีซอรนีบรสุิทธิ ์ก าลงัการผลติ 80 ตนัต่อวนั (เทยีบเท่ากบั 26,400 ตนัต่อปี) โดยจะ
เริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2564   และเมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2563  บรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท บบีจีไีอ 
ยทูลิติี ้แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (BUP) โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค
และพลงังาน  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งระบบผลติไบโอแก๊สจากน ้ากากส่าจากโรงงานเอทานอล ก าลงัการผลติ 
84,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เพื่อจ าหน่ายไบโอแก๊สใหก้บัโรงงานเอทานอลของ KGI ที ่อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ีและมี
แผนก่อสรา้งระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวตัตแ์ละไอน ้าขนาด 20 ตนัต่อชัว่โมง เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและ
ไอน ้าใหก้บัโรงงานเอทานอลของ KGI ที ่อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

(ข) การลงทุนในธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพทีม่มีลูค่าสงู (High Value Products (HVP)) 

แมปั้จจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ยงัไม่มรีายไดใ้นธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพทีม่มีูลค่าสูง (High Value Products (HVP)) 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่การพฒันาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value 
Products (HVP)) โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ไดแ้ก่ การจดัหาวตัถุดบิ เทคโนโลยเีพื่อการผลติผลติภณัฑช์วีภาพ
ทีส่ามารถผลติในระดบัอุตสาหกรรม และการตลาดเพื่อจ าหน่ายผลติภณัฑช์วีภาพ ใน 4 กลุ่มดงันี้ 

  - วสัดุชวีภาพ/สารออกฤทธิช์วีภาพ (Bio-Materials/Active Ingredients) 
  - ส่วนประกอบชวีภาพทีใ่ชเ้ป็นอาหาร (Bio-Nutrition Ingredients) 
  - ส่วนประกอบชวีภาพในเครื่องส าอาง (Biocosmetic Ingredients) 
  - ส่วนประกอบชวีภาพในยา (Pharmaceutical Ingredients) 

โดยในเดอืนเมษายน 2563 บรษิัทฯ ได้เขา้ท าสญัญาซื้อหุ้นบุรมิสทิธิท์ี่แปลงสภาพได้ของ Manus Bio Inc.  
ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25 ล้านเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา  ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระเงนิลงทุนตามสญัญาดงักล่าวครบแลว้ในเดอืนตุลาคม 2563  

เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2563 บรษิทัฯ ร่วมกบั Manus Bio Inc. ไดจ้ดัตัง้บรษิทั วนิ อนิกรเีดยีนส ์จ ากดั (WIN) 
เพื่อลงทุนผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑช์วีภาพ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 51.0  
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ในปัจจบุนั  

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 3,615.00 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้จ านวน 2,532.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 506.40 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท โดยม ีBCP และ KSL เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.0 และรอ้ยละ 
40.0 ตามล าดบั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ มดีงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

สดัส่วนการถือครอง
หุ้น ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท เคเอสแอล กรีน 
อิ น โ น เ ว ชั ่น  จ า กั ด 
(มหาชน) (KGI) 

ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน ้าตาล
เป็นวัตถุดิบหลัก มีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ
โรงงานน ้ าพอง ก าลังการผลิตรวม 150,000 
ลติรต่อวนั และโรงงานบ่อพลอย ก าลงัการผลติ
รวม 300,000 ลติรต่อวนั 

610.00 ลา้นบาท 100.0 

2 บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้  
แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด 
(BUP) 

ใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคและพลงังาน ซึง่อยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งระบบผลติไบโอแก๊ส
จากน ้ ากากส่าจากโรงงานเอทานอล เพื่อ
จ าหน่ายไบโอแก๊สให้กบัโรงงานเอทานอลของ 
KGI ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ีก าลงัการผลติ 
84,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 

50.00 ลา้นบาท 100.0 
 

3 บริษัท บางจากไบโอเอ
ทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
จ ากดั (BBE) 

ผลติและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้มนัส าปะหลงั
สดและมนัส าปะหลงัเส้นเป็นวตัถุดิบ โรงงานมี
ก าลงัการผลติรวม 150,000 ลติรต่อวนั 

500.00 ลา้นบาท 85.0 

4 บริษัท บางจากไบโอฟู
เอล จ ากดั (BBF) 

ผลติและจ าหน่ายไบโอดเีซลโดยใช้น ้ามนัปาล์ม
ดบิเป็นวตัถุดบิหลกั โรงงานมกี าลงัการผลติรวม 
1,000,000 ลิต รต่ อวัน  มีกลี เซอรีนดิบ เ ป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้  110 ตันต่ อวัน  และมี
โรงงานผลติกลเีซอรนีบรสิุทธิก์ าลงัการผลติ 80 
ตนัต่อวนั 

281.50 ลา้นบาท 70.0 

5 บริษัท วินอินกรีเดียนส์ 
จ ากดั (WIN)(2) 

ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑช์วีภาพ   80.00 ลา้นบาท 51.0 

6 บริษัท อุบล ไบโอเอทา
นอล จ ากัด (มหาชน) 
(UBE) 

ผลติและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้มนัส าปะหลงั
สดและมันส าปะหลังเส้นเ ป็นวัตถุดิบหลัก 
โรงงานมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 400,000 ลติร
ต่อวนั 

2,740.00 ล้านบาท 21.3 

7 บรษิัท อุบลไบโอเกษตร 
จ ากดั (UBA) 

บรหิารจดัการทีด่นิและเทรดดิง้ 1,210.00 ล้านบาท 21.3(1) 
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ล าดบั ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

สดัส่วนการถือครอง
หุ้น ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 
(ร้อยละ) 

8 บริษัท  อุบลซันฟลาว
เวอร ์จ ากดั (UBS) 

ผลิตและจ าหน่ายแป้งมันส าปะหลังทัง้เกรด
อาหารและเกรดอุตสาหกรรมภายใต้ตราสนิคา้ 
“ดอกทานตะวนั” โรงงานมกี าลงัการผลติติดตัง้
รวม 700 ตนัต่อวนัและผลติจ าหน่ายไบโอแก๊ส
และกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้ามีขนาดก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า 1.9 เมกะวัตต์ เพื่อน าไปใช้ เป็น
เชื้อเพลงิในโรงงานของกลุ่ม UBEและผลติและ
จ าหน่ายไบโอแก๊สและกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงั
การผลติไฟฟ้า 1.9 เมกะวตัต์ เพื่อน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลงิในโรงงานของกลุ่ม UBE และมสีญัญา
ซื้ อ ข ายไฟ ฟ้ ากับการ ไฟ ฟ้าส่ วนภู มิภาค 
โรงไฟฟ้ามกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 
2.0 เมกะวตัต์ 

1,440.00 ล้านบาท 21.3(1) 

หมายเหตุ  (1)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 UBE มทีุนจดทะเบยีน 3,914.29 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 2,740.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ 
                    ถอืหุน้รอ้ยละ 21.3 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ใน UBE และ UBE ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ใน UBA และ UBS ท าใหบ้รษิทัฯ  
                    มสีดัส่วนผลประโยชน์สุทธ ิ(Effective Shareholding) ใน UBA และ UBS เท่ากบัรอ้ยละ 21.3 

(2) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ และ Manus Bio Inc. โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 51.0 และ Manus Bio Inc.  
ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 49.0 ซึ่งบรษิัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นบุรมิสทิธิท์ี่แปลงสภาพได้ของ Manus Bio Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศสหรฐัอเมริกาและด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นจ านวนทัง้สิ้น 25 ล้านเหรียญสหรฐัอเมริกา  
โดยคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้กรณีแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที ่5.8% 

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีด่ าเนินธุรกจิผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ
ชวีภาพ (Biofuel) รวมถงึธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอล ไบโอดเีซล และผลติภณัฑพ์ลอยได ้รวมทัง้ประกอบธุรกจิที่
เกีย่วเน่ืองกบัผลติภณัฑด์งักล่าว และผลติภณัฑช์วีภาพมลูค่าสงู 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติภณัฑเ์ชื้อเพลงิชวีภาพ (Biofuel) ไดแ้ก่ ธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดงักล่าว โดย
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีก าลงัการผลิตรวม
ส าหรบัเอทานอล 1,000,000 ลติรต่อวนั และไบโอดเีซล 1,000,000 ลติรต่อวนั หรอืคดิเป็นก าลงัการผลติตามสดัส่วน
การถอืหุน้ ส าหรบัเอทานอล 662,700 ลติรต่อวนั และส าหรบัไบโอดเีซล 700,000 ลติรต่อวนั กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดห้ลกั
จากการขายผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีภาพ (Biofuel) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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บริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ท่ีตัง้ 
ก าลงัการ
ผลิต  

(ลิตรต่อวนั) 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วน
การถือหุ้น  
(ลิตรต่อวนั) 

วตัถดิุบหลกั ผลิตภณัฑ์ 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

บรษิทัย่อย 

1. KGI 
- โรงงานน ้าพอง (1) 

100.0 อ. น ้าพอง  
จ. ขอนแก่น 

150,000 
 

150,000 กากน ้าตาล  เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิ 
และไบโอแกส๊ 

- โรงงาน 
บ่อพลอย 

อ. บ่อพลอย  
จ. กาญจนบุร ี

300,000 300,000 กากน ้าตาล เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิ เกรด 
ENA  
และไบโอแกส๊ 

2. BBE 85.0 อ. พนมสารคาม 
และ  
อ. สนามชยัเขต 
จ. ฉะเชงิเทรา 

150,000 127,500 มนัส าปะหลงั เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิ 

บรษิทัร่วม 

3. UBE 21.3 อ. นาเยยี  
จ. อุบลราชธานี 

400,000 85,200 มนัส าปะหลงั เอทานอลเกรด
เชือ้เพลงิ  

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

บรษิทัย่อย 

1. BBF 
- โรงงานบางจาก 
ไบโอฟูเอล 1 
(“โรงงาน BBF1” 
หรอื “BBF1”)  

70.0 อ. บางปะอนิ  
จ. พระนครศรอียุธยา 

410,000 287,000 น ้ามนัปาลม์ดบิ (“Crude 
Palm Oil” หรอื “CPO”)  
ไขปาลม์สเตยีรนิ 
(“Refined Palm 
Stearin” หรอื “RPS”) 
และกรดไขมนัจากการ
กลัน่น ้ามนัปาลม์ (“Palm 
Fatty Acid Distillate” 
หรอื “PFAD”)  

ไบโอดเีซล และ 
กลเีซอรนีดบิ 

- โรงงานบางจาก 
ไบโอฟูเอล 2  
(“โรงงาน BBF2” 
หรอื “BBF2”) 

590,000 420,000 ไบโอดเีซล และ 
กลเีซอรนีดบิ 

- โรงงานผลติกลี
เซอรนีบรสิุทธิ ์

80 ตนั 56 ตนั กลเีซอรนีดบิทีไ่ดจ้าก
กระบวนการผลติไบโอ
ดเีซล 

กลเีซอรนีบรสิุทธิ ์

 

2.1 ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

เอทานอล (Ethanol)  หรอืเอทลิแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)  ทีบ่รษิทัฯ สามารถผลติได้เป็นแอลกอฮอลช์นิด
หนึ่งซึ่งเกดิจากการหมกักากน ้าตาลหรอืพชืจ าพวกแป้ง มลีกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มสี ีมคีุณสมบตัิตดิไฟง่าย และ
สามารถละลายได้ทัง้ในน ้าและสารละลายอินทรีย์อื่นๆ จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามเกรดของ
ผลติภณัฑ ์โดยสามารถแบ่งผลติภณัฑเ์อทานอลออกเป็น 3 ประเภทดงันี้ 



  รายงานประจ าปี 2563 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

6 
 

- เอทานอลเกรดเชือ้เพลงิซึง่มคีวามเขม้ขน้รอ้ยละ 99.5 โดยปรมิาตร (Fuel Alcohol) ส าหรบัใชใ้นการผลติ
เชื้อเพลิง โดยสามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน ้ามนั และเมื่อผสมกับน ้ามนัเบนซิน จะเรียกว่า 
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์

- เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) น าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
การแพทย ์และเสน้ใย เป็นตน้ 

- เอทานอลเกรดเภสชักรรม (Portable Alcohol หรอื ENA – Extra Nuetral Alcohol) ส่วนใหญ่จะน าไปใช้
ในการผลติเครื่องส าอาง สุรา และยา  

ทัง้นี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิข์อง
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปรมิาตร ส าหรบัน าไปใช้ผสมกบัน ้ามนัเชื้อเพลงิเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิ  โดย
จะต้องท าการแปลงสภาพเอทานอลดว้ยการผสมกบัน ้ามนัเชือ้เพลงิตามวธิกีารทีก่รมสรรพสามติก าหนด ก่อนออกจาก
โรงงานและจ าหน่ายใหแ้ก่ผูม้อีาชพีขายน ้ามนัเชือ้เพลงิผสมเอทานอลโดยตรงเท่านัน้   

โรงงานผลิต 

โรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอยของ KGI รวมถงึโรงงานผลติเอทานอลของ BBE ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ
ของบรษิัท Praj Industry จากประเทศอินเดยี ซึ่งเป็นบรษิัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานและสร้างระบบผลติ 
เอทานอล โรงงานน ้าพองและโรงงานบ่อพลอยมอีุปกรณ์ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ หมอ้ไอน ้า ถงัเพาะเชื้อยสีต์ ถงัหมกั หอกลัน่ 
ชุด Molecular Sieve และถงัผลติไบโอแก๊ส 

ในขณะที่ โรงงานผลิตเอทานอลของ BBE จะมีเครื่องสับมนัส าปะหลังเส้น (Milling Plant) เครื่องสับมนั
ส าปะหลงัสด (Slurry Preparation) ทีใ่ชใ้นกระบวนการเตรยีมแป้ง เครื่องผสมโมลาสและน ้าตาลทรายดบิ หมอ้ไอน ้า 
ถงัเตรยีมเชือ้ยสีต ์ถงัหมกั หอกลัน่ และชุด Molecular Sieve ทีเ่ป็นอุปกรณ์ส าคญัในกระบวนการผลติเอทานอล 

ปริมาณการผลิตเอทานอล  

(1) โรงงานผลติเอทานอลของ KGI  
- โรงงานน ้าพอง ก าลงัการผลติ 150,000 ลติรต่อวนั 
- โรงงานบ่อพลอย ก าลงัการผลติ 300,000 ลติรต่อวนั 

(2)  โรงงานผลติเอทานอลของ BBE  
ก าลงัการผลติ 150,000 ลติรต่อวนั 

2.2 ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลซึ่งผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ และถือว่าเป็น
พลงังานสะอาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ไบโอดเีซลสามารถผลติไดจ้ากการน าน ้ามนัจากพชืหรอืไขมนัสตัว์ เขา้สู่
กระบวนการทางเคมทีี่เรยีกว่าทรานส์เอสเทอรฟิิเคชัน่ (Transesterification) โดยท าปฏิกริยิากบัเมทานอลและมดี่าง
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เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะได้ผลิตผลเป็นไบโอดีเซลและมีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerin)  
ซึง่สามารถน าไปกลัน่เป็นกลเีซอรนีบรสุิทธิ ์เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลติสบู่ ยา และเครื่องส าอาง  

โรงงานผลิต 
โรงงานผลิตไบโอดีเซลของ BBF ใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Desmet Ballestra จากประเทศอิตาลี

และเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นบรษิัทที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล โรงงานผลติไบโอดเีซลของ BBF มอีุปกรณ์ เครื่องจกัรที่
ส าคญัดงันี้ หอกลัน่น ้ามนัปาลม์ดบิ เครื่องปฏกิรณ์ส าหรบัเปลีย่นน ้ามนัปาลม์กึง่บรสุิทธิ ์(RBDPO) และไขปาลม์สเตยีรนิ 
(RPS) ใหเ้ป็นไบโอดเีซล (Reactor) หอกลัน่ไบโอดเีซลใหบ้รสุิทธิ ์(Methyl Ester Drying Column) หอกลัน่เมทานอล
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Methanol Recovery) หอกลัน่กลีเซอรีน (Glycerin Distillation Column) และโรงงานผลิต 
กลเีซอรนีบรสุิทธิ ์

ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล 

โรงงานผลติไบโอดเีซลของ BBF  

 - โรงงาน BBF 1 ก าลงัการผลติ 400,000 ลติรต่อวนั 

 - โรงงาน BBF 2 ก าลงัการผลติ 600,000 ลติรต่อวนั 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง                                                                                                                                                                                                                        

ปัจจยัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ บรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม แบ่งออกเป็น (1) ความเสีย่งในการประกอบ
ธุรกจิ (2) ความเสีย่งดา้นการเงนิ และ (3) ความเสีย่งจากการลงทุนโครงการใหม่ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
3.1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และการไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพใน

ปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ืองในราคาท่ีเหมาะสม 

วตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ (1) กากน ้าตาล น ้าตาลทรายดบิ และมนัส าปะหลงัทัง้ประเภท
มนัส าปะหลงัสดและมนัส าปะหลงัเส้น ซึ่งใช้ในการผลติเอทานอล และ (2) น ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) กรดไขมนัจากการกลัน่
น ้ามนัปาล์ม (PFAD) และไขปาล์มสเตียรนิ (RPS)  ดงันัน้ หากราคาวตัถุดบิมคีวามผนัผวน หรอืกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถ
จดัหาวตัถุดบิทีม่คีุณภาพไดเ้ลยหรอืไม่สามารถจดัหาไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอและต่อเนื่อง หรอืภายในเวลาอนัสมควร โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการคา้ทีเ่หมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อต้นทุนการผลติ ความสามารถในการ
ท าก าไร การด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอลและไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิทัฯ มาจากพชืผลทางการเกษตร ปัจจยัหลกัที่
ส่งผลกระทบต่อปรมิาณพชืผลทางการเกษตรขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการซึง่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบรษิทัฯ 
ซึ่งรวมถึง (1) พื้นที่เพาะปลูกซึ่งแปรผันตามผลตอบแทนจากการปลูกพืชชนิดนัน้ เทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น             
(2) ผลผลติต่อพืน้ทีเ่พาะปลูก ซึ่งแปรผนัตามสภาพอากาศและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการเพาะปลูก และ (3) มาตรการจงูใจ
หรอืควบคุมของภาครฐั นอกจากพชืผลทางการเกษตรดงักล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอลและ                 
ไบโอดเีซลแล้ว ยงัถูกน าไปใชใ้นหลายอุตสาหกรรม เช่น กากน ้าตาลถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมผลติสุรา มนัส าปะหลงั
ถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมผลติแป้งมนัและอาหารสตัว์ และน ้ามนัปาล์มถูกน าไปใชใ้นการผลติน ้ามนัเพื่อการบริ โภค 
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เป็นต้น ดงันัน้ ราคาของพชืผลทางการเกษตรดงักล่าวจงึมกีารเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของพชืผลทาง
การเกษตรนัน้ๆ ในแต่ละช่วงเวลา 

KGI มกีารจดัหากากน ้าตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัส่วนใหญ่และน ้าตาลทรายดบิจากโรงงานน ้าตาลในกลุ่มบรษิทั 
KSL และเพื่อใหม้ัน่ใจว่า KGI มกีากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดบิทีม่คีุณภาพในปรมิาณทีเ่พยีงพอและต่อเน่ืองโดยมรีาคา
ทีเ่หมาะสม KGI จงึเขา้ท าสญัญาซื้อขายกากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดบิ โดยมกีารก าหนดปรมิาณและวธิกีารค านวณ
ราคาทีอ่า้งองิจากราคากากน ้าตาลทีค่ณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ใชค้ านวณราคาออ้ยทัง้
ประเทศในแต่ละปี  

BBE มกีารจดัหามนัส าปะหลงัซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัโดยการรบัซื้อจากเกษตรกรชาวไร่มนัส าปะหลงัโดยตรงและ
การจดัซื้อผ่านผูค้า้มนัส าปะหลงั ทัง้นี้ จากรายงานคณะส ารวจภาวะการผลติและการคา้มนัส าปะหลงัปี 2560/61 โดย
มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย พบว่าจงัหวดัฉะเชงิเทราซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงานผลติเอทานอลของ BBE 
เป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกมนัส าปะหลงัทีส่ าคญัท าให ้BBE มคีวามยดืหยุ่นในการจดัหามนัส าปะหลงัทัง้ประเภทมนัส าปะหลงั
สดและมนัส าปะหลงัเสน้จากเกษตรกรชาวไร่มนัส าปะหลงัและผูค้า้มนัส าปะหลงัหลายราย 

BBF มกีารจดัหาน ้ามนัปาล์มดบิ (CPO) และผลติภณัฑ์เกี่ยวเนื่องซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัจากผูผ้ลติหลายรายใน
ภาคใต้และภาคตะวนัออกของประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่า BBF มวีตัถุดบิเพยีงพอในการผลติ BBF เขา้ท าสญัญา
จดัหาวตัถุดบิล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี และด าเนินการซื้อขายแบบรายครัง้ (Spot) เพื่อสรา้งความยดืหยุ่นใน
การจดัซื้อหากราคาวตัถุดบิมกีารเปลีย่นแปลง 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการจดัหาวตัถุดิบที่มคีุณภาพในปริมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องโดยมรีาคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม เป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ กลุ่มบรษิัทฯ มกีารติดตาม
สถานการณ์ของอุปสงค ์อุปทาน และราคาของวตัถุดบิแต่ละประเภทอย่างใกลช้ดิและสม ่าเสมอเพื่อประมาณการต้นทุน
การผลติ และวางแผนการสัง่ซื้อวตัถุดบิและแผนการผลติ และเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูผ้ลติและผู้ ค้าวตัถุดบิ
หลายรายเพื่อเพิม่ทางเลอืกและความคล่องตวัในการจดัหาวตัถุดบิ รวมทัง้ได้มกีารก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน 
(Key Performance Indicator) บางส่วนของพนักงานฝ่ายจดัซื้อตามต้นทุนวตัถุดิบเฉลี่ย และความมัน่คงทางด้าน
วตัถุดบิทีจ่ดัซื้อ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีารใชว้ตัถุดบิทีห่ลากหลายเพื่อลดการพึง่พงิวตัถุดบิหลกัอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคา และการขาดแคลนวตัถุดบิได ้ซึ่งจะช่วยสรา้งเสถยีรภาพของ
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบ  

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและเป็นผู้ส่งออกส าคญัของผลผลิตสินค้าเกษตรจ านวนมาก โดยมีพื้นที่
เพาะปลูกวตัถุดบิทีส่ าคญัส าหรบัการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพมาจากผลติผลทางการเกษตร หากนับเฉพาะพีน้ทีเ่กบ็เกีย่ว
ไดข้อง ออ้ย ปาลม์น ้ามนั และมนัส าปะหลงั ณ ปี 2563 มจี านวนรวมประมาณ 26.25 ลา้นไร่ (ขอ้มลูจากส านักเศรษฐกจิ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งผลผลติเหล่านี้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศและจ านวนพืน้ที่เพาะปลูกเป็น
หลกั ดงันัน้ การขาดแคลนวตัถุดบิเหล่านี้จงึเป็นขอ้จ ากดัต่อการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ นอกจากนี้ ราคาวตัถุดบิยงัอาจ
ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อย่างมากหากเกดิภาวะแหง้แลง้ท าใหเ้กดิการขาดแคลนวตัถุดบิทีรุ่นแรง ซึง่บรษิทัลดความเสีย่งด้าน
วตัถุดิบลงด้วยการที่บริษัทมีการวางแผนการผลิตประจ าปี และมีการท าสญัญาจดัหาวตัถุดิบล่วงหน้าในสดัส่วนที่
เหมาะสมกบัผูผ้ลติหลายรายส าหรบัทุกประเภทผลติภณัฑ์เพื่อบรหิารระดบัสนิคา้คงคลงัในส่วนของวตัถุดบิใหอ้ยู่ใน
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ระดบัสอดคล้องตามแผนการผลติและแผนการขายในแต่ละปี ท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการต้นทุนการผลติไดต้าม
สถานการณ์ตลาดอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.1.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัฯ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดเีซล ความผนัผวน
ของราคาขายเอทานอลและราคาขายไบโอดเีซลจงึเป็นปัจจยัส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
รายได้จากการขาย ความสามารถในการท าก าไร การด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งราคาขายเอทานอลและราคาขายไบโอดเีซลล้วนเป็นไปตามกลไกลของตลาดในแต่ละ
ช่วงขึน้กบัหลายปัจจยั ทัง้ปัจจยัจากราคาสนิคา้วตัถุดบิแต่ละประเภทซึง่เป็นต้นทุนหลกั ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในตลาด 
ตลอดจนปรมิาณความตอ้งการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ เป็นตน้  

อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวและมคีวามพยายามในการด าเนินการต่างๆ เพื่อ
บรหิารจดัการต้นทุนใหส้อดคล้องตามราคาขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด โดยการวางแผนการผลติและแผนการขาย
อย่างเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทัง้จดัใหม้หีน่วยงานคอยตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุบิ
อย่างใกล้ชดิและสม ่าเสมอเพื่อประมาณการต้นทุนการผลิตล่วงหน้า ตลอดจนมีการวางแผนการสัง่ซื้อวตัถุดบิและ
ปรบัปรุงแผนงานการผลติอย่างต่อเนื่อง (Fully Integration) เพื่อใหส้อดคล้องตามสภาวะตลาดและท าการเกบ็ส ารอง
วตัถุดบิตามสถานการณ์ มกีารท าประกนัความเสี่ยงราคาน ้าตาลทรายดบิที่สัง่ซื้อล่วงหน้า  นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทฯ 
เลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและไดร้บัการยอมรบั รวมทัง้พยายามทีจ่ะปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการผลติ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากความคล่องตวัในการเลอืกใชว้ตัถุดบิใน
การผลติเอทานอลทัง้จากมนัส าปะหลงั กากน ้าตาลและน ้าตาลทรายดบิ รวมถึงการเลอืกใช้ น ้ามนัปาล์มดบิ น ้ามนั
ปาล์มบรสุิทธิ ์ไขปาล์มสเตยีรนิ และกรดไขมนัจากการกลัน่น ้ามนัปาล์ม ในการผลติไบโอดเีซล ซึ่งสามารถเลอืกใชใ้ห้
เหมาะสมตามสถานการณ์ราคาตลาด จงึสามารถลดผลกระทบอนัเกดิจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกัได ้กลุ่ม
บริษัทฯ เชื่อว่าการบริหารจดัการต้นทุนการผลิตอย่างมปีระสิทธิภาพตามที่กล่าวมาขา้งต้นจะช่วยให้กลุ่มบรษิัทฯ 
สามารถลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

3.1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารซื้อขายเอทานอลและไบโอดเีซลกบัลูกคา้ซึง่เป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 โดยวธิกีารประมลู
ราคาทัง้ในรูปแบบของการท าสญัญาซื้อขายระยะสัน้เป็นรายไตรมาส และการซื้อขายแบบรายครัง้ (Spot) กลุ่มบรษิทัฯ 
ไม่สามารถรบัรองได้ว่าลูกค้าของกลุ่มบรษิทัฯ จะซื้อผลติภณัฑ์จากกลุ่มบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง และ/หรอื ในปรมิาณ
ระดบัเดียวกับที่สัง่ซื้อในปัจจุบนั ดงันัน้ หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือทัง้หมดลดปริมาณการสัง่ซื้อผลิตภณัฑ์หรอื
ยกเลกิการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์จากกลุ่มบรษิทัฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถในการท า
ก าไร การด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิัทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจและ
รกัษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกคา้กลุ่มดงักล่าวดว้ยการพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
สรา้งความเชื่อมัน่และความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ ทัง้นี้ หากผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 เปลี่ยนคู่คา้ อาจประสบปัญหาใน
กรณีคุณภาพผลติภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานหรอืคู่คา้ไม่สามารถส่งมอบผลติภณัฑ์ไดต้ามระยะเวลาและปรมิาณทีต่กลงกนั 
นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีลยุทธใ์นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมขีอ้ไดเ้ปรยีบใน
ดา้นความมเีสถยีรภาพของปรมิาณการผลติและคุณภาพสนิคา้  
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ส าหรบัการขายเอทานอลและไบโอดเีซลใหก้บั BCP กลุ่มบรษิทัฯ มกีารท าสญัญาซื้อขาย การเป็นพนัธมติร
ทางธุรกจิระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ และ BCP ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย คอื กลุ่ม
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ และ BCP มคีวามมัน่คงของปรมิาณเอทานอลและไบโอดเีซลทีใ่ชใ้นการผสมน ้ามนั
เชือ้เพลงิรถยนต ์

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจดัหากากน ้าตาลเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล 

KGI มีการจัดหากากน ้าตาลส่วนใหญ่จากโรงงานน ้าตาลในกลุ่มบริษัท KSL เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
กระบวนการผลติเอทานอลของ KGI ซึง่ KGI เขา้ท าสญัญาซื้อขายกากน ้าตาลระยะยาวกบักลุ่มบรษิทั KSL กลุ่มบรษิทั
ฯ จงึมคีวามเสีย่งหากในอนาคตกลุ่มบรษิทั KSL ไม่สามารถจดัหากากน ้าตาลไดเ้ลยหรอืไม่สามารถส่งมอบกากน ้าตาล
ได้ตามปริมาณ และ/หรือคุณภาพที่ก าหนดในสญัญา กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถจดัหากากน ้าตาลมาทดแทนใน
ปรมิาณทีเ่พยีงพอ และ/หรอืในราคาหรอืเงื่อนไขทางการคา้ทีเ่หมาะสม และกลุ่มบรษิทัฯ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในการ
ขนส่งกากน ้าตาลจากผู้ค้ารายอื่นมายงัโรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อต้นทุนการผลิต 
ความสามารถในการท าก าไร การด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

โดยทัว่ไป โรงงานเอทานอลที่ใช้กากน ้าตาลเป็นวตัถุดิบหลกัจะมกีารจดัหากากน ้าตาลโดยการท าสญัญา
ล่วงหน้าก่อนฤดูกาลหีบอ้อยในแต่ละปีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจดัหากากน ้าตาลระหว่างฤดูกาลผลิต ใน
ขณะเดยีวกนั โรงงานน ้าตาลมคีวามต้องการทีจ่ะระบายกากน ้าตาลระหว่างฤดูกาลผลติเน่ืองจากหากโรงงานน ้าตาลไม่
สามารถจ าหน่ายกากน ้าตาลระหว่างฤดูกาลผลติได้ อาจส่งผลใหม้คี่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหรอืปัญหาในการก าจดั
กากน ้าตาลหรือต้องหยุดกระบวนการหีบอ้อยหากไม่สามารถก าจัดกากน ้าตาลได้ ดังนัน้ การท าสัญญาซื้อขาย
กากน ้าตาลระหว่าง KGI และกลุ่มบริษัท KSL จึงเป็นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล และเป็นประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่าย กล่าวคอื กลุ่มบรษิทัฯ สามารถมัน่ใจไดว้่าจะสามารถจดัหาวตัถุดบิตาม
ปรมิาณทีต่้องการและต่อเนื่องโดยมรีาคาทีเ่หมาะสม ในขณะทีก่ลุ่มบรษิทั KSL กส็ามารถระบายกากน ้าตาลระหว่าง
ฤดกูาลผลติได ้ 

KGI มกีารท าสญัญาซื้อขายกากน ้าตาลระยะยาวกบักลุ่มบรษิัท KSL โดย KGI มสีทิธใินการซื้อกากน ้าตาล
ทัง้หมดที่โรงงานน ้าตาลในกลุ่มบรษิัท KSL ที่ระบุในสญัญาผลติได้ในแต่ละฤดูกาลก่อนผู้ซื้อรายอื่น และในระหว่าง
ฤดูกาล หากโรงงานน ้าตาลในกลุ่มบรษิทั KSL ทีร่ะบุในสญัญาประสงค์จะขายกากน ้าตาลใหบุ้คคลภายนอก กจ็ะต้อง
ไดร้บัความยนิยอมจาก KGI ก่อน ทัง้นี้ก่อนฤดูกาลหบีออ้ยในแต่ละปี KGI และโรงงานน ้าตาลดงักล่าวจะตกลงก าหนด
ปรมิาณกากน ้าตาลทีจ่ะซื้อขายในฤดูกาลนัน้ร่วมกนั โดยพจิารณาจากปรมิาณความต้องการใชข้อง KGI และปรมิาณ
อ้อยทีโ่รงงานน ้าตาลสามารถจดัหาได ้และหากปรมิาณกากน ้าตาลทีต่กลงร่วมกนัมกีารเปลี่ยนแปลงไป KGI จะทราบ
ปรมิาณกากน ้าตาลดงักล่าวประมาณช่วงปิดหบีอ้อย นอกจากนี้ KGI จะติดตามปรมิาณกากน ้าตาลที่โรงงานน ้าตาล
ดงักล่าวผลติไดจ้รงิจากรายงานการผลติอ้อยและน ้าตาลทรายของโรงงานน ้าตาลทรายทีป่ระกาศโดยส านักบรหิารออ้ย
และน ้าตาลทราย และการสอบถามขอ้มูลจากโรงงานน ้าตาลดงักล่าว เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า KGI จะมีวตัถุดิบเพยีงพอ
ส าหรบัใช้ในการผลติเอทานอลจากกากน ้าตาลตามแผนการผลติ ทัง้นี้ ราคาซื้อขายกากน ้าตาลดงักล่าวอ้างอิงราคา
กากน ้าตาลทีค่ณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ใชค้ านวณราคาออ้ยทัง้ประเทศในแต่ละปี โดย
ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรบัเพิม่หรอืลดลงตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั  
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3.1.6 ความเส่ียงจากการจดัหาสาธารณูปโภคเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติของกลุ่มบรษิัทฯ ต้องใช้สาธารณูปโภคที่ส าคญั เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น ้า และไอน ้า 
กลุ่มบริษัทฯ จัดหาสาธารณูปโภคดังกล่าวจากหลายแหล่งซึ่งรวมถึง (1) ซื้อจากผู้ผลิตสาธารณูปโภค (2) ผลิต
สาธารณูปโภคเพื่อใชเ้อง เช่น การผลติไบโอแก๊สและบ าบดัน ้าเสยีจากกระบวนการผลติเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (3) การ
ขุดบ่อน ้าเพื่อกกัเกบ็น ้าผวิดนิไวใ้ช ้และ (4) จดัหาสาธารณูปโภคจากแหล่งสาธารณะ เช่น การใชน้ ้าบาดาลหรอืน ้าจาก
ทางน ้าของกรมชลประทานในกระบวนการผลติ  

อย่างไรกด็ ีหากเกดิภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภค หรอืเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหา
สาธารณูปโภคเพื่อมาใชใ้นกระบวนการผลติ เช่น ภยัแล้ง การขาดแคลนน ้าบาดาล การขดัขอ้งของระบบไฟฟ้า และ/
หรอื ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาต ิระบบบ าบดัน ้าเสยีของกลุ่มบรษิทัฯ ขดัขอ้ง กลุ่มบรษิทัฯ ถูกบอกเลกิสญัญาเช่าหรอืไม่
สามารถต่อสญัญาเช่าเพื่อวางหรอืฝังท่อส่งน ้าไปยงัทางส่งน ้าของกรมชลประทานได ้อาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ต้องลด
อตัราการผลติหรอืหยุดการด าเนินงาน หรอืมตี้นทุนในการจดัหาสาธารณูปโภคเพิม่ขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อต้นทุนการผลติ ความสามารถในการท าก าไร การด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ 
และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ตามล าดบั ซึ่งทีผ่่านมากล่มบรษิทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าวขัน้รุนแรง
ถงึกบัหยุดด าเนินการผลติแต่อย่างใด 

3.1.7 ความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

การประกอบกจิการของกลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดท้ัว่ไปจากกระบวนการผลติและด าเนินงาน 
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงภยัทีเ่กิดจากเหตุระเบดิ อคัคภียั ภยัธรรมชาติ ความช ารุดบกพร่องของเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ 
การตดิตัง้ทีไ่ม่เหมาะสม และอุบตัเิหตุ ซึง่ความเสีย่งเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ หรอืก่อใหเ้กดิความ
เสยีหาย หรอืท าลายทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิทัฯ และทรพัย์สนิของผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผลใหก้ารประกอบกจิการของกลุ่ม
บรษิัทฯ ต้องถูกระงบัหรอืหยุดชะงกั และกลุ่มบรษิัทฯ อาจต้องรบัโทษทางแพ่ง และ/หรอืทางอาญาจากเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าหากมคีวามสูญเสยีทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มบรษิทัฯ ในจ านวนทีม่นีัยส าคญั ความ
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัทีท่ าไว้จะเพยีงพอสามารถส าหรบัความเสยีหายดงักล่าวได้ ในกรณีที่เกิดความ
สูญเสยีในจ านวนทีม่นีัยส าคญัเกินกว่าวงเงนิคุม้ครองของประกนัภยัทีก่ ลุ่มบรษิทัฯ ท าเอาไว ้หรอืกรณีทีก่ลุ่มบรษิัทฯ 
ไม่สามารถเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนจากประกนัภยัทีท่ าเอาไว ้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ สญัญาเงนิกู้บางฉบบัก าหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ต้องท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองภยัต่างๆ ซึ่งรวมถงึ
ประกนัภยัทรพัยส์นิแบบวนิาศภยั และประกนัความเสีย่งภยัทุกชนิด หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าว 
กลุ่มบรษิทัฯ ย่อมกระท าผดิสญัญาเงนิกู้นัน้ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ ฐานะ
ทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายการท าประกนัภยัทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อลดความเสีย่ง
อนัเนื่องมาจากความสญูเสยี และ/หรอืความเสยีหายของสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยมจี านวนเงนิเอาประกนัภยั
ไม่น้อยกว่ามลูค่าทางบญัชสุีทธขิองทรพัยส์นิหลกัอยู่ในระดบัเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการทัว่ไปในอุตสาหกรรม และจดั
ใหม้ปีระกนัภยัความคุม้ครองสูงทีสุ่ดภายใตเ้บี้ยประกนัภยัทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจาก
การที ่(1) กรมธรรม์ประกนัภยัไม่ครอบคลุมความสูญเสยี และ/หรอืความเสยีหายสบืเนื่องในบางเหตุการณ์ (2) มูลค่า
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ความเสยีหายมากกว่าจ านวนเงนิประกนัภยั (3) บรษิัทประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทนตามทีร่ะบุไวใ้น
กรมธรรม์ได้ (4) กลุ่มบรษิัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากเบี้ยประกันภัย
ปรบัตวัสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั และ/หรอื (5) กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั 
เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งความเสีย่งทัง้หมดดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

3.1.8 ความเส่ียงจากการขนส่งเอทานอลและไบโอดีเซล 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดเีซล 2 รูปแบบ คอื (1) ลูกคา้เป็นผูร้บัผดิชอบการขนส่งโดย
น ารถขนส่งมารบัสนิค้าเอง ณ โรงงานของกลุ่มบรษิทัฯ และ (2) บรษิัทฯ เป็นผู้รบัผดิชอบการขนส่งสนิค้าไปยงัจุดที่
ลูกคา้ก าหนด ซึ่งในกรณีดงักล่าว กลุ่มบรษิทัฯ จะว่าจา้งบรษิทัขนส่งรวมถงึพนักงานขบัรถจากบรษิทัอื่น (Outsource) 
ในการขนส่งเอทานอลและไบโอดเีซลจากโรงงานของกลุ่มบรษิทัฯ ไปยงัสถานทีท่ีลู่กคา้ก าหนด 

การขนส่งสนิคา้โดยผูใ้หบ้รกิารขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้ หรอือาจเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุขดัขอ้ง
จากเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได ้และอาจท าใหก้ารจดัส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้เกดิความล่าชา้ และ/หรอืคุณภาพสนิคา้
ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา และ/หรอืสนิคา้สูญหาย หรอืเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ เสยีชวีติ หรอื
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย เหตุขดัขอ้งในการจดัส่งอาจมไีดห้ลายสาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 
ปัญหาการจราจรตดิขดั อุบตัเิหตุทางถนน สภาพอากาศเลวรา้ยและภยัธรรมชาต ิการก่อความไม่สงบและการประทว้ง
นัดหยุดงาน ซึ่งอาจท าใหก้ารจดัส่งสนิคา้เกดิความล่าชา้หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ และอาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สูญเสยี
รายได ้ตอ้งช าระค่าชดเชย และ/หรอืค่าปรบั และ/หรอืภาษแีก่ลูกคา้หรอืบุคคลอื่นหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ท า
ใหลู้กคา้ขาดความพงึพอใจและขาดความเชื่อมัน่ และท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทัฯ และอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการขนส่ง ในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการขนส่งดงักล่าวต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งน ้ามนั
เชือ้เพลงิตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ. การคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ  และรถทีใ่หบ้รกิารจะตอ้งมอีุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ 
ตามมาตรฐานของรถบรรทุกน ้ามนั รวมทัง้มรีะบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามต าแหน่งปัจจุบนั
ของรถขนส่ง อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ สามารถเรยีกรอ้งค่าปรบั และ/หรอืค่าชดเชยความเสยีหายจากผูใ้หบ้รกิารขนส่งตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา  

นอกจากนี้ ตามขัน้ตอนการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบสภาพรถของผูใ้หบ้รกิารขนส่ง
ก่อนการขนส่งสนิค้า ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ มกีารจดัท าทะเบยีนผู้ให้บรกิารขนส่งสนิค้าของกลุ่มบรษิัทฯ (Approved Vendor 
List) โดยมกีารพจิารณาคุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิารขนส่งอย่างเขม้งวด ทัง้ระยะเวลาในการขนส่งสนิคา้ ขอบเขตการใหบ้รกิาร
และต้นทุนค่าขนส่ง รวมทัง้ก าหนดให้มีการทบทวนทะเบียนดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้                      
ผูใ้หบ้รกิารขนส่งซึง่เป็นบุคคลภายนอกมกีารท าประกนัภยัซึง่ครอบคลุมถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการขนส่งสนิคา้ 

3.1.9 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของโรงงานผลิตไบโอดีเซลซ่ึงด าเนินการโดย BBF หยุดชะงกั เน่ืองจาก 
BBF ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตัง้โรงงานท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ที่ดินที่ BBF ใช้ในการประกอบกิจการตัง้อยู่ในพื้นที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
กฎกระทรวงประกาศก าหนดใหเ้ป็นบรเิวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนการใชอ้าคาร หรอืตัง้โรงงานบางชนิด 



  รายงานประจ าปี 2563 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

13 
 

หรือบางประเภท ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่การใช้พื้นที่ดงักล่าวเป็นไปเพื่อก่อสร้างและเป็นที่ตัง้อาคารและ
โรงงานของศูนย์ผลิตและวจิยัพลงังานทดแทนของ BCP หรือบริษัทร่วมทุนของ BCP จะได้รบัการยกเว้นเป็นการ
เฉพาะใหส้ามารถใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวได ้  

ดงันัน้ BBF อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถใชท้ีด่นิดงักล่าวเพื่อการตัง้อาคารและโรงงานไดห้าก BBF ไม่
เขา้ข่ายเป็นบรษิัทร่วมทุนของ BCP อีกต่อไป หรอืโรงงานของ BBF ไม่เขา้ข่ายเป็นอาคารและโรงงานตามเงื่อนไข
ขอ้ยกเวน้ของกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให ้BBF มขีอ้จ ากดัการใชท้ีด่นิดงักล่าว รวมไปถงึอาจ
ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียรายได้และก าไรสุทธิ และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ BBF ไม่
สามารถใชท้ีด่นิดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัตามกฎหมายดงักล่าว หรอืมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณายา้ยทีต่ัง้
โรงงานผลติไบโอดเีซล อย่างไรกด็ ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั BCP ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2561 มมีติ
เหน็ชอบแนวทางการคงการถอืหุน้ของ BCP ในบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ และ BBF ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัร่วมทุนของ 
BCP ตลอดระยะเวลาที ่BBF ยงัคงด าเนินการโรงงานไบโอดเีซลทีอ่ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อให ้
BBF สามารถใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวในการประกอบธุรกจิไดต้ามเงือ่นไขขอ้ยกเวน้ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.1.10 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ (Biofuel) โดย ณ ปัจจุบนั ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 
คอื การผลติและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล อุปสงค์ของเอทานอลได้รบัปัจจยัสนับสนุนจากการส่ง เสริมของ
ภาครฐัผ่านการปรบัเพิม่/ลดอตัราส่งเงนิเขา้กองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิของน ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัแก๊สโซฮอลล์ เพื่อรกัษา
ระดบัส่วนต่างราคาระหว่างน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอลล ์เพื่อจงูใจใหม้กีารใชเ้อทานอลมากขึน้ โดยพจิารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ เช่น สถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาดโลก และตน้ทุนการผลติเอทานอล เป็นตน้ 

ส าหรบัธุรกจิไบโอดเีซล อุปสงคข์องไบโอดเีซลจะแปรผนัตามอตัราการผสมไบโอดเีซลในน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ตามที่
ก าหนดภายใต้ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เรื่องก าหนดลกัษณะและคุณภาพของน ้ามนัดีเซล ผู้ค้า
น ้ามนัตามมาตรา 7 ซึง่เป็นลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ จะน าไบโอดเีซลทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ผลติไปผสมในน ้ามนัดเีซลพืน้ฐานเพื่อผลติ
น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ทีม่ลีกัษณะตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน ณ ปัจจุบนั กรมธุรกจิพลงังานไดก้ าหนดอตัราการผสมบงัคบั
ใช้ข ัน้สูงสุดของไบโอดเีซลที่ร้อยละ 7.0  กรมธุรกิจพลงังานอาจปรบัอตัราการผสมบงัคบัใช้ข ัน้ต ่าของไบโอดเีซลในน ้ามนั
ดเีซลหมุนเร็ว โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณน ้ามนัปาล์มดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล และ
คุณลกัษณะของเครื่องยนตด์เีซลว่าสามารถใชน้ ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ทีม่ส่ีวนผสมดงักล่าวไดห้รอืไม่ เป็นตน้ 

ถงึแมว้่าการระบาดของไวรสั COVID-19 จะท าใหป้รมิาณการใชน้ ้ามนัดเีซลในปี 2563 ปรบัลดลง แต่การที่
ภาครฐัโดยกรมธุรกจิพลงังาน (DOEB) ปรบัเพิม่สดัส่วนผสมไบโอดเีซลจาก B7 มาเป็น B10 เพื่อใชเ้ป็นน ้ามนัดเีซล
เกรดพืน้ฐานใหม่ในปี 2563 รวมถงึปรมิาณรถเครื่องยนตด์เีซลจดทะเบยีนสะสมทีย่งัคงเพิม่ขึน้ต่อเนื่องสามารถชดเชย
และผลกัดนัภาพรวมปริมาณการใช้ไบโอดีเซลของไทย โดยจากข้อมูลกรมธุรกิจพลงังานปี 2563 มีปริมาณความ
ตอ้งการใชใ้บโอดเีซลอยู่ที ่5.11 ลา้นลติรต่อวนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.28 (YoY) 

นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐถือว่าเป็นแรงขบัเคลื่อนหลักที่ส่งผลต่อทิศทางการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีภาพ (Biofuel) หากภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปลีย่นแปลงหรอื
ยกเลกินโยบายและขอ้ก าหนดอื่นๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกิจ 
การก าหนดแนวทางและแผนธุรกจิในอนาคต ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 
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ส าหรบัธุรกจิเอทานอล สถานการณ์เอทานอลเชือ้เพลงิภายในประเทศทีภ่าครฐัมนีโยบายใหก้ารส่งเสรมิการใช้
เอทานอลในช่วงทีผ่่านมาตามแผน AEDP2018 นัน้ไดม้กีารปรบัลดเป้าหมายเอทานอลในภาคขนส่งจากเดมิ 11.3 ลา้น
ลติรต่อวนั ใหค้งเหลอื 7.5 ล้านลติรต่อวนัในปี 2580 และมแีผนส่งเสรมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E20 ใหเ้ป็นน ้ามนัพื้นฐาน
กลุ่มเบนซนิ นอกจากนี้จะมกีารปรบัลดการจ่ายเงนิชดเชยจากกองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิ เพื่ออุดหนุนราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีม่ส่ีวนของเชือ้เพลงิชวีภาพส าหรบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 และแก๊สโซฮอล ์E85 ภายใน 7 ปี เพื่อใชเ้งนิอุดหนุนน ้ามนั
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัประชาชน 

ช่วงตน้ปี 2563 เกดิการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 ท าใหก้รมสรรพสามติไดอ้อก
ประกาศอนุญาตใหโ้รงงานเอทานอล น าสุราสามทบัมาแปลงสภาพไปใช้ในการผลติเป็นผลติภณัฑฆ์า่เชือ้และท าความ
สะอาด โดยสามารถจดัท าขึน้ทัง้ส่วนทีผ่ลติเพื่อสาธารณประโยชน์และผลติเพื่อจ าหน่าย โดยมกี าหนดบงัคบัใชถ้งึวนัที ่
30 กนัยายน 2563 และไดม้กีารขยายระยะเวลาบงัคบัใชถ้งึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวกลุ่มบรษิทั 
ไดม้กีารปรบัตวัดว้ยการขายแอลกอฮอลเ์พื่อน าไปผลติเป็นผลติภณัฑฆ์า่เชือ้และท าความสะอาดดงักล่าว ท าใหส้ามารถ
สรา้งอตัราผลตอบแทนไดสู้งยิง่ขึน้ โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดสูงทีสุ่ดในไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากบรษิทัสามารถผลติ
และจ าหน่ายแอลกอฮอล์เกรดเภสชักรรมทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ท าให้ได้รบัการยอมรบัใน
มาตรฐานและคุณภาพผลติภณัฑจ์ากลูกคา้ชัน้น าจ านวนมาก 

จากการคาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลเชื้อเพลงิภายในประเทศ ทีผ่่านมาอตัราการใชเ้อทานอล
เชือ้เพลงิภายในประเทศมกีารเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท า
ใหป้รมิาณการใชเ้อทานอลไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไวจ้งึเกดิสภาวะปรมิาณการผลติเอทานอลล้นตลาด ประกอบกบั
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตทัง้กากน ้าตาลและมันส าปะหลังในฤดูการผลิต 2562/2563 ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปรมิาณวตัถุดบิในระบบลดลงจากปีทีผ่่านมาและมรีาคาสูง ท าใหโ้รงงานหลายแห่งไม่สามารถแข่งขนัไดจ้งึจ าเป็นตอ้ง
หยุดผลติ โดยในปี 2563 มปีรมิาณการใชจ้รงิเฉลี่ยวนัละ 4.10 ล้านลติรต่อวนั ในขณะที่ก าลงัการผลติติดตัง้รวมทัง้
ประเทศอยู่ทีป่ระมาณ 6.1 ล้านลติรต่อวนั  ถงึแมว้่ากรมสรรพสามติจะออกประกาศอนุญาตให้โรงงานเอทานอลน าสุรา
สามทบัแปลงสภาพไปใช้ในการผลิตผลติภณัฑท์ท าความสะอาดได้ แต่ก็คดิเป็นปรมิาณรอ้ยละ 1-2 ของเอทานอลที่
ผลติไดท้ัง้หมด  

อย่างไรก็ด ีกลุ่มบรษิัทฯ มบีุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพฒันาธุรกิจท าหน้าที่
ศกึษา ตดิตามขา่วนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิความสามารถในการแขง่ขนั
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงห น้า และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจดัท าแผนธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีารศกึษาขอ้มูลและพจิารณาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสีย่งดงักล่าวอกีดว้ย นอกจากนี้ทางบรษิทัฯ ยงั
สามารถผลติผลติภณัฑท์ าความสะอาดมอืชนิดสเปรยแ์ละเจลแอลกอฮอล ์70% เพื่อเป็นการเพิม่รายไดอ้กีช่องทางหนึ่ง
ท่ามกลางผลกระทบในภาวะการแข่งขนัดา้นราคาเอทานอลที่รุนแรงในปีทีผ่่านมา การก าหนดมาตรการทัง้หมดนี้จะ
ช่วยลดความเสีย่งและยงัเพิม่ช่องทางในการด าเนินธุรกจิใหม่ๆ อนัเนื่องมาจากนโยบายภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมศีกัยภาพจากความพร้อมและความหลากหลายของวตัถุดบิชวีภาพ (Bio-Based 
Feedstock) ดงันัน้ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครฐัยงัคงมนีโยบายส่งเสริมธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-
Based Products) อย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจดัตัง้คณะท างานด้านการพฒันาคลสัเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(New S-Curve) เพื่อเป็นจุดเริม่ต้นในการขบัเคลื่อนการลงทุนดา้นเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ของประเทศไทย 
มุ่งเน้นการสรา้งมลูค่าเพิม่ เพื่อเปลีย่นประเทศไทยจากเศรษฐกจิฐานเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกจิฐานนวตักรรม โดยมพีชื
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เศรษฐกจิทีป่ระเทศไทยมคีวามพรอ้ม คอื มนัส าปะหลงัและอ้อย เป็นตวัน าร่อง บรษิทัจงึพรอ้มทีจ่ะศกึษาความเป็นไป
ไดเ้พื่อหาโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะพฒันาต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคต 

3.1.11 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
ใบอนุญาตต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน กรมสรรพสามติ เป็นตน้ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของใบอนุญาต กฎหมายและกฎระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้ง หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขของใบอนุญาต ขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืค าสัง่
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเนื่ องจากเหตุสุดวิสัยหรือปัจจยัอื่นๆ อาจส่งผลให้
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในการก ากบัดแูลอาจพจิารณาระงบั หรอืยกเลกิใบอนุญาต หรอืไม่ต่ออายุใบอนุญาต และ/
หรอืก่อใหเ้กดิความรบัผดิทางกฎหมายแพ่ง หรอืกฎหมายอาญา หรอืกฎหมายปกครอง ต่อกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ 

กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถได้รบัหรือคงไว้ซึ่ง หรือด าเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาต และปฏบิตัติามเงือ่นไขของใบอนุญาตไดใ้นอนาคต ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถกระท าการดงักล่าวได้
อาจเป็นผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งหยุดประกอบกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นการชัว่คราวหรอืโดยถาวร หรอืในกรณีทีม่ี
การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบใดๆ ซึ่งก าหนดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ต้องขอใบอนุญาตส าหรบัการประกอบธุรกจิเพิม่เตมิ 
กลุ่มบรษิทัฯ อาจไม่ไดร้บัอนุญาต ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตาม
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น พ.ร.บ. การค้าน ้ามันเชื้อเพลิง  
พระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและ
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติการผังเมือง                 
พ.ศ. 2518 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
และพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) เป็นต้น กลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวามเสี่ยงในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งไดค้รบถ้วนในทุกช่วงเวลา และกลุ่มบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การบงัคบัใชก้ฎหมายทีอ่อกใหม่ หรอืการตีความกฎหมายซึ่งแตกต่างไปจากปัจจุบนั ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจท าใหก้าร
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ หยุดชะงกั ตอ้งหยุดด าเนินงาน หรอืมคี่าใชจ้่ายในการจดัการต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

3.1.12 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ต้องหยุดชะงกั 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซล หากเกิดภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาตหิรอืเหตุสุดวสิยัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ คาดไม่ถงึ เช่น การขดัขอ้งของระบบ อุทกภยั ภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั หรอืการ
ก่อวนิาศกรรมในพื้นทีท่ี่โรงงานของกลุ่มบรษิัทฯ ตัง้อยู่ อาจส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ต้องหยุดชะงกั 
หรอืเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ 
ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในปี 2554 พื้นที่โดยรอบโรงงานผลิตไบโอดีเซลซึ่งด าเนินการโดย BBF ที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยาประสบอุทกภยั แมโ้รงงานของ BBF จะไม่ไดร้บัความเสยีหายจากภาวะอุทกภยัดงักล่าว แต่กต็้อง
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หยุดด าเนินการชัว่คราวเป็นเวลาประมาณ 1.5 เดอืน อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเตรยีมความพรอ้มและจดัวางระบบ
ป้องกนัอุทกภยัโดยก่อสรา้งคนักัน้ดนิผสมคอนกรตี (Dyke) ป้องกนัน ้าท่วมโครงการ    

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
สญัญาเงนิกูข้องกลุ่มบรษิทัฯ โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมดมคีวามคุม้ครองครอบคลุมถงึความเสยีหายต่อทรพัยส์นิที่
เอาประกนัภยั ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั รวมถึงประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ก่อนการ
เลอืกที่ตัง้โรงงาน กลุ่มบรษิัทฯ มีการศกึษาความเสี่ยงการเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิพื่อประกอบการตดัสนิใจเลอืก
สถานทีต่ัง้โรงงานและหามาตรการในการป้องกนัหรอืบรรเทาความเสีย่ง 

3.1.13 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบยีบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทัง้ที่เป็นของ
หน่วยงานรฐัส่วนกลางและหน่วยงานทอ้งถิน่ ซึ่งกฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าวครอบคลุมถงึเรื่องการควบคุมมลพษิ 
การก าจดัและจดัการขยะและของเสยี อาชวีอนามยัและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน และการจดัการวตัถุ
อนัตราย เป็นตน้ 

ในกระบวนการผลติเอทานอลและไบโอดเีซลของกลุ่มบรษิัทฯ จะเกิดของเสยี เช่น น ้าเสยีและกากตะกอน 
ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีารจดัการของเสยีดงักล่าวตามรายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั โรงงาน ด าเนินการโดย ประเภทของเสีย การจดัการของเสีย 

1. โรงงานน ้าพองและโรงงาน
บ่อพลอย  

KGI น ้ ากากส่าและกาก
ตะกอน 

KGI น าน ้ากากส่ามาใช้เป็นวตัถุดบิตัง้ต้นในการผลิตไบ
โอแก๊สเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น และ
และบรหิารจดัการการขนส่งน ้ากากส่าเจอืจางที่ผ่านการ
ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพแล้วไปให้แก่ เกษตรกรที่ท า
ขอ้ตกลงยอมรบัน ้ากากส่านี้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ 

2. โรงงานผลติเอทานอล  BBE น ้ าเสียและกากมนั
ส าปะหลงั 

BBE น าของเสยีมาบ าบดัโดยใช้เป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในการ
ผลติไบโอแก๊สเพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทนในโรงงาน และ
น าน ้าเสยีภายหลงัจากกระบวนการผลติไบโอแก๊สและกาก
มนัมาผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยีของตนเองเพื่อน าน ้ากลบัมา
ใช้ในอีกครัง้หนึ่ง เช่น การล้างวตัถุดิบ การรดน ้าต้นไม้ 
เป็นต้น โดยไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่กากตะกอนจากกระบวนการผลติจะถูกแจกจ่าย
ใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ทีเ่พื่อน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ย 

3. โรงงานผลติไบโอดเีซล  BBF น ้าเสยี BBF น าน ้าเสยีมาผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยีของตนเองเพื่อ
น าน ้าเสยีดงักล่าวมาใช้ในกระบวนการผลติอกีครัง้หนึ่ง 
โดยไม่มกีารปล่อยของเสยีออกสู่สิง่แวดล้อม ในขณะที่
แป้งฟอกสจีะถูกขายใหก้บับรษิัทที่มารบัซื้อเพื่อที่จะใช้
เป็นวตัถุดบิในกระบวนการผลติเซรามคิ 

การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งรวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัการมลภาวะ ซึ่งมแีนวโน้มว่าจะเขม้งวดมากขึน้ ดงันัน้ หากกฎหมายและ
กฎระเบยีบดงักล่าวมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอืระบบบ าบดัน ้าเสยีของกลุ่มบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพไม่เพยีงพอทีจ่ะจดัการ
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ของเสยีจากกระบวนการผลิตตามขอ้ก าหนดในกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง  กลุ่มบรษิัทฯ อาจมคี่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเพื่อก าจดัของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่มเติม หรือต้องหยุดด าเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ต้นทุนการผลติ ความสามารถในการท าก าไร การด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทาง
การเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

นอกจากนัน้ การฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวมโีทษปรบั หรือในบางกรณีอาจมโีทษทางอาญา รวมถึงอาจส่งผลให้มี       
การเพกิถอนใบอนุญาตหรอืปิดโรงงานชัว่คราวหรอืถาวร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อชื่อเสยีงของกลุ่ม
บริษัทฯ การด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร การด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบยีบเหล่านี้มคีวามซบัซอ้น มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้และมี
แนวโน้มทีจ่ะเขม้งวดมากขึน้ อกีทัง้ การตคีวามกฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าวยงัมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องถึงผลอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบหรอืการตีความกฎหมายหรอื
กฎระเบยีบดงักล่าวทีม่ตี่อธุรกจิ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ หากกฎหมายและกฎระเบยีบดา้น
สิง่แวดลอ้มหรอืการตคีวามของกฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าวเป็นไปโดยเคร่งครดัขึน้ อาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่าย
เพิม่ขึน้ในการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบดงักล่าว รวมทัง้ในการขอรบัและมไีวซ้ึ่งใบอนุญาตต่างๆ ทัง้หมดทีจ่ าเป็น 
หากกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถผลกัภาระต้นทุนไปยงัลูกค้าได้ ต้นทุนส่วนที่เพิม่ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ โอกาสทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

3.1.14 ความเส่ียงจากแหล่งพลงังานทางเลือกส าหรบัรถยนต์ 

การเตบิโตของอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดเีซลมปัีจจยัสนับสนุนจากการขยายตวัของการใชแ้ก๊สโซฮอล์
และไบโอดเีซลเพื่อเป็นเชือ้เพลงิส าหรบัรถยนต์ อย่างไรกด็ ีอุตสาหกรรมยานยนตม์กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบนั
ได้พัฒนาเข้าสู่การผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่ น เช่น ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หากนวตักรรมยานยนต์ดงักล่าวสามารถพฒันาให้รถยนต์ที่ใชพ้ลงังาน
ทางเลอืกมคีวามสะดวกในการใชง้าน มปีระสทิธภิาพ และมตีน้ทุนในการใชง้านทีคุ่ม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรถยนต์ทีใ่ช้
น ้ามนัเป็นเชื้อเพลงิ จะส่งผลใหผู้ใ้ชร้ถยนต์เริม่หนัมาใชร้ถยนต์พลงังานทางเลอืกมาขึ้น ซึ่งจะส่งผลใหป้รมิาณการใช้  
เอทานอลและไบโอดเีซลลดลง ซึง่อาจกล่าวไดว้่าในปัจจุบนัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมโดยติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอย่าง
ใกล้ชดิเพื่อปรบักลยุทธ์การด าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องและทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนไป นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมี
แผนทีจ่ะขยายการลงทุนไปยงัผลติภณัฑช์วีภาพทีม่มีลูค่าสงู (High Value Products) เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

3.1.15 ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัปรบัลดลงในช่วง Lockdown  
ท าใหป้รมิาณการใช้เอทานอลไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้อาจท าใหเ้กดิสภาวะปรมิาณการผลติเอทานอลและไบโอ
ดีเซลไม่เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนขายของบรษิัทที่วางไว้ แม้ว่ากรมสรรพสามติจะออกประกาศอนุญาตให้
โรงงานเอทานอลน าสุราสามทบัแปลงสภาพไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑท์ท าความสะอาดมือเป็นส่วนประกอบได้  
แต่กค็ดิเป็นปรมิาณเพยีงส่วนน้อยของเอทานอลทีผ่ลติไดท้ัง้หมดในตลาด 

จากสถานการณ์ COVID-19 ดงักล่าวบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 
ทีล่ดลง อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนักลบัมาใกลเ้คยีงระดบัปกตติัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2563 และ
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เริม่มแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ดงันัน้หากไม่มกีาร Lockdown อกี บรษิทัฯ คาดว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID – 19 อย่างมนีัยส าคญั  

3.1.16 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BCP”)  เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว ท าให้อาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมอีิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายการบรหิารงานไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสามารถควบคุมนโยบายและการบรหิารงานในบรษิทัได ้รวมถงึ
สามารถควบคุมการอนุมตัิมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่ต้องการเสยีงส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัของ
บรษิทัทีก่ าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันั้นผูถ้อืหุน้รายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหก้รรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ได้
ปฏบิตัติาม ทัง้การค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส เป็นตนั ทัง้นี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Unit) ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก 
(External Audit) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อมใิห้เกิดรายการทีก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้และเพื่อก่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และมีส านักบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit) ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) ดแูลเรื่องการบรหิารความเสีย่งขององค์กรทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้(Risk 
Appetite) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) และคณะกรรมการธรรมาภบิาล (Corporate Governance Committee) เพื่อใหเ้กดิความ
โปร่งใส ความชดัเจน และรกัษาประโยชน์สงูสุดของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้หมด 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2.1 ความเส่ียงจากการท่ีกระแสเงินสดของบริษทัฯ มาจากเงินปันผลท่ีจะได้รบัจากบริษทัยอ่ย และบริษทั
ร่วมเป็นหลกั 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยมกีระแสเงนิสดหลกัมาจากเงนิ
ปันผลจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และไม่มกีารประกอบธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิรายไดใ้นจ านวนทีม่นีัยส าคญัเป็นของตนเอง 
ดงันัน้ กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม หากบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมประสบกบัอุปสรรคในการด าเนินงาน ย่อมส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิัทย่อยของบริษทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40.0 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั และตาม
กฎหมายแล้ว ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบักระแสเงนิสด ขอ้ผูกพนัของบรษิัท แผนการลงทุนในแต่ละ ปี และขอ้พจิารณาอื่นๆ ที่
กรรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทัเหน็สมควร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลทีแ่ทจ้รงิของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิทัฯ จะขึ้นอยู่กบัรายได้ ฐานะทางการเงนิ กระแสเงนิสด ความต้องการของเงนิทุน
หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และข้อก าหนดตามสญัญาเงินกู้ยมืกบั
ธนาคารพาณิชย์ เช่น ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio 
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(DSCR)) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio (D/E)) เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจ่าย          
เงนิปันผลจะกระท าได้ในจ านวนที่ไม่เกินกว่าก าไรสะสมตามทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

นอกจากนี้ เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ จะสามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ จะจดัสรรจากก าไรสุทธติาม
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมใหแ้ก่  
บรษิทัฯ ดงันัน้ หากบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดน้้อยกว่าทีค่าดการณ์ หรอืไม่สามารถจ่ายเงนิ
ปันผลใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้เนื่องจากมผีลการด าเนินงานทีข่าดทุนหรอืเหตุผลทางธุรกจิอื่น  ๆเช่น ความจ าเป็นในการส ารองเงนิทุน
เพื่อการช าระคนืหนี้เงนิกู ้อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

3.2.2 ความเส่ียงจากการการมีภาระหน้ีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

กลุ่มบรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเงนิกูท้ ัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ และ/
หรอืลงทุน กลุ่มบรษิทัฯ จงึมภีาระทีต่อ้งช าระดอกเบีย้และคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและปฏบิตัติามเงือ่นไขตามที่
ไดร้ะบุในสญัญาเงนิกู้ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ หา้มก่อภาระผูกพนั และการท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองภยั
ต่างๆ เป็นต้น ที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ สามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขทางการเงนิ และ/หรอืได้รบัผ่อนผนัการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าวในสญัญาเงนิกู้ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ความสามารถในการกู้ยมืเงนิของกลุ่มบรษิัทฯ ขึ้นอยู่กบัผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิัทฯ ในขณะนัน้ ขอ้จ ากดัในสญัญาเงนิกู้และปัจจยัอื่นๆ รวมถึงสภาวะ
ตลาดและสภาพเศรษฐกจิโดยทัว่ไป  

ภาระหนี้สนิดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบกบักลุ่มบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึกรณีต่อไปนี้ 

- ผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงในทางลบมากขึน้ 
- ความสามารถในการช าระหนี้และความสามารถในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้ 
- กลุ่มบรษิทัฯ ต้องส ารองกระแสเงนิสดจากการประกอบกจิการเพื่อรองรบัการช าระคนืหนี้ ซึ่งอาจจ ากดัความคล่องตวั
ของกลุ่มบรษิทัฯ ในการวางแผนหรอืการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงในธุรกจิ และ/หรอืวางแผนการลงทุนในอนาคต 

- จ ากดัความสามารถในกูย้มืเพิม่เตมิ และอาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิสงูขึน้ 
- จ ากดัความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล 
- กลุ่มบรษิทัฯ มกีารกู้ยมืเงนิโดยเงนิกู้ยมืส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยตามสญัญาเงนิกู้เป็นอตัราดอกเบี้ยแบบลอยตวั 
หากอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัหรอืเกดิภาวะวกิฤตในตลาดสนิเชื่อ อาจส่งผลให้
กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระหนี้สนิเพิม่ขึน้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีารวางแผนทางการเงนิและมกีารติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอส าหรบัช าระดอกเบี้ยและช าระคนืเงนิกู้ยมื และสามารถปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขทางการเงนิที่ก าหนดในสญัญาเงนิกู้ และ/หรอืขอผ่อนขอ้ก าหนดดงักล่าวเพื่อป้องกนัไม่ให้ผดิขอ้ก าหนดสญัญา
เงินกู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทฯ                       
มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาลเพื่อท าหน้าทีก่ลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย เพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้
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3.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงนิหลกัที่กลุ่มบรษิัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจคอืเงนิบาท แต่มกีารใช้เงนิสกุลดอลลาร์ในการก าหนด
ราคาขายกรีเซอรีนบริสุทธิ ์(Refined Glycerin) อย่างไรก็ดี ในบางครัง้กลุ่มบรษิัทฯ อาจมีการขายสินค้าหรือสัง่ซื้อ
วตัถุดบิหรอืเครื่องจกัรจากต่างประเทศ และ/หรอื การท าสญัญาซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้าเป็นครัง้คราว รวมถงึบรษิทัฯ 
อาจพจิารณาลงทุนในกจิการต่างประเทศเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม โดยท าธุรกรรมเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ในบางช่วงราคาน ้ามนัปาล์มและผลติภณัฑ์ต่อเนื่องจากน ้ามนัปาล์มซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติไบโอ
ดเีซลจะมคีวามเชื่อมโยงกบัสกุลเงนิรงิกิตมาเลเซีย เนื่องจากอ้างอิงราคาที่ประกาศโดยคณะกรรมการน ้ามนัปาล์ม
มาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Board) ในสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากอตัรา
แลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั  

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาลเพื่อท าหน้าทีก่ลัน่กรอง
นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งในดา้นต่างๆ ซึ่งรวมถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้เครื่องมอืทางการเงนิ เช่น สญัญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward) และสทิธใินการซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ (Currency Option) เป็น
ตน้ เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าวตามความเหมาะสมอกีดว้ย  

อนึ่ง ผลจากการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นคุณหรือให้โทษต่อผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งบนัทกึบญัชกี าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ป็นผลต่างระหวา่ง
การรบั/จ่ายเงนิจากการซื้อขายตามสญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า น ามาเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัส่งมอบสนิคา้ทีใ่ชใ้นการบนัทกึบญัช ีกลุ่มบรษิัทฯ ได้ใช้หลกัความระมดัระวงัเพื่อการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นโดยจะไม่กระท าการในลกัษณะเพื่อการเกง็ก าไร 

3.3 ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม ่

3.3.1 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินลงทุนส าหรบัใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-Based 
Products)  

กลุ่มบรษิทัฯ มแีผนการลงทุนขยายธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดเีซล และลงทุนในผลติภณัฑ์
ชวีภาพที่มมีูลค่าสูง (High Value Products) ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิทัฯ เงนิลงทุนจะประกอบไปด้วยเงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิและเงนิเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้ หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงินทุนทัง้ส่วนเงนิกู้ยมืและส่วนของทุน
เพื่อมาใชใ้นการขยายธุรกจิดงักล่าว จะส่งผลใหก้ารลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนการทีว่างไว ้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการประกอบธุรกจิผลติภณัฑ์เชื้อเพลงิชวีภาพ (Biofuel) โดยมี
ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดเีซลมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อกีทัง้ กลุ่มบรษิทัฯ 
มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะใชก้ารประกวดราคา (Bidding) เพื่อเป็นทางเลอืก
ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้งนิกูย้มืทีม่เีงือ่นไขดทีีสุ่ด  
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3.3.2 ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือกลุ่มบริษทัฯ 
อาจสูญเสียโอกาสในการลงทนุ 

กลุ่มบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายการเตบิโตในธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ (Bio-Based Products) อย่างต่อเนื่อง ทัง้จาก
การขยายการลงทุนในธุรกิจผลติและจ าหน่ายเอทานอลและไบโอดเีซลที่ด า เนินการอยู่ในปัจจุบนั และการแสวงหา
โอกาสในการขยายธุรกจิใหม่ทีจ่ะลงทุนในผลติภณัฑช์วีภาพทีม่มีลูค่าสงู (High Value Products) เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มี
ผลติภณัฑใ์หม่ทีแ่ตกต่างจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยกลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนเพื่อขยายและพฒันาโครงการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
ผลติภณัฑช์วีภาพ (Bio-Based Products) ดว้ยตนเอง หรอืพจิารณาเขา้ซื้อ/ ควบรวมกจิการ ทัง้หมดหรอืบางส่วน กลุ่ม
บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะด าเนินการตามแผนการขยายธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หาก
กลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการขยายธุรกจิไดส้ าเรจ็ภายใตง้บประมาณทีว่างแผนไวภ้ายในกรอบเวลา
ทีก่ าหนด และการสรา้งรายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืมตีน้ทุนการด าเนินงานที่สงูขึน้ อาจท าใหผ้ลตอบแทนทีก่ลุ่ม
บรษิัทฯ ได้รบัจากการขยายธุรกจิดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้หรอืสูญเสยีโอกาสในการลงทุน ซึ่งจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ความเสีย่งดงักล่าว เช่น 
ความเสีย่งในการด าเนินการใหไ้ดร้บัการอนุญาตหรอืใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิไดภ้ายในก าหนดเวลาที่
เหมาะสม ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจดัหาเงนิทุนในการขยายธุรกิจในจ านวนที่เพยีงพอ ต้นทุนทางการเงนิที่
เหมาะสม และเงื่อนไขทีย่อมรบัได้ ความเสี่ยงจากการทีเ่งนิลงทุนในการขยายธุรกจิสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
ต้นทุนการได้มาซึ่งที่ดนิและต้นทุนค่าก่อสร้าง และ/หรอื ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งสูงกว่าที่คาดการณ์ ความเสี่ยงจาก
ความล่าชา้ในการก่อสรา้งและพฒันาโครงการ ความเสีย่งจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามสามารถ และความเสีย่ง
จากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้เนื่องจากสมมติฐานเกี่ยวกบัการด าเนินงาน เช่น ยอดขาย ต้นทุน
วตัถุดบิ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการโครงการแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิผลติภณัฑเ์ชื้อเพลงิชวีภาพ (Biofuel) และมศีกัยภาพและ
ความได้เปรยีบทางธุรกิจจากการมผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ซึ่งมลีกัษณะการด าเนินธุรกิจทีส่นับสนุนทัง้ด้านวตัถุดบิ
ผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากนี้ ก่อนการเขา้ลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลติหรอืลงทุนในโครงการ
ใหม่ กลุ่มบรษิัทฯ มกีารประเมนิการลงทุน และวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) หากตวัแปรทีส่ าคญัมี
การเปลี่ยนแปลงไป อกีทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการตามแผนการลงทุนอย่างใกล้ชดิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการลงทุนเป็นไป
ตามงบประมาณและกรอบระยะเวลาด าเนินการที่วางไว้ และสามารถปรบัแผนการด าเนินการตามสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
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4.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ชื่อบรษิทัภาษาไทย  : บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิทัภาษาองักฤษ : BBGI Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
ชีวภาพ (Biofuel) รวมถึงธุ รกิจผลิตและจ าห น่าย                   
เอทานอล ไบโอดเีซล และผลติภณัฑ์พลอยได ้และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัผลติภณัฑด์งักล่าว 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107561000129  

โทรศพัท ์ : 0-2335-8899 

โทรสาร : 0-2335-8800 

เวบ็ไซต/์โฮมเพจบรษิทั : www.bbgigroup.com 

ทุนจดทะเบยีน  : 3,615,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้  : 2,532,000,000 บาท  

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 5 บาท 

 
4.2      ข้อมูลผู้สอบบญัชี 

ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที ่1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ 50-51 ถนนสาทร
ใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222 

โทรสาร : 0-2263-7699 
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5.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพชิยั ชุณหวชริ - - 
2. นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ - - 
3. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ - - 
4. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั - - 
5. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ - - 
6. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 2 0 
7. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 2 0 
8. รศ. จารุพร ไวยนันท ์ - - 
9. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช* - - 
10. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ - - 
11. นายแมทธวิ กจิโอธาน - - 

หมายเหตุ *นางแพตริเซีย มงคลวนิช ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายลวรณ แสงสนิท  
               โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป  

5.2 รายชื่อผู้บริหาร 
รายช่ือผู้บริหาร จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ - - 
2. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 2 0 
3. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์ 2  0 
4. นายวชัรพงศ ์ใสสุก 2 0 
5. นางสุทธดิา สุขะนินทร ์      - - 
6. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน - - 
7. นายธรรมนูญ วริยิะเชษฐก์ุล - - 
8. นายเอกรฐั สุเมธริกุล - - 

5.3  รายชื่อผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (BCP) 303,839,994 60 
2. บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (KSL) 202,559,994 40 
3. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์  2 0 
4. นายสุรชยั โฆษติเสรวีงค์ 2 0 
5. นายวชัรพงศ ์ใสสุก 2 0 
6. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 2 0 
7. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 2 0 
8. นางสาวกมรวรรณ ชนิธรรมมติร ์ 2 0 
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6. โครงสร้างการจดัการ 
 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพชิยั ชุณหวชริ ประธานกรรมการ 

2. นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ รองประธานกรรมการ  

3. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ กรรมการ  

4. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั กรรมการ  

5. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ กรรมการ  

6. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

7. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ กรรมการ 

8. รศ. จารุพร ไวยนันท ์ กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช* กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

11. นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ / กรรมการอสิระ 

      นายวชัรพงศ ์ใสสุก เลขานุการบรษิทั 

หมายเหตุ *นางแพตริเซีย มงคลวนิช ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายลวรณ แสงสนิท  
               โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายพิชัย ชุณหวชิร หรือ นายสุรินทร์  
จริวศิษิฎ์ หรอื นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั หรอื นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายจ ารูญ ชนิธรรมมติร์ 
หรอื นายชลชั ชนิธรรมมติร ์หรอื นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์รวมเป็นสองคนพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั เป็นดงันี้  

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 

1. นายพชิยั ชุณหวชริ 7/8 

2. นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 6/8 

3. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ 8/8 

4. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 8/8 

5. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 8/8 

6. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 8/8 

7. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 7/8 

8. รศ. จารุพร ไวยนันท ์ 8/8 

9. นายลวรณ แสงสนิท 4/6  

10. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช(1) 2/2 

11. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ 5/8 

12. นายแมทธวิ กจิโอธาน 6/8 

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ได้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางแพตรเิซยี  มงคลวนิช   
                 ใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายลวรณ  แสงสนิท ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563  

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ. จารุพร ไวยนันท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช(1) กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ได้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางแพตรเิซยี  มงคลวนิช   
                 ใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายลวรณ  แสงสนิท ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563  

โดยม ีรศ. จารุพร ไวยนันท ์เป็นกรรมการผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัช ีหรอืการเงนิ 
หรอืตรวจสอบอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ  
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด  

1 ม.ค. 2563 –  31 ธ.ค. 2563 

1. รศ. จารุพร ไวยนันท ์  7/7 

2. นายลวรณ แสงสนิท  4/4  

3. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช(1) 2/3 

4. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์  7/7 

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ได้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางแพตรเิซยี  มงคลวนิช   
                 ใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายลวรณ  แสงสนิท ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563  

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 
3 ท่าน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 โดยม ีดร. ฐติาภา สมตินินท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. 2563 –  31 ธ.ค. 2563 

1. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ 2/2 

2. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ 2/2 

3. นายแมทธวิ กจิโอธาน 2/2 

(ง) คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนของบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน  
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 

2. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

3. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

4.  นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

โดยมผีูจ้ดัการอาวุโสพฒันาธุรกจิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

การประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน เป็นดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 

1. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 7/7 

2. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 7/7 

3. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 7/7 

4. นายแมทธวิ กจิโอธาน 6/7 

  

(จ) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล 

2. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล 

3. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ กรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล 

โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล เป็นดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 

1.    นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ 3/3 

2.    นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 3/3 

3.    นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 3/3 
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(ฉ) คณะกรรมการบริหารและจดัการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารและจดัการบรษิทัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 6 ท่าน 
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

2. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

3. นางสุทธดิา สุขะนินทร ์ กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

4. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

5. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์  กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

6. นายวชัรพงศ ์ใสสุก กรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั 

 
โดยมรีองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ยุทธศาสตรอ์งคก์รและสนับสนุนธุรกจิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

และจดัการบรษิทั 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัการบริษทั  

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารและจดัการบรษิทั เป็นดงันี้ 

รายช่ือ จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทัง้หมด 

1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 

1. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 12/12 

2. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 12/12 

3. นางสุทธดิา สุขะนินทร ์ 12/12 

4. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน 11/12 

5. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์  12/12 

6. นายวชัรพงศ ์ใสสุก 12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานประจ าปี 2563 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

29 
 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร จ านวน 8 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์ (1)  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิไบโอดเีซล และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิใหม่ 

2. นางสุทธดิา สุขะนินทร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงนิและบญัชอีงคก์ร 

3. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏบิตักิาร 

4. นายวชัรพงศ ์ใสสุก รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยทุธศาสตรอ์งคก์รและสนับสนุนธุรกจิ 

5. นายธรรมนูญ วริยิะเชษฐก์ุล ผูจ้ดัการอาวุโสบญัชอีงคก์ร 

6. นายเอกรฐั สุเมธริกุล ผูจ้ดัการอาวุโสการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ 

หมายเหตุ (1)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายกติตพิงศ ์ 

ลิม่สุวรรณโรจน์  ใหด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แทน นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ ตัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2563 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2563 ได้มมีติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ในรปูแบบค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุม ดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 37,500 25,000 
รองประธานกรรมการ 33,750 22,500 
กรรมการ 30,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ 10,000 10,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ - 12,500 
กรรมการ - 10,000 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน  

ประธานกรรมการ - 12,500 
กรรมการ - 10,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษทัภิบาล 

ประธานกรรมการ - 12,500 
กรรมการ - 10,000 

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในการสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัททัง้คณะได้รบัเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสกรรมการ)                      
ในอตัรารอ้ยละ 1 ของก าไรสุทธ ิแต่ไม่เกนิ 2 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง และใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรษิทั ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบี้ยประชุม 
และค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิโบนัสสงูกว่ากรรมการในอตัรารอ้ยละ 25 และ 12.5 ตามล าดบั  

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

รายช่ือ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม โบนัส 
ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ 
รวม 

1. นายพชิยั ชุณหวชริ 450,000.00 175,000.00 429,947.12 - 1,054,974.12 

2. นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 397,500.00 132,500.00 343,957.73 - 873,957.73 

3. นายสุรนิทร ์จริวศิษิฎ์ 360,000.00 160,000.00 343,957.73 62,500.00 926,457.73 

4. นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 360,000.00 160,000.00 343,957.73 87,500.00 951,457.73 

5. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 360,000.00 160,000.00 343,957.73 100,000.00 963,957.73 

6. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 360,000.00 160,000.00 343,957.73 70,000.00 933,957.73 

7. นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 360,000.00 140,000.00 343,957.73 30,000.00 873,957.73 

8. รศ. จารุพร ไวยนันท ์ 360,000.00 160,000.00 343,957.73 225,000.00 1,088,957.73 

9. นายลวรณ แสงสนิท 270,000.00 80,000.00 343,957.73 130,000.00 823,957.73 

10. ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ 360,000.00 120,000.00 343,957.73 200,000.00 1,023,957.73 

11. นายแมทธวิ กจิโอธาน 360,000.00 120,000.00 343,957.73 80,000.00 903,957.73 

12. นางแพตรเิซยี มงคลวนิช 90,000.00 40,000.00 - 40,000.00 170,000.00 
 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มคี่าใชจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส และ
กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจ านวนรวม 52.36 ลา้นบาท   
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บริษทัย่อย 

1.  บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (KGI) 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัของ KGI ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์* ประธานกรรมการ 

2.  นายชลชั ชนิธรรมมติร*์ กรรมการ 

3.  นางสุทธดิา สุขะนินทร*์ กรรมการ 

4.   นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์* กรรมการ 

5.   นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการ 

6.   นายวชัรพงศ ์ใสสุก* กรรมการ 

หมายเหตุ: *กรรมการทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัทประกอบด้วย กรรมการ 2 คนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิทั 

(ข) ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ KGI ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการผูจ้ดัการ 

2.นายนิรุต ปัญญาสทิธิ ์ ผูอ้ านวยการผลติสาขาน ้าพอง 

3.นายทรงศกัดิ ์ศริชิมจนัทร(์1) ผูอ้ านวยการผลติสาขาบ่อพลอย 

4.นางหทยัทพิย ์ภูกนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 

5.นางสาวอมัพร ทองดอนพุ่ม* ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชแีละการเงนิ 

หมายเหตุ: * ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย  
        (1) นายทรงศกัดิ ์ศริชิมจนัทร์ เขา้รบัต าแหน่งเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2563 แทนนายเฉลมิโชค ศรสีุวรรณ ที่เกษียณอายุ 
         เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2563  

 

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31  ธนัวาคม 2563 KGI จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของ 

  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนรวม 0.53 ลา้นบาท 
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 KGI จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของ 
  เงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจ านวนรวม 7.69 ลา้นบาท  

 

2. บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั (BBE) 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัของ BBE ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ* ประธานกรรมการ 

2. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์* กรรมการ 

3. นายชลชั ชนิธรรมมติร*์ กรรมการ 

4. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์* กรรมการ 

5. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการ 

6. นายทววีฒัน์ นนัทริุจ กรรมการ 

หมายเหตุ: * กรรมการทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
  
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัทประกอบด้วยผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 

นายชลชั ชนิธรรมมติร์ นายกติตพิงศ์ ลิม่สุวรรณโรจน์ นายสกุลรตัน์ ศริพินัธ์โนน กรรมการ 2 คนลงลายมอืชื่อร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 

(ข) ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ BBE ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายวรศกัดิ ์บุรณศริ*ิ ผูอ้ านวยการฝ่ายโรงงาน 

3. นางสาวเบญจมาภรณ์ อ่อนเครง็* ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบรหิาร 

4. นายไกรฤกษ์ อนิอุ่นโชต ิ  ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

5. นางสาวนลนิี ธารศรสีะ ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 

6. นางสาววชัราภรณ์ ป้องพาล ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงนิ 

หมายเหตุ: * ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย 
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(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 BBE จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของ 
  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนรวม 0.50 ลา้นบาท 

  
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 BBE จ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารในรปูแบบของเงนิเดอืน  
  โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจ านวนรวม 12.99 ลา้นบาท 

 

3. บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (BBF) 

(ก) คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัของ BBF ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์* ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชยั โฆษติเสรวีงค*์ กรรมการ 

3. นายชลชั ชนิธรรมมติร*์ กรรมการ 

4. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์(1)* กรรมการ  

5. นายกติต ิชวีะเกตุ กรรมการ 

6. นายชชัพล ประสพโชค กรรมการ 

หมายเหตุ: * กรรมการทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
  (1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์  
    เป็นกรรมการบรษิทัแทนนายธนชติ มกรานนท ์โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
 
 
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัของแต่ละบรษิทัประกอบดว้ยนายสุรชยั โฆษิตเสรวีงค์ นายพงษ์ชยั 

ชยัจริววิฒัน์ นายกติตพิงศ์ ลิม่สุวรรณโรจน์ นายชลชั ชนิธรรมมติร์ สองในสีค่นนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัรวมเป็นสองคน
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั หรอื หนึ่งในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกบันายกติต ิชวีะเกตุ หรอืนายชชัพล ประสพโชค  
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญับรษิทั 
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(ข) ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ BBF ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์(1)*  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายประสทิธิ ์ตนัตวรนาท* รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสุวรรณา ชวนใช ้ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและบรหิารงานทัว่ไป 

4. นายปรพล อุบลบาน ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

5. นายสานตฑิติ หวงัธรรมคุม้ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารโครงการและเทคโนโลย ี

6. นางสาวจรรยวรรณ บตัปัิน ผูจ้ดัการอาวุโสและรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 

7. นางนาฎลดา ราชภกัด(ี2) ผูจ้ดัการส่วนการเงนิและบญัช ี

หมายเหตุ:  * ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย  
 (1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์  

เป็นกรรมการบรษิทัแทนนายธนชติ มกรานนท ์โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
(2) นางนาฎลดา ราชภกัด ีเขา้รบัต าแหน่งเมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2563 

 

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 BBF จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของ 
         ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนรวม 0.53 ลา้นบาท  

 
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 BBF จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของ 
  เงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจ านวนรวม 6.92 ลา้นบาท 

 

4. บริษทั บีบีจีไอ ยูทิลิต้ี แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (BUP) 
 
(ก)  คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัของ BUP ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกติตพิงศ ์ลิม่สุวรรณโรจน์(* ประธานกรรมการ 

2. นายชลชั ชนิธรรมมติร*์ กรรมการ 

3. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการ 

หมายเหตุ: * กรรมการทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  
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กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัไดค้อื กรรมการหนึ่งคนลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

(ข) ผู้บริหาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารของ BUP ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 1 ท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสกุลรตัน์ ศริพินัธโ์นน* กรรมการผูจ้ดัการ 

หมายเหตุ:  * ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย  
 

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 BUP ไม่มจี่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุม  
 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 BUP ไม่มจี่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารในรูปแบบของ
เงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวนบุคลากรทัง้หมด เท่ากับ 569 คน (ไม่รวม
พนักงานตามสญัญาจา้งชัว่คราว)  

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ านวน 242.26 ล้านบาท และ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าท างานกะ และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เป็นต้น กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กลุ่มบรษิัทฯ มกีองทุน
ส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

การพฒันาบุคลากร 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะ และ
ความช านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานในทุกระดบั ทัง้นี้  บรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้บุคลากร
สามารถพฒันาความรู้ความช านาญจากการปฏิบตัิงานจรงิ (On the Job Training) รวมทัง้จะมกีารจดัอบรมภายใน
บรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารถ่ายทอดประสบการณ์และใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่พนักงานอยู่เป็นประจ า และบรษิทัฯ จะพจิารณา
จดัส่งพนักงานและผูบ้รหิารในสายงานต่าง ๆ เขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของแต่
ละฝ่ายเป็นการเพิม่เตมิ เพื่อน าความรูท้ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงการด าเนินของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ 
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7. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายการก ากับดูแล
กจิการทีด่ ีซึง่แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดงันี้ 

7.1 คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าและผูร้บัผดิชอบสงูสุดขององค์กรมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลใหก้จิการ
มผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และสรา้ง
คุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยนื รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนักถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าซึ่งต้องก ากับดูแลใหบ้รษิทัฯ  
มกีารบรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลุมถงึ (1) การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (2) การก าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร และ (3) การตดิตาม ประเมนิผล และการดูแลการรายงานผล
การด าเนินงาน 

บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

1. บรหิารจดัการและด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และการก ากบัดูแลการด าเนินการของบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ (Accountability to Shareholders) 

2. ก าหนดความส าเรจ็ของการด าเนินกจิการโดยค านึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม จดัท า
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปีให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั โดยค านึงถึง
ปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

3. ก าหนดและก ากบัใหม้กีารสื่อสารแผนกลยุทธท์างธุรกจิ แผนงานประจ าปี วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัให้
พนักงานรบัทราบและเขา้ใจโดยทัว่ถงึ 

4. เป็นผู้น าองค์กรในการบรหิารกจิการโดยก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และกล
ยุทธ์การด าเนินงาน รวมถึงน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้จดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อเพิม่คุณค่าให้แก่
กจิการอย่างยัง่ยนื ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ และแสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็
อย่างเตม็ที ่

5. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายหลกั และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และก ากับควบคุมดูแล 
(Monitoring and Supervision) ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ควบคู่กบัการด าเนินธุรกจิดว้ย
ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบของบรษิัทฯ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่
กิจการ และความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 
รวมถงึน านวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชจ้ดัสรรทรพัยากรส าคญั เพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
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6. ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินธุรกจิต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้มแีผนการพฒันาพนักงาน และความต่อเนื่อง
ของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

7. ตดิตามการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดเวลาและตระหนักถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดใน
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการปฏบิตังิานตลอดจนเรื่องทีส่ าคญัอื่น ๆ 
ของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ เพื่อให้การด าเนิน
กจิการของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

8. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการน าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด าเนินงาน (Operational Plan) รวมถึง
ประเมนิผลการด าเนินงาน และก ากบัดูแลบรษิทัในกลุ่ม โดยก าหนดใหฝ่้ายบรหิารรายงานผลการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนเรื่องทีส่ าคญัอื่น ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกเดอืน 

9. บรหิารกจิการเพื่อสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนืซึ่งครอบคลุมถงึผลประกอบการทีด่ ีสรา้งคุณค่าระยะยาว 
(Creating Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้ี
ส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม (Good Corporate Citizen) รวมถงึสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลงต่าง ๆ (Resilience) 

10. ดูแลใหก้รรมการทุกคนและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเอาใจใส่ระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัย์
สุจรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงตดัสนิใจและท ารายการโดยไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) 

11. กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมคีวามพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการ
พจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงาน การใชท้รพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินกจิการ ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรอืฝ่ายจดัการในกรณีทีม่คีวามเหน็
ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

12. จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) เพือ่เป็นแนวทาง
ปฏบิตัขิองกรรมการ และพนักงาน รวมถงึทบทวนและประเมนิผลเป็นประจ าทุกปี 

13. ดูแลใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมถงึประพฤตตินเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสี าหรบั
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

14. จดัใหม้รีะบบทางบญัช ี การรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอืได ้

15. มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการเรื่องการบรหิารความเสีย่ง จดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้ี
แนวทางและมาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

16. จดัใหม้กีารสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถงึพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิและโครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 

17. จดัใหม้กีารก าหนดค่าตอบแทนบุคลากรทีเ่หมาะสม สรา้งแรงจงูใจในการท างาน และสงูกว่าหรอืเทยีบเคยีงกบั
ที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปของดัชนีวัดผล ( Key Performance 
Indicators: KPI) โดยมคี่าตอบแทนระยะสัน้คอื ค่าตอบแทนรายเดอืนและเงนิโบนัสรวมถงึค่าตอบแทนระยะ
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ยาวซึ่งพจิารณาอนุมตัิแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP), Employee Joint 
Investment Program (EJIP) เป็นตน้ 

18. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อให้
ค าแนะน าเกีย่วกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ ดูแลการจดัการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอกสารส าคญัและกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัรวมถงึประสานงานใหม้ี
การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท อีกทัง้เปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทใน
รายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต ์

19. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึง
แนวโน้มในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพยีงพอ 

20. ประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ
รายบุคคล เพื่อการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 

21. รายงานการถอืหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ในการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นประจ าทุกเดอืน และตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยมชิกัชา้ เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

- ตนหรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง มส่ีวนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

- ตนหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งถอืหุน้ในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

22. เก็บรกัษาขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบตัิหน้าที่ และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรอื
ผูอ้ื่น รวมถงึงดซื้อขายหลกัทรพัยก์่อนการประกาศแจง้ขา่วงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และหลงัการประกาศ
แจง้ขา่วงบการเงนิอย่างน้อย 3 วนั 

23. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดไ้ม่
เกนิ 5 บรษิทั ทัง้นี้ ไม่กระทบการด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั ของกรรมการ  

24. ควบคุม ดแูลใหฝ่้ายจดัการมกีารปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีม  

25. กรรมการอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การ
บรหิารงาน การใช้ทรพัยากร การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจน
พร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีที่มคีวามเห็นขดัแย้ งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

26. ในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการบรษิทัสามารถแสวงหาความเหน็ทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาภายนอกเกี่ยวกบั
การด าเนินกจิการดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

27. กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย 2 ครัง้/ปี เพื่อ
อภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม 

28. พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้และก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเพื่อสนับสนุนการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 
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29. มกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมี
หน้าทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการบรหิาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
หลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

30. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ การด าเนินการต่าง ๆ การกูย้มื 
หรอื การขอสนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้้ยมื ตลอดจนการเป็นผูค้ ้าประกนั และการด าเนินการ  
ใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

31. พจิารณา และ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ/หรอืการเขา้ท ารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ต้องได้รบัการอนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

32. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัท ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบั
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

33. พจิารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

34. พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิไม่ต้องหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 
ในกรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และในกรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถงึการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

35. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทัได ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ า
ใหก้รรมการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมตัริายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มี
ส่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ 
เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น หรอืคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวเ้ท่านัน้ 

36. พจิารณาก าหนดและแกไ้ขการเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยท าหน้าทีศ่กึษาและ
กลัน่กรองงานของคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั เพื่อเป็นหน่วยงานอสิระทีจ่ะใหก้าร
สนับสนุนและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งถือเป็นเครื่องมอืส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัในการ
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ก ากบัดูแลองค์กรทีด่เีพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าการด าเนินการขององค์กรเป็นไปตามขอ้ก าหนดและการปฏิบตังิานเป็นไป
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตกิ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอื
การเงนิหรอืตรวจสอบอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

4. ให้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ของบรษิัทฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิ ตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่ป็นสากลอย่างถูกตอ้งและ
เพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

5. มอี านาจในการสอบทานผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ โดยปฏิบัติตาม
ระเบยีบของบรษิทัฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูอยา่ง
น้อยดงัต่อไปนี้  

ก. ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ข. ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

ค. ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (Charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ
เสนอค่าตอบแทน และเสนอการพจิารณาถอดถอนบุคคลดงักล่าว เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาและเสนอต่อผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ต่อไป รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

8. พจิารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้มคีวามสมัพนัธ์และเกื้อกูลกนั และลดความซ ้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบด้าน
การเงนิ 

9. พจิารณาเพื่อเสนอกฎบตัรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

10. ใหค้วามเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอตัราก าลงัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

11. พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน และประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ควบคุมภายใน 

13. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า
ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

- รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่า มรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ของกจิการตามแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 



  รายงานประจ าปี 2563 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

42 
 

15. มีอ านาจในการเรียกข้อมูลหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
พจิารณา 

16. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมี
กรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หนึ่ง ทัง้นี้ ต้องมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ
หรอืความเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารงานบุคคล 

2. คดัเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ  

3. ใหค้ดัเลอืกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงก าหนดวธิกีารสรรหาและคุณสมบตัิของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์หรอืวธิกีารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อเหน็ชอบและน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

5. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการและ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อให้
ขอ้เสนอแนะในการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

7. ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู เป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

8. พจิารณาก าหนดความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ (Competency) พรอ้มระดบัทีต่้องการของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละต าแหน่งงาน  

9. พิจารณาก าหนดผู้ที่มีคุณสมบตัิเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละต าแหน่งงาน 
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10. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจดัใหม้กีารรายงาน
ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

11. ปฏบิตัติามหน้าที ่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาล 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ 
ควรมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน มคีวามรูค้วามช านาญดา้นการบรหิารความเสีย่งและ/หรอื มคีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีพ่งึปฏบิตักินัตามมาตรฐานสากล  

2. บุคคลภายนอกสามารถเขา้ร่วมเป็นกรรมการได ้หากมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด 

3. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร 

2. พฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งทุกระดบัขององคก์ร 

4. ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

5. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน่ และการดูแลสังคมและ
สิง่แวดลอ้มต่อคณะกรรมการบรษิทั  

6. มอบนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และการดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้มให้
คณะท างานเพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนงานบรรษทัภบิาลไดต้ามความเหมาะสม  

7. ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่แีละการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  

8. ทบทวนแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รปัชัน่ และการดูแลสงัคมและ
สิง่แวดล้อมโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
ปรบัปรุงใหท้นัสมยัอย่างต่อเนื่อง 

9. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและบรรษทัภบิาลเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
บรษิทัในคราวถดัไป 

10. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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4. คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่อย่างน้อย 1 คน ควร
เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ควรมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน มคีวามรูค้วามช านาญดา้นเศรษฐศาสตร์
การลงทุน  

2. บุคคลภายนอกสามารถเขา้ร่วมเป็นกรรมการได ้หากมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด 

3. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

1. พจิารณาหลกัเกณฑก์ลัน่กรองโครงการและโอกาสลงทุนต่าง ๆ ใหส้อดคล้องกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ 
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. ตดิตาม ประเมนิผลโครงการการด าเนินการตามกลยุทธ์ และความสามารถในการขยายธุรกจิทัง้ใน
และต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามทศิทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

3. พจิารณาให้ความเห็นชอบการจดัหา จดัซื้อ จดัจ้าง รวมถึงการจดัจ้างที่ปรกึษา ส าหรบัโครงการ
ธุรกจิใหม่ทีย่งัไม่ไดร้บัอนุมตัแิผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 35 
ลา้นบาท 

4. พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนทีป่รกึษาของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

5. สัง่การและเรยีกขอ้มลูจากฝ่ายจดัการตามทีเ่หน็ควร 

6. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7.2 การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
รวมถงึปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และลดความเสีย่งดา้นการทุจรติ โดยมรีะบบการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบทีม่ชี่วยใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด้ 

1. การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ ไดม้กีารบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
และเพิม่ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีรองรบัต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงและแข่งขนัสูง โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษทัภิบาล ซึ่งประกอบดว้ย
กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู ท าหน้าทีก่ าหนดแนวทางการบรหิาร พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืจากทุกระดบัขององคก์รและควบคุมดแูลการบรหิารความเสีย่งโดยรวมให้
อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ทัง้นี้ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบตัิการ การบริหารการเงิน การปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบยีบ และความเสีย่งส าคญัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
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2. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในขององคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการและหน่วยงานทัง้หมดในองคก์ร โดยมสี านักกฎหมายและเลขานุการ
บรษิัทท าหน้าที่ก ากบัดูแลให้มรีะบบการควบคุมที่มปีระสิทธภิาพ ประสทิธผิลของการปฏิบตัิงาน ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงนิและการบญัช ีและการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ฯลฯ ซึ่งท ารายงานขอ้มูลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ทัง้นี้ ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้จดัการส่วนทุกคนมหีน้าที่
รบัผดิชอบระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน 

3. ระบบการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในขององคก์ร ถอืเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกระดบัทุกหน่วยงานในองคก์ร อนัไดแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในทุกหน่วยงานในองคก์ร โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่มสีายการบงัคบับญัชา
ขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารช่วยท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกจิการ
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการ เกดิความมัน่ใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในทีอ่งคก์รก าหนดขึน้ 
สามารถช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระจะท าหน้าทีใ่ห้
ค าปรกึษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทีม่ ีว่ามกีารปฏบิตัจิรงิอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ รวมทัง้ตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบยีบทีม่ชี่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และให้
ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และจากโครงสรา้งหน่วยงานทีก่ าหนด 
ท าให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตังิานได้อย่างอิสระ โดยสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัได้ก าหนดให้มกีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี
(Auditor Rotation) ทุก 3 ปี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูส้อบบญัชจีะสามารถตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ 
ไดอ้ย่างอสิระ 

7.3 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น  

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งตัง้กรรมการเพื่อท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิ
ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญั ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดย
ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธแิละจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

1.  สนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธพิืน้ฐานซึง่รวมถงึ 

- สทิธซิื้อขายและโอนหุน้ และสทิธใินส่วนแบ่งก าไร 

- สทิธไิดร้บัสารสนเทศทีเ่พยีงพอทนัเวลาในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการตดัสนิใจทีม่ี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ และตนเอง 

- สทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายหรอืนโยบายฯ ก าหนด โดยอ านวยความ
สะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

- สทิธปิระการอื่น ๆ ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บัตามกฎหมาย 
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2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมเีวลา
พจิารณาเอกสารเชญิประชุมและขอ้มลูต่าง ๆ ก่อนการประชุมมากขึน้ 

3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับวนั เวลา และสถานที่จดัประชุมที่   
บรษิทัฯ ไดจ้ดัไวอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่
ตอ้งพจิารณา ซึง่ในวาระการจ่ายเงนิปันผลนัน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิเปรยีบเทยีบ
กับนโยบาย โดยจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการประชุมและ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าว
ล่วงหน้าไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ มากกว่า 30 วนั ก่อนการประชุม เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นหรอืสมควร
ประการอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้บรษิัทฯ จะยังคงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมโดยเรว็ทีสุ่ด 

4.. บรษิทัฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะทีส่ามารถก าหนดทศิทางในการลงคะแนนเสยีงได ้
ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอสิระเป็นทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. จดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรายงาน
ประจ าปีและหนังสอืมอบฉันทะ ซึ่งมคี าชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานทีต่้องใชใ้นการมอบ
ฉนัทะ ประกอบกบัเอกสารการประชุม  

6. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทัฯ ชีแ้จงล่วงหน้า ในประเดน็เกีย่วกบัระเบยีบวาระ
ทีน่ าเสนอของการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบในการเขา้
ประชุม เพื่อตอบค าถามแก่ผูถ้อืหุน้ 

7. อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- ส ารองทีจ่อดรถไวอ้ย่างเพยีงพอ และจดัรถรบัส่งผูถ้อืหุน้บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า (ถา้ม)ี 

- ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและความ
รวดเรว็ 

- ใชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเพื่อใหม้ี
ประสทิธภิาพและความโปร่งใส 

8. จดัใหม้คีนกลางท าหน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

9. ก่อนการประชุม จดัใหม้กีารชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงเพื่อลงมตใินแต่
ละระเบยีบวาระ รวมถงึขอตวัแทนผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง 

10. ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และตัง้
ค าถาม รวมถงึบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

11. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ่งมี
คะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  
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12. ภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถขอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เพิม่เรื่องในวาระการประชุม รวมถงึขอค าอธบิายและแสดงความเหน็ของตนไดอ้ย่างเหมาะสม 

13. หลงัการประชุม ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึมตทิีป่ระชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมถงึรายงานการประชุมจะเผยแพร่
ผ่านช่องทางของ ตลท. เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และน าส่งใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่แสดงความเหน็ในทีป่ระชุม 

(2)  ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ทุกรายพงึไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหผู้ถ้อื
หุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานเท่าเทยีมกนั 

1.  ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม รวมถงึไดร้บัสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพยีงพอและทนัเวลาจากบรษิทัฯ 

2. ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนม ีและมคีวามเท่าเทยีมกนัในสารสนเทศเกี่ยวกบั
บรษิทัฯ 

3. ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ตามแนวทางที่
บรษิทัฯ ก าหนด 

4. ผูถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลอืกตัง้กรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
เลอืกตัง้ไดเ้ป็นรายบุคคล โดยมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นมตี่อการเลอืกตัง้กรรมการ 1 คน  

5. กรรมการซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ไม่มสีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่อยู่ในทีป่ระชุมในวาระดงักล่าว 

6. กรรมการและพนักงานมหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ และการไม่หาประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยอาศยัขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯ 

7.4 บทบาทของบริษทัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมการบรษิทัจะ
พจิารณาใหม้กีระบวนการส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ ความ
มัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการต่อไป 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและรบัรู้ถึงสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเคารพหลกัสทิธิ
มนุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถงึสนับสนุนใหม้กีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใน
การสรา้งความมัง่คัง่ สรา้งงาน และสรา้งกิจการใหย้ัง่ยนื และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีไดร้บัการคุม้ครองและ
ปฏิบตัิด้วยดี รวมถึงจดัให้มชี่องทางในการสื่อสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีมาตรการและช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมายจรรยาบรรณ หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ของบุคคล
ในองคก์ร ทัง้จากพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีมส่ีวนร่วมในการสอดส่องดแูลผลประโยชน์ของบรษิัทฯ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น และสมควรเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไดร้บั
การคุม้ครอง และไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยด ีรวมถงึจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม พรอ้มทัง้
ก าหนดเป็นนโยบายในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม ดงันี้ 
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1. ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างมบีรรษทัภบิาล เชื่อถอืได ้และแน่วแน่ในการสรา้งงานสรา้งกจิการใหม้ฐีานะทาง
การเงนิทีม่ ัน่คงอย่างยัง่ยนื เพื่อเพิม่มูลค่าหุน้สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น รวมถงึจดัใหม้ชี่องทางตดิต่อผ่านเว็บไซต์
และนักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ 

2. ความรบัผดิชอบต่อพนักงาน 

ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชนโดยไม่มกีารกดีกนัทางเพศ ก าหนดค่าตอบแทน สวสัดกิารและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี้ ค่าตอบแทนอิงตามระดบัผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เทยีบเคยีง
กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทัง้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั อบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า 
รวมถงึเปิดโอกาสการพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น 

3. ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของผลติภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่และความพึงพอใจสูงสุด โดย
ค านึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั รวมถงึใหข้อ้มูลผลติภณัฑ์และการบรกิารอย่างถูกต้อง เพยีงพอโดยไม่กล่าวเกนิ
จรงิอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ พรอ้มทัง้เกบ็รกัษาขอ้มลูของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์โดยมชิอบ 

4. ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ 

มจีรรยาบรรณในการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาทีเ่ป็นธรรม ใหค้วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพในการผลติและ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเขา้ร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ และ
พฒันานวตักรรมทีส่รา้งประโยชน์ร่วมกนั 

5. ความรบัผดิชอบต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางรา้ย 

6. ความรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ 

ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบและโปร่งใส ปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ก าหนดของสญัญาและ
พันธะทางการเงินอย่างเคร่งครดัโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค ้าประกัน การบริหารเงินทุนและการช าระหนี้ 
ตลอดจนไม่ใชว้ธิกีารทีไ่ม่สุจรติ ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท าใหเ้จา้หนี้เกดิความเสยีหาย กรณีทีไ่ม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนว
ทางแกไ้ข 

7. ความรบัผดิชอบต่อภาครฐั 

ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญักบัภาครฐั ยดึถือการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เคร่งครดั รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครฐัตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิ 



  รายงานประจ าปี 2563 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

49 
 

8. ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมโดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาสร้าง
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความส าคญักับระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
สิง่แวดลอ้มและพลงังานซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ 

7.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและมใิช่ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเท่าเทยีมและน่าเชื่อถอื 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content) 

นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่งบรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการให้
ขอ้มลูทางการเงนิและมใิช่ทางการเงนิอย่างเท่าเทยีมกนัแก่ผูถ้อืหุน้ สถาบนัการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์นักลงทุน รวมไป
ถงึผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูและสาธารณชนทัว่ไป โดยใหค้วามส าคญัอย่างทีสุ่ดในการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลาและสม ่าเสมอ เกี่ยวกบัขอ้มูลในอดตีและการสรา้งมูลค่าในอนาคต ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อขอ้มลูทัง้ในดา้นบวกหรอื
ดา้นลบ แต่บรษิทัฯ ยงัคงตระหนักถงึความจ าเป็นในการเกบ็ความลบัทางธุรกจิเกีย่วกบัขอ้มูลทางธุรกจิทีส่ าคญัและกล
ยุทธใ์นการด าเนินงาน ทัง้นี้นโยบายนี้จะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนี้ครอบคลุมถงึทุกวธิทีีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการสื่อสาร เช่น รายงานประจ าปี รายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถงึผูถ้อืหุน้ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ยงัรวมไปถึง
การพูดโดยวาจาทัง้การประชุมหรอืโทรศพัท์กบันักวเิคราะห์และนักลงทุน การใหข้อ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอืสื่ออื่น ๆ 
การใหส้มัภาษณ์กบัสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ ทีจ่ะใหน้โยบายนี้ใชก้บับุคคลทีม่ผีลต่อ
การบรหิารงานของบรษิทัฯ (ตามทีร่ะบุในกฎหมาย) และสนับสนุนใหบุ้คคลเหล่านัน้ใชน้โยบายนี้ 

7.6 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดูแลความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และพลงังานเพื่อใหม้ัน่ใจว่า การ
ปฏบิตังิานทุกกจิกรรมอยู่ภายใต้ระบบบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากลไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม 
และชุมชน มุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ ซึ่งใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม การคุ้มครองป้องกนัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และสิง่แวดล้อมของสาธารณะ ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบตัิงานและพนักงานของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากร ซึ่งครอบคลุม
กจิกรรม ผลติภณัฑ์ และบรกิารทัง้หมดอนัเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิทีม่คีวามส าคญั การลดความสูญเสยี การปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของรฐั โดยน าข้อบงัคบัเหล่านี้ มาเป็นโอกาสในการปรบัปรุงการด าเนินการให้
เหนือกว่าสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั ความมัน่คง อาชีวอนา
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มยั สิง่แวดล้อม และพลงังานขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบโดยตรงของผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ตลอดจน
ผูร้บัเหมาทีท่ างานในนามของบรษิทัฯ ทัง้หมดในอนัทีจ่ะ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมัน่คง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมถึง
ขอ้ก าหนดของบรษิทัฯ โดยถอืเป็นบรรทดัฐานขัน้ตน้ 

2. ปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยัในทุกขัน้ตอน และกระบวนการท างาน ไม่ส่งผลกระทบเสยีหายทัง้ต่อตนเองผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ทรพัยส์นิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

3. ป้องกนัความสูญเสยี และการเจบ็ป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กดิภาวะมลพษิ การรัว่ไหล 
และการสญูเสยีของน ้ามนั 

4. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศที่จ าเป็น รวมทัง้การจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5. ใชท้รพัยากร ไดแ้ก่ พลงังาน น ้า สารเคม ีอย่างคุม้ค่า เป็นไปตามเป้าหมาย และด าเนินการทบทวนปรบัปรุง 
เพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกบัขนาดการใชท้รพัยากรของธุรกิจ 
และมกีารจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารน าของเสยีมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

6. สนับสนุนการออกแบบ การจดัซื้อ จดัหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม โดย
พจิารณาถงึความปลอดภยั ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม การลดการเกดิของเสยี การประหยดัพลงังาน 
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8.  สรปุข้อมูลทางการเงิน 
 

งบก าไรขาดทุนรวม โดยสรปุ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

งบก าไรขาดทุนรวม ปี ปี เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

2563 2562 %

รายได้จากการขายและให้บริการ 12,571 10,013 2,558 26%

ต้นทุนขายและให้บริการ -10,868 -9,128 -1,740 19%

ก าไรข้ันต้น 1,703 885 818 92%

รายได้อ่ืน 48 43 5 12%

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย -42 -48 6 -13%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -289 -252 -37 15%

ก าไร / (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ -32

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 21 -9 30 333%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,409 619 790 128%

ต้นทุนทางการเงิน -123 -104 -19 18%

ภาษีเงินได้ -174 -65 -109 168%

ก าไรสุทธิ 1,112 450 662 147%

ก าไรสุทธิ เฉพาะบริษัทฯ 845 387 458 118%

NCI 267 63 204 324%

EBITDA 1,827 1,003 824 82%

Depreciation & Amortization -418 -384 -34 9%

ก าไรต่อหุ้น 1.669 0.764 0.905 118%
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งบแสดงฐานะการเงินรวม โดยสรปุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ปี % ปี % เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

2563 2562 (ล้านบาท) %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157         1% 69           1% 88 128%

เงินลงทุนช่ัวคราว -         0% 68           0.6% (68) -100%

ลูกหน้ีการค้า 1,056       8% 879         8% 177 20%

ลูกหน้ีอ่ืน 661         5% 1,095       10% (434) -40%

สินค้าคงเหลือ 1,403       11% 1,224       11% 179 15%

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4            0.03% 4            0.03% 0 0%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,281       26% 3,339       29% (58) -2%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  (UBE + WIN) 863         7% 803         7% 60 7%

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (MANUS) 797         6% 797 N/A

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 6,083       48% 5,642       49% 441 8%

ค่าความนิยม 1,602       13% 1,602       14% 0 0%

สินทรัพย์อ่ืน 106         1% 108         1% (2) -2%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,451       74% 8,155       71% 1,296 16%

รวมสินทรัพย์ 12,732      100% 11,494      100% 1,238 11%

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ปี % ปี % เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

2563 2562 (ล้านบาท) %

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,776       22% 3,019       26% (243)         -8%

เจ้าห น้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 749         6% 950         8% (201)         -21%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 172         1% 93           1% 79            85%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,697       29% 4,062       35% (365)         -9%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,061       16% 1,442       13% 619          43%

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 389         3% 364         3.2% 25            7%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80           0.6% 88           0.8% (8)            -9%

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,530       20% 1,894       16% 636          34%

รวมหน้ีสิน 6,227       49% 5,956       52% 271          5%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของบริษัท 6,018       47% 5,174       45% 844 16%

ส่วนได้เสียท่ีไ ม่มีอ านาจควบคุม 487         4% 364         3% 123          34%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,505       51% 5,538       48% 967 17%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,732      100% 11,494      100% 1,238        11%
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งบกระแสเงินสดรวม โดยสรปุ 
 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (96.82) 1,693.22 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (658.63) (1,693.43) 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 750.46 88.83 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (4.99) 88.62 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 73.51 68.52 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 68.52 157.14 

 

อตัราส่วนทางการเงินรวมของบริษทั (งบการเงินรวม) 

อตัราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (%) 

อตัราก าไรสุทธ ิ 6.22% 8.84% 13.54% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) 3.22% 7.77% 15.10% 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.71 0.83 0.89 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 0.25 0.25 0.33 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) 

อตัราหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 0.84 1.08 0.96 

อตัราส่วนของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้1/ 0.68 0.78 0.72 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (interest coverage 
ratio) 2/ 

6.73 9.70 14.87 

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่า
เสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) 3/ 

5.00 4.31 2.56 
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9. ค าอธิบายและการวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร 
 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที ่4/2563 เปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานไตรมาสที ่4/2562 ซึ่งปรากฏ
ตามงบก าไรขาดทุน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล 
 

ผลการดำเนินงานของธุรกิจไบโอดีเซล Q4/2563 Q4/2562 YoY  ปี 2563 ปี 2562 YoY 

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 2,604 1,543 69%  8,143 5,875 39% 

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 484 209 131%  1,090 393 177% 

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ ์B100 (ล้านลิตร) 71.74 78.49 -9%  258.02 299.38 -14% 

ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 (ล้านลิตร) 76.81 87.53 -12%  275.99 327.69 -16% 

 

ผลการด าเนินงาน Q4/2563 เทียบกบั Q4/2562 เป็นดงัน้ี  
1. ปรมิาณการผลติผลติภณัฑ์ B100 ใน Q4/2563 อยู่ที่ 71.74 ล้านลติร และปรมิาณการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 

B100 อยู่ที่ 76.81 ล้านลติร โดยทัง้ปรมิาณการผลติและการจ าหน่ายลดลง 9% และ 12%  YoY ตามล าดบั  
เนื่องจากในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิ
ชะลอตัวลง ภาครฐัและภาคเอกชนมีนโยบายส่งเสริมให้ท างานพนักงานท างานแบบ Work From Home  
และจ ากดัการเดนิทางขา้มจงัหวดั เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ส่งภาคการขนส่งเบาบางลง เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนหน้า  

2. รายได้จากการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% YoY โดยหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ย
ผลติภณัฑ์ B100 ปรบัสูงขึ้นค่อนขา้งมาก โดยราคา B100 (ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน) ใน Q4/2563 
เฉลี่ย 37.86 บาท/ลติร ปรบัเพิม่ขึน้ 50% YoY เนื่องจากการส่งเสรมิการใชไ้บโอดเีซล โดยก าหนดใหน้ ้ามนั
ดเีซล B10 เป็นน ้ามนัพืน้ฐาน แทนน ้ามนัดเีซล B7 ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบกบัความสามารถในการ
บรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิในช่วงทีร่าคาน ้ามนัปาล์มดบิปรบัสูงขึน้ ส่งผลใหก้ าไรขัน้ต้นปรบัเพิม่ขึน้มากถงึ 
131% YoY นอกจากนี้ในไตรมาสนี้มรีายได้บางส่วนมาจากการทดลองจ าหน่ายกลีเซอรีนบรสุิทธิ ์ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑ์จากโครงการ Refined Glycerin Plant ทีง่านก่อสรา้งใกล้แล้วเสรจ็และอยู่ระหว่างการทดสอบการ
เดนิเครื่องหน่วยผลติ ซึ่งเป็นการน ากลเีซอรนีดบิไปผ่านกระบวนการกลัน่จนได้กลเีซอรนีบรสุิทธิท์ีม่มีูลค่า
สงูขึน้ 

ผลการด าเนินงานปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

1. ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ B100 ลดลง 14% YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ B100 ที่ลดลง 16% YoY เนื่องจากในปี 2563 ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อความต้องการใชน้ ้ามนัทีล่ดลง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงกั จากการที่
รฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น มาตรการลอ็กดาวน์ การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการปิดประเทศ ท าใหเ้กดิการจ ากดัการเดนิทาง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซลปรบัตวั
ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ถงึแมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเริม่คลี่คลายในช่วงครึง่ปีหลงักต็าม อกีทัง้ในปี 
2562 รฐับาลส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัดเีซล B20 เพื่อสนับสนุนการใชน้ ้ามนัไบโอดเีซล (B100) ในภาคพลงังาน 
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ให้เพิ่มมากขึ้น แต่ในปี 2563 เปลี่ยนมาส่งเสริมการใช้น ้ามันดีเซล B10 ซึ่งท าให้ปริมาณการจ าหน่าย
ผลติภณัฑ ์B100 ลดลง 

2. รายไดจ้ากการขายปรบัเพิม่ขึน้ 39% YoY จากราคาขายเฉลี่ยผลติภณัฑ์ B100 ปรบัตวัสูงขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 
2562 โดยราคา B100 (ตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน) ปี 2563 เฉลี่ย 37.86 บาท/ลติร ปรบัเพิม่ขึน้ 43%  
YoY ซึ่งเป็นผลมาจากการทีภ่าครฐัออกมาตรการกระตุ้นการใชน้ ้ามนัปาล์มเพื่อลดผลผลติส่วนเกนิ เช่น การ
ส่งเสรมิการใชไ้บโอดเีซล โดยก าหนดใหน้ ้ามนัดเีซล B10 เป็นน ้ามนัพืน้ฐาน แทนน ้ามนัดเีซล B7 การผลกัดนั
การส่งออกน ้ามนัปาล์ม และการน าน ้ามนัปาล์มดบิไปผลติกระแสไฟฟ้า ทัง้นี้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการตน้ทุน
วตัถุดบิไดด้ ีส่งผลใหธุ้รกจิไบโอดเีซลมกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้มากถงึ 177% YoY 

 
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  

ผลการดำเนินงานของธุรกิจเอทานอล Q4/2563 Q4/2562 YoY  ปี 2563 ปี 2562 YoY 

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 1,171 969 21%  4,428 4,138 7% 

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 102 142 -28%  643 503 28% 

ปริมาณการผลิตเอทานอล (ล้านลิตร) 31.95 43.65 -27%  178.85 194.48 -8% 

ปริมาณการจำหน่ายเอทานอล (ล้านลิตร) 49.22 44.51 11%  185.28 189.43 -2% 

 
ผลการด าเนินงาน Q4/2563 เทียบกบั Q4/2562  

1. ปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ์เอทานอลอยู่ที่ 31.95 ล้านลติร ลดลง 27% YoY เนื่องจากในไตรมาสนี้
โรงงานของบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“KGI”) ทีอ่ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ี
ท าการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี และที่อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีต่อ
เนื่องมาจากปลายไตรมาสก่อน โดยมีปริมาณการจ าหน่ายรวมผลิตภณัฑ์เอทานอลอยู่ที่ 49.22 ล้านลิตร 
เพิม่ขึ้น 11% YoY เนื่องจากมกีารจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม จากการที่ภาครฐัมีการให้โรงงาน
ผูผ้ลติเอทานอลสามารถจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลติเจลแอลกอฮอล์ และผลติภณัฑ์
ฆา่เชือ้โรคได ้

2. รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ 
  เอทานอล (ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน) ใน Q4/2563 เฉลี่ย 23.80 บาท/ลิตร ปรับเพิ่มขึ้น 8% YoY  
   และการจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรส าหรบัน าไปผลติเจลแอลกอฮอล์ และผลติภณัฑฆ์า่เชือ้โรคไดท้ีม่ ี 
  ราคาสูง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น 23% YoYส่งผลให้ธุรกิจเอทานอลมีก าไรขัน้ต้น  
  102 ลา้นบาท ลดลง 28% YoY   

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 เทียบกบั ปี 2562 

1. ปรมิาณการผลติรวมของผลติภณัฑ์เอทานอลลดลง 8% YoY เนื่องจากโรงงานของบรษิทั KGI ที่อ าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุร ีและอ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น มรีะยะเวลาในการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีนาน
กว่าปีก่อน ส่วนปรมิาณการจ าหน่ายรวมของผลติภณัฑ์เอทานอลลดลง 2%  YoY โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
ปริมาณความต้องการใช้น ้ ามันแก๊สโซฮอล์ในภาคพลังงานปรับตัวลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส  
COVID-19  แต่มีการจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เนื่องจากภาครัฐมีการเปิดให้โรงงานผู้ผลิต 
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เอทานอลสามารถจ าหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ 
ฆา่เชือ้โรค จงึท าใหป้รมิาณการจ าหน่ายลดลงเพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีก่อน   

2. รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 7% YoY ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยผลติภณัฑ์เอทานอลปรบัตวัสูงขึ้นตาม
ราคาต้นทุนวตัถุดบิทีป่รบัเพิม่สูงขึน้ จากปัญหาภยัแล้งท าใหม้ผีลผลติอ้อยลดลงและสถานการณ์การระบาด
ของโรคใบด่างมนัส าปะหลงั นอกจากนี้ราคาขายเอทานอลปรบัตวัสูงขึน้ ตามความต้องการใชท้ีเ่พิม่ขึน้ของ 
เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลติเจลแอลกอฮอล์และผลติภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรคในช่วง Q2/2563 ทีเ่กดิ
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหธุ้รกจิเอทานอลมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 28% YoY ถงึแมป้รมิาณ
การจ าหน่ายเอทานอลจะปรบัลดลงกต็าม 

10. รายการระหว่างกนั 
10.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ที่มีรายการกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                         
31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 มดีงันี้ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและ 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

1. บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“BCP”) 
ประกอบธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนั และจ าหน่ายน ้ามนัส าเรจ็รปูทัง้คา้
ปลกี คา้ส่ง 

- ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 60.0 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) 

2. บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (“KSL”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย และผลพลอยได้
อื่นๆ 

- ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 40.0 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) 

3. บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) (“BCPG”) 
ประกอบธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ BCP โดย BCP  
ถอืหุน้ใน BCPG รอ้ยละ 70.04 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายพชิยั ชุณหวชริ และ นายชยัวฒัน์ 
โควาวสิารชั 

4. บรษิทั บางจาก รเีทล จ ากดั (“BCR”) 
ประกอบธุรกจิรา้นขายอาหารและเครือ่งดื่ม 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ BCP โดย BCP  
ถอืหุน้ใน BCR รอ้ยละ 100.00 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั 

5. บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั (“TMK”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย และผลพลอยได้
อื่นๆ 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน TMK รอ้ยละ 90.2 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั    
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

6. บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั (“NKT”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย และผลพลอยได้
อื่นๆ 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน NKT รอ้ยละ 95.8 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั     
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

7. บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั (“NKS”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย และผลพลอยได้
อื่นๆ 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน NKS รอ้ยละ 98.6 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั    
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและ 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

8. Savannakhet Sugar Corporation (“SSC”) 
จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลาว  
ประกอบธุรกจิเพาะปลูกออ้ยและโรงงานผลติน ้าตาลทราย 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน SSC รอ้ยละ 98.0 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์        
นายชลชั ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 

9. Koh Kong Sugar Industry Company Limited (“KSI”)  
จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศกมัพชูา 
ประกอบธุรกจิผลติน ้าตาลทราย และบรกิารท่าเทยีบเรอื 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน KSI รอ้ยละ 80.0 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์               
และนายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์

10. บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (“KKP”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL  
ถอืหุน้ใน KKP รอ้ยละ 100.0 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั    
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

11. บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั (“KMS”) 
ประกอบธุรกจิจดัหาและจ าหน่ายวตัถดุบิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกษตร 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL     
ถอืหุน้ใน KMS รอ้ยละ 100.0 

12. บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั (“KRE”) 
ประกอบธุรกจิพฒันาและลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหเ้ช่า 
และเป็นศูนยฝึ์กอบรมของกลุ่มบรษิทั KSL 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL     
ถอืหุน้ใน KRE รอ้ยละ 91.0 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั    
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

13. บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั (“KAG”) 
ประกอบธุรกจิซือ้มาขายไปน ้าตาลทรายในประเทศและด าเนิน
กจิการทางการเกษตร 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL     
ถอืหุน้ใน KAG รอ้ยละ 100.0 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์นายชลชั    
ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

14. นิตบิุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร ์(“KJP”) 
ประกอบธุรกจิบรหิารอาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร ์

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ KSL เป็นเจา้ของร่วมใน KJP 
 

15. บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั (“TFI”) 
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายผงชูรส 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 

16. บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์ เทรดดิง้ จ ากดั (“KEX”) 
ประกอบธุรกจิบรษิทัรบัอนุญาตส่งออกผลติภณัฑน์ ้าตาล 

- มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ KSL โดย KSL     
ถอืหุน้ใน KEX รอ้ยละ 79.5 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์และนายชลชั 
ชนิธรรมมติร ์

17. บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (“TSO”) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์เพื่อบรโิภค 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายชลชั ชนิธรรมมติร์ และนายชนะ
ชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

18. บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิบรกิารขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร ใหเ้ช่าโกดงั
เกบ็สนิคา้และบรกิารเทยีบท่าเรอื 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายชลชั ชนิธรรมมติร์ และนายชนะ
ชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

19. บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั 
ประกอบธุรกจิบรกิารขนส่ง 

- มกีรรมการร่วมกนั คอื นายชลชั ชนิธรรมมติร์ และนายชนะ
ชยั ชุตมิาวรพนัธ ์

20. บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั - มกีรรมการร่วมกนั คอื นายชลชั ชนิธรรมมติร์  
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10.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2563 สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

รายการกลุ่มรายได ้

ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

1. การขายเอทานอล BCP 
 
 
KSL 
 
NKS 
 
NKT 
 
TMK 
 
KKP 
 
TFI  
 
TSTE 
 
TSO 
 
TST 
 
BCP 

KGI  
 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
KGI 
 
BBE 
 

- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหนี้การคา้ 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 

 
- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
  

- รายไดจ้ากการขายเอทานอล 
- ลูกหนี้การคา้ 

1,756.77 
92.30 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1,001.09 
96.13 

1,835.82 
208.11 

 
0.04 

 
0.01 

 
0.01 

 
0.06 

 
0.19 

 
0.01 

 
0.17 

 
0.07 

 
0.65 

 
881.64 
101.14 

2. การขายไบโอดเีซล BCP BBF - รายไดจ้ากการขายไบโอดเีซล 
- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 

4,942.08 
- 

441.08 
- 

7,142.79 
- 

449.65 
- 

3. การขายไบโอแก๊ส KKP และ KMS KGI - รายไดจ้ากการขายไบโอแก๊ส 
- ลูกหนี้การคา้ 

23.64 
1.70 

17.65 
2.05 

4.การขายกลเีซอรนี UBE 
 
CLS 

BBF 
 
BBF 

- รายไดจ้ากการขายกลเีซอรนี 
 

- รายไดจ้ากการขายกลเีซอรนี 
 

- 
 
- 

0.54 
 

0.41 
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ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

4. รายไดอ้ื่น NKT 
 
 
KKP 
 
 
KMS 
 
 
KPL 
 
 
 
 
BCR 

KGI 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
 
 
BBGI  
 
 

- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้อืน่ 

 
- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้อืน่ 

 
- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้อืน่ 

 
- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้อืน่ 

 
 
 

- รายไดอ้ื่น 
- ลูกหนี้อืน่ 

- 
- 
 
- 
- 
 

0.45 
0.15 

 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

0.12 
0.01 

 
0.07 
0.32 

 
0.42 
0.01 

 
0.10 
- 
 
 
 

2.01 
- 
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รายการกลุ่มต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

1. การซื้อกากน ้าตาล KSL 
 
 
 
 
 
TMK 
 
 
 
 
 
NKT 
 
 
 
 
 
NKS 
 
 
 

KGI  
 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 

- ซื้อกากน ้าตาล 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ

กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรบั 

 
- ซื้อกากน ้าตาล 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ

กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรบั 

 
- ซื้อกากน ้าตาล 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ

กากน ้าตาล 
- รายไดค้า้งรบั 

 
- ซื้อกากน ้าตาล 
- ซื้อน ้าตาลทรายดบิ 
- เจา้หนี้การคา้ 
 

910.34 
2.04 
177.78 

 
- 
 

201.34 
- 

47.14 
 
- 
 

286.10 
- 

91.78 
 

27.23 
 
- 
- 
- 

 

499.76 
- 

85.45 
 
 
 

184.94 
- 

36.78 
 
 
 

264.47 
- 

46.90 
 
- 
 
- 

23.70 
1.08 

 

2. การซื้อน ้าตาลทราย
ดบิ 

NKS BBE - ซื้อน ้าตาลทรายดบิ 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อน ้าตาล
ทรายดบิ 

146.78 
- 
- 

146.78 
- 
- 
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ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

3. การซื้อน ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัดเีซล 
และน ้ามนัหลอ่ลีน่ 

BCP 
 
 
 
 
BCP 
 
 
 
BCP 

BBE 
 
 
 
 
KGI 
 
 
 
BBF 

- ค่าซื้อน ้ามนัเบนซนิ น ้ามนั
ดเีซลและน ้ามนัหลอ่ลื่น 

- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 
 
- ค่าน ้ามนัเตา 
- เจา้หนี้อื่น 

 
 

- ค่าซื้อน ้ามนัเบนซนิ น ้ามนั
ดเีซลและน ้ามนัหลอ่ลื่น
(น ้ามนัเครื่อง) 

- เจา้หนี้การคา้ 

5.04 
 
- 
- 
 

0.79 
- 
 
 
- 
 
 
- 

2.23 
 
- 
- 
 

2.71 
- 
 
 

0.01 
 
 
- 

4. การซื้อไขปาลม์และ
น ้ามนัปาลม์กึง่
บรสิุทธิ ์

TSO BBF - ค่าซื้อไขปาลม์และน ้ามนัปาลม์
กึง่บรสิุทธิ ์

- เจา้หนี้การคา้ 

50.09 
 

1.11 

9.75 
 

5.60 

5. การซื้อ
สาธารณูปโภค 

KKP  
 
 
 
 
 
BCPG 

KGI 
 
 
 
 
 
BBF 

- ค่าซื้อสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
ไอน ้า และน ้าอุตสาหกรรม) 

- เจา้หนี้อื่น 
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายค่าไฟฟ้า 
 
 
- ค่าซื้อสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
- เจา้หนี้อื่น 

239.28 
 

16.05 
0.63 

 
 

1.12 
0.78 

181.89 
 

14.78 
- 
 
 

7.79 
0.77 

6.  การจา้งบรหิาร
จดัการของเสยีจาก
กระบวนการผลติ 

KMS KGI - ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ของเสยีจากกระบวนการผลติ 

- เจา้หนี้อื่น 
 
 
 

- ดอกเบีย้จ่าย (ค่าเช่า) 
 
 

120.54 
 

(31.66)* 
 

*ลดหนี้ค่าน ้ากากส่า 
     

3.33 

- 
 
- 

12.91 
 
 

19.78 

7. การจา้งบรหิารงาน BCP 
 
 
KSL 

BBGI 
 
 
BBGI 

- ค่าจา้งบรหิารงาน 
- เจา้หนี้อื่น 

 
- ค่าจา้งบรหิารงาน 
- เจา้หนี้อื่น 

 

47.11 
3.93 

 
12.91 
1.15 

 

47.22 
4.21 

 
13.35 
1.04 
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ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

8. ค่าใชจ้่ายเพื่อการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ    

8.1 การจดัซื้อจดัจา้ง 
และบรหิารคลงั
พสัด ุ

KSL KGI - ค่าบรกิารในงานทีเ่กีย่วกบั
ธุรกรรมจดัซื้อจดัจา้ง และ
บรหิารคลงัพสัดุ (ค่าธรรมเนียม
บรหิาร) 

- ค่าซื้อพสัดุและบรกิาร 
- เจา้หนี้อื่น 

2.55 
 

 
 

31.25 
5.10 

0.32 
 
 
 

10.04 
- 

8.2 การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

KSL KGI - ค่าบรกิารในงานทีเ่กีย่วกบัการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 

- เจา้หนี้อื่น 

0.65 
 
- 

0.50 
 
- 

8.3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSL 

BBGI 
 
 
 
BBF 
 
 
 
BBE 
 
 
 
BUP 
 
 
 
 
KGI 

- ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจา้หนี้อื่น 
 

- ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจา้หนี้อื่น 
 

- ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจา้หนี้อื่น 
 

- ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจา้หนี้อื่น 
 
 

- ค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เจา้หนี้อื่น 

0.72 
 

0.15 
 

0.69 
 

0.06 
 

0.60 
 

0.05 
 
- 
 
- 
 
 

1.02 
 
- 

0.56 
 

0.01 
 

0.67 
 

0.06 
 

0.55 
 

0.05 
 

0.30 
 

0.32 
 
 

0.68 
 
- 

8.4 การตรวจสอบ
ภายใน 

BCP 
 
 
BCP 

BBF 
 
 
KGI 

- ค่าบรกิารด้านตรวจสอบภายใน 
- เจา้หนี้อื่น 
 
- ค่าบรกิารด้านตรวจสอบภายใน 
- เจา้หนี้อื่น 

- 
- 

 
0.50 
- 

0.50 
- 

 
- 
- 
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ประเภทรายการ บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

รายช่ือคู่ค้าจาก
กลุ่มบริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

8.5 การจ่ายค่าใชจ้่าย
อื่นๆ 

KSL 
 
 
NKT  
 
 
 
KMS  
 
 
KKP KRE KAG 
TFI และ KEX 
 
BCP 
 
BCR 

KGI 
 
 
KGI 
 
 
 
KGI 
 
 
KGI 
 
 
BBF 
 
BBGI 

- ค่าใชจ้่าย 
- เจา้หนี้อื่น 
 
- ค่าใชจ้่าย 
- ค่าซื้อน ้ามนั 
- เจา้หนี้อื่น 

 
- ค่าใชจ้่าย 
- เจา้หนี้อื่น 
 
- ค่าใชจ้่าย 
- เจา้หนี้อื่น 
 
- ค่าใชจ้่าย 

 
- ค่าใชจ้่าย 
 

0.94 
0.25 

 
2.89 
17.84 
1.49 

 
0.86 
0.11 

 
0.48 
0.08 

 
0.03 

 
- 

1.76 
0.31 

 
4.15 
18.64 
2.35 

 
5.12 
0.11 

 
0.78 
- 
 

0.01 
 

0.06 

8.6 การซื้อทรพัยส์นิ 
 

KSL NKT KKP 
KPT และ TFI 
 
 
KMS 

KGI 
 
 
 
KGI 

- ค่าซื้อทรพัยส์นิ 
- เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 
 
 
- ค่าซื้อทรพัยส์นิ 
- เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 
 

30.49 
0.31 

 
 

2.65 
0.01 

11.63 
0.08 

 
 

13.37 
- 

8.7 การส ารองจ่าย
ค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
จดัตัง้บรษิทัของ 
BBH (คาดว่าจะไม่
เกดิขึน้ในอนาคต) 

 

BCP BBGI - เจา้หนี้อื่น 0.29 0.29 

 
 

 


